HAVLOVICE

BARCHOVINY

Barchoviny

U nás v Havlovicích.

Picimberk

Barchoviny jsou předělem mezi hornatějším Podkrkonoším
a rovinatější oblastí kolem České Skalice.
Jedná se o rozlehlý zalesněný hřbet mezi Havlovicemi, Libňatovem,
Křižanovem, Mečovem, slatinskými Končinami a řekou Úpou.
Název vychází ze základu „barch“, což bylo staré označení pro horu.
Dříve byly známé také jako Panský les.
Nejvyššími body jsou Signál 483 m n. m. a Na Příčnici 484 m n. m.

Samota pod lesem se jmenuje Picimberk.
Traduje se, že zde pobýval německý hajný,
který střílel ke hradu, tzn. dělal „ pic im berk“.

Pro Barchoviny je charakteristický výskyt
tisíců po lese roztroušených balvