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   U Mandle 

 Pohled na místní část U Mandle od Háječku, v pozadí rybník Jindra a severní část Babiččina údolí 

 

Název této lokality má souvislost s rozvojem průmyslové výroby kolem řeky Úpy v 19. století.      

 

Původně v těchto místech stával mlýn postavený náchodskou vrchností v roce 1674.  

Po řadě majitelů a nájemců se mlýn dostal v roce 1747 do vlastnictví Regnerova rodu, který zde hospodařil v pěti generacích 

až do roku 1836.  V roce 1794 se zde narodil vlastenecký kněz a lidumil Josef Regner - Havlovický. 

Po zániku mlýna zde byla zřízena v roce 1864 přádelna lnu.  

Ta však už v následujícím roce vyhořela. I s novými stroji dovezenými za 52 000 zlatých až z Anglie.  

Na jejím místě postavil v letech 1887 - 1889 Otto Kunkl mandl poháněný malou vodní turbínou.  

 Další majitel mandlu Eduard Morawetz u něho zřídil v roce 1943 malou vodní elektrárnu s Peltonovou turbínou.  

    Ta spolehlivě pracuje do dnešních dnů.  

 

   Havlovický vodník 
 

Místní vodník patří k Havlovicím stejně jako třeba perník k Pardubicím.  
Nikdo už vlastně neví, odkud a kdy se tady objevil. Tak daleko lidská paměť nesahá.  

A možná, že k Úpě patří tak nějak odjakživa. Vždyť život vodnický bývá secsakramentsky dlouhý. 

V minulém století si toho všiml i pan spisovatel Karel Čapek. V knize "Devatero pohádek" mj. píše:  

„U nás v Úpě za havlovickou lávkou, v kořání vrb a olší žil starý vodník, Joudal se jmenoval.“                                                                                                                                                                                                             

A protože Ćapkův otec měl v nedaleké Úpici doktorskou ordinaci, vyprávění dál pokračuje z pohledu pana doktora: 

 
 „Jednou na podzim přijde do ordinace děda, fráček má zelený a na krku červený šátek, a heká, kašle, kýchá,  frká, vzdychá, potahuje  

a huhlá: „Pane dochtor, já jsem chyt ňákou náchladu nebo nádchu, mně tuhle pšká a tadyhle píchá, v kříži mě bolí, v kloubech mě loupe,  

kašel mám, div se neztrhám a rýmu jako trám, tak bych prosil o nějaké užívání.“ Já ho vyšetřím a povídám: „Dědečku, to je revma, 
 já vám dám tadyhle mazání, je to linimentum, abyste věděl, ale to ještě není všecko. Vy se musíte držet hodně v teple a v suchu, rozumíte?“  

„ Rozumím,“ bručel stařík. „ Ale s tím suchem a teplem to, mladý pane, asi nepude.“ 

 „Proč by to nešlo?“ ptám se ho. „Inu,“ povídá děda „ protože já jsem havlovický vodník, pane dochtor.  Jakpak si mám udělat ve vodě  
sucho a teplo? Dyť já si i nos musím utírat hladinou vodní, ve vodě spím a vodou se přikrejvám, až teď k stáru jsem si dal do postele  

měkkou vodu místo tvrdé, aby se mi měkčeji leželo. Ale s tím suchem a teplem, to bude těžká věc, že jo.“ 

„ Nic naplat, dědečku,“ povídám, „v té studené vodě se vám to revma jen pohorší. To víte, staré kosti chtějí teplo. Jak vy jste vlastně stár,  
pane hastrmane?“  

„ A jej,“ brumlal vodník, „pane dochtor,  já jsem tady ještě z pohanských dob - to bude ňákých tisíc let a možná ještě víc. Jo, to jsou léta!“ 

„ Tak vidíte,“ řekl jsem mu, „v tom věku, dědo, se musíte držet u kamen. Počkat,  já mám nápad! Slyšel jste někdy o horkých pramenech?“ 
„ Slyšel, to jsem slyšel,“ brblal starý vodník. „ Ale tady žádné nejsou.“ 

„ Tady ne?“ povídám, „ ale jsou v Teplicích a v Piešťanech a ledaskde jinde, jenže jsou hluboko pod zemí. A ty horké prameny, abyste věděl, 

jsou stvořeny právě pro staré a revmatické vodníky. Vy se jednoduše v takovém horkém zřídle usadíte jakožto hastrman horkovodní a budete  
si při tom kurýrovat revma!“ 

„Hm, hm,“ rozpakoval se dědek, „ a co vlastně takový horkovodní hastrman má na práci?“ 

„Moc ne,“ jářku, „ jen musí z nitra země táhnout tu horkou vodu nahoru, aby nevychladla. A přebytek té teplé vody pouští na povrch země.  
To je všecko.“ 

„ To by šlo,“ bručel havlovický vodník. „ Tak to já se po nějakém takovém horkém prameni poohlídnu. Mockrát děkuju, pane dochtor.“  

A belhal se z ordinace - jen loužička po něm zbyla. 
Časem lidé v Havlovicích zjistili, že vodník z Úpy opravdu zmizel. A pak přišla zpráva, že ho někdo zahlédl, jak v Piešťanech vodu ze země  

vytahuje. Lidem to dělalo dobře na revma a sjížděli se tam z celého světa. Náš vodník se tak stal mezinárodně uznávaným odborníkem  

na horké prameny.  
 

Takhle nějak zakončil pan Čapek své povídání o havlovickém vodníkovi. 

 

A jak to bylo dál? Opravdu se vodník nadobro odstěhoval a dnes už v Havlovicích  

na Úpě žádný není?  Ale kdeže. 
 

Náš hastrman si dal v minulém století z pohledu vodnické dlouhověkosti jen malou  

asi padesátiletou zdravotní přestávku. Revma nebylo totiž to nejhorší.  Kdo však měl  
vydržet ve stále špinavější řece. Textilky v Trutnově a Úpici mu ji barvily načerveno,  

modro i fialovo, z papíren ve Svobodě mu sem přitékala celulózová kaše a díky super  

železité odpadní vodě ze svatoňovických dolů začal chudák vodník pomalu rezivět. 
A co teprve všechny splašky z kanálů co ústily volně do řeky. To byla síla!  

I když zoufalý vodník půl dne seděl na vrbě, stejně nevyvětral.  

To proto ho panímáma už nechtěla pouštět do mlýna. 
A tak dal na rady pana doktora a odjel se vykurýrovat a odpočinout si na Slovensko.                                                                                  

Na Havlovice a řeku Úpu však ani na chvíli nezapomněl.  

Často snil o tom, jak se jednou do své čisté řeky vrátí.  
A na přelomu tisíciletí se mu sen vyplnil. Lidé konečně dostali rozum, postavili čističky  

odpadních vod a Úpa se vyčistila a ožila. A vodník se vrátil. Revma už ho netrápilo  

a hlavně poznal, že i když je všude dobře, tak doma v Úpě je stejně nejlíp. 
 

Dopřejme mu klid a pohodu.  A hlavně čistou řeku. Vždyť je i naše.  Mysleme na to. 

              

        Zdejší památky 
 

 Areál U Mandle je nejstarší a historicky nejcennější zachovalou částí Havlovic.  Je zde soustředěno jedenáct památkově chráněných objektů. 

 

Havlovský dvůr  (Hejnův statek) 
Býval hlavním sídlem panské správy v obci již v 16. století. Patřil k největším a nejhezčím statkům na celém Náchodsku.  

Blízko dvora býval panský mlýn. Původní jednoposchoďové stavení statku postaveného z hrubých neotesaných klád stávalo blíže 

k řece a mostu. Patřila k němu i kovárna a pekárna. Objekt však ohrožovaly povodně a trpěl vlhkem. 

Ze starých zápisů se dozvídáme, že roku 1577 koupil od vrchnosti Havlovský dvůr Jan Jiráskův, jinak zvaný Kopecký, za 700 kop 

grošů míšeňských. Roku 1590 byl na Havlovském dvoře purkrabím (správcem) urozený pán rytíř Vilém mladší Voračický z Paběnic. 

V roce 1613 prodala vrchnost Havlovský dvůr s kovárnou Jakubu Mertovi za 1400 kop 

grošů míšeňských. Povinností dvora vůči vrchnosti bylo odevzdávat  

"ouroka o svatém Jiří a o svatém Havlu každého po jedné kopě grošů míšeňských,  

ouročních slepic ročně 10, vajec 30, ovsa 3 korce dávati a 6 dní roboty ženné".  

Od roku 1649 byl Havlovský dvůr v držení rodu Hejnů. 
Dnešní podobu získal statek v letech 1791 - 1798. Nechali ho postavit Martin a Kateřina 

Hejnovi. O tom svědčil i nápis na záklopovém prkně ve štítě:  "L.P. 1791 tato lomenice 

vyzdvižena jest. Kdo v domě bude přebývati, Pán Bůh mu radš požehnati. "                    Hejnův statek kolem roku 1900 

Ve statku byla v roce 1970 natočena část filmu "Babička" režiséra Antonína Moskalyka. 

V dalších letech změnil statek majitele, který ho téměř neudržoval a objekt značně zchátral. Tolik potřebná rekonstrukce začala  

až po roce 2003, kdy Hejnův statek koupili noví majitelé. Věřme, že se tuto ojedinělou památku podaří do budoucna zachránit. 
Z natáčení filmu Babička v roce 1970 
   

Kříž 
Stojí na rozcestí na mlýnském kameni a nese vytesaný staročeský nápis: "Tento / krzizge Wi / zdwizen ke / cti a slawie / Boží / 

S nákladem / Martina Heini / Ano 1783".  Obnoven  byl v roce 1834.  Fotografie je z roku 1968. 

 

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého 
Sloup se sochou patřil v minulosti ke zdejšímu mlýnu. Nechal ho zhotovit v roce 1735 mlynář Josef Ludr,                                                                                         

což dokládá i nápis na podstavci:   "S. JAN  NEPOMUCKI  WIZDVIZEN  KE  CTIACHVALE  BOZI   

                                                          SNAKLADEM  JOSEFA  LUDRA  A 1735“.  

                                                                                                                                                                                                                                          

Hraniční kámen ve tvaru kříže 
Podle ústního podání místních obyvatel se jedná o hraniční kámen mezi majetky pánů z Vízmburku a Vlků.                                           

To potvrzuje nález oblázků, tzv. svědků, objevených při jeho přemisťování v minulém století.  

Kříž původně stával v louce u rybníka, následně byl přemístěn na zahradu za Hejnovým statkem. 

                        

Regnerův památník    

Byl slavnostně odhalen za účasti více jak dvou tisíc lidí 4. 6. 1944. Celou slávu hudebně doprovázela slavná Kmochova kapela z Kolína.  

Na balvan z hrubozrnného pískovce byla zasazena pamětní deska s reliéfem Regnerova mlýna. Ta byla již v roce 1923 odhalena na budově mandlu.  

Text na desce navrhl spisovatel Alois Jirásek, který pátera Josefa Regnera Havlovického vylíčil jako hlavní postavu historického románu "U nás". 

 

Zaniklé místní památky 
Starý havlovický mlýn 
Byl v roce 1863 přestavěn na přádelnu a po jejím požáru na mandl (čp. 35). 
Pozůstatkem je vodní náhon s pamětním kamenem a nápisem z roku 1731:                       

"Jan knize slawnyho rodu PiColoMini z Aragoniae stawiel   F.W.   D.NIW. " 

 

Hejnova dvanáctiboká stodola z r. 1708                                                                                                                                                                                    
Stávala za cestou u statku čp. 37. Byla jednou z největších srubových stodol u nás.  
Její délka byla 27 m, šířka a výška 10,6 m. Měla dvě patra a typickou doškovou střechu.  

Značně zchátralá byla bohužel rozebrána v r. 1958. 

   

Krytý dřevěný most.              Původně byl o několik metrů níž po proudu než dnešní most, takže se z něho sjíždělo mezi svatojánským sloupem a mlýnem.  

  Kříž před statkem byl v ose této cesty a sloup se sv. J. Nepomuckým byl v té době otočen na druhou stranu.  
 V roce 1922 byl krytý most rozebrán a nahradil ho nezastřešený dřevěný most vybudovaný A. Řezníčkem z pily čp. 219.   

 Při povodni v roce 1977 byl tento most silně poškozen a musel být v roce 1979 zbourán.    

 Na jeho místě byl postaven železný most typu Beily Bridge.  Ten byl nahrazen v roce 2010  novým betonovým mostem. 
 

  

 

 Pazderna 

 Roubená chalupa mezi Hejnovým statkem a řekou Úpou.  

 Byla zbourána v 60. letech 20. století.  
 Její název souvisí s tím, že chaloupku obývala rodina Pazderkova.  

 Skutečná pazderna, tj. objekt sloužící k sušení lnu, stávala mezi statkem a rybníkem. 
 

Poklekov 

Stanoviště  

  Poznávací okruh „U nás“  základní informace o místopisu, historii, zajímavostech a současnosti obce Havlovice       

          ► ► délka 24 km,  24 informačních tabulí,  značená trasa 
  

 

 

1. U Lípy ►  2. U Školy  ►  3. U Lávky  ►  4. Hořejší Konec ► 5. Peterkův dolec  ►  

6. Popluží  ►  7. Podhradí  ►  8. Vízmburk  ►  9. U Lomu  ►  10. U Devíti Křížů  ►   

11. Potůčky  ►  12. Náchodec  ►  13. U Šiškovny  ►  14. U Rybníka  ► 15. U Mandle  ►  16. Barchoviny  ►   

17. Muchov  ►  18. Králův kopec  ►  19. Kobylinec  ►   20. Svobodné  ►  21. U Sparty  ►  22. Habřina  ►   

23. Ves  ►  24. Podhájí   
 

Název okruhu souvisí se stejnojmenným dílem spisovatele Aloise Jiráska, 

jehož hlavní postavou je havlovický rodák páter Josef Regner. 
 
 

Vydal OÚ Havlovice v roce 2012   
Tisk Fotonova Hronov                                            

Texty a grafická úprava Zdeněk Honzera 

Foto Z. Honzera, archiv obce Havlovice  a  www.staretrutnovsko.cz          

  Josef Regner Havlovický 
 

Narodil se 24. 2. 1794 jako druhorozený syn 

mlynáře Josefa Regnera. Jeho strýcem byl 

majitel Hejnova statku Martin Hejna. 

Základní vzdělání získal malý Josef 

v havlovické škole a farní škole v Úpici.  

Ve studiích pokračoval v letech 1806 - 1811  

na gymnáziu v broumovském klášteře.  

Dalších šest let studoval filosofii a teologii 

na Pražské univerzitě. V roce 1817 byl 

v Hradci Králové vysvěcen na kněze.  

Jeho životním krédem bylo usilování o vše-

obecné dobro. Jako farář působil v Náchodě 

a Hronově. Těžký život lidí se snažil zlepšit 

reformami především v oblasti zemědělství 

a školství. Na farních polích zavedl vzorové hospodaření podle přesně  

vypracovaných pěstebních plánů. Podporoval také rozvoj včelařství, sadařství 

a zakládání školek a štěpnic. V rámci zajištění rozvoje hospodářství v regionu 

se angažoval i v důlním podnikání na Hronovsku, kde odborné důlní práce 

vedl jeho bratr Vincenc. 

Hlavní úkol spatřoval v reformě tehdejšího školství. Kritizoval nedostatečné 

vzdělání a nízké platy učitelů i jejich podřízenost vesnickým rychtářům.  

Propagoval zakládání mateřských a odborných škol. Do školského systému 

doporučoval zavádět vyučování 

tělocviku, plavání, sáňkování a 

her v přírodě. Zakládal školní  

i veřejné knihovny. Na vyšším 

školství mu vadila jeho odtrže-

nost od praxe, kdy vystudovaní 

lidé neumí zasadit stromek,  

zatlouct hřebík, vsednout na  

koně a nerozeznají ani pšenici 

od ovsa.  

Josef Regner zemřel v Náchodě 

11. 5. 1852. 

 
 
Projekt byl podpořen z dotace  

   Královéhradeckého kraje  
 Regnerovo rodiště - starý havlovický mlýn  

15 

  

                              U nás vU nás v  Havlovicích.Havlovicích.  
  

                    Zdravím Vás coby patron Zdravím Vás coby patron   

                        Vesnice roku České republiky 2007.   Vesnice roku České republiky 2007.     

                    Pěkně povodnicku: „Bre Pěkně povodnicku: „Bre --  ke ke --  ke“.ke“.  

 

       Něco málo o naší vesniciNěco málo o naší vesnici    
 
  Stát :   Česká republika        Historická země :   Čechy 

  Kraj :   Královéhradecký        Okres :   Trutnov 

  Poloha :   Podkrkonoší        Mikroregion :   Jestřebí hory 

  Katastr obce :   8,74 km²        Počet obyvatel :   960 

  Počet domů :   365         Chaty a chalupy :   80 

 

  Kontakt :  OÚ Havlovice  čp. 148     tel. :  499784061  

                                                             web :  www.havlovice.cz 

 

  Vybavenost obce :  OÚ,  pošta,  ZŠ,  MŠ,  kulturní dům,  knihovna 

               prodejna potravin,  hostinec,  ubytovna 
                                 sportovní areál,  tělocvična,  sauna 

 

  Zajímavosti :  hrad Vízmburk,  zvonice z r. 1745,  areál U Mandle, 
                         dřevěný zastřešený most,  kaplička,  rybník   

 

    Místním přeju klídek a pohodu…Místním přeju klídek a pohodu…  

                                                              a přespolním „Přijďte pobejt !“ a přespolním „Přijďte pobejt !“   
                                  

                                                

       1921 

        1968         1979 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyVjslygkAURff9LzK1qKSKykJwIDiQoAgb69E0MnQDsRECX59UKllmkd1Z3Dr3AHatOvjoEnFoYONk0fpcwOJgbNftEAb1jXI9g940kYo0BaU5a%2Bnd/GIEm1eFWHXn4j0LL04BS32MLs0jDJRHiOvuiG0D8JZ54455/krEOPxhVhO%2BKqNgf3dOu9E5OfaL9n3G48Aoj0HICT5XR9820cQfCq

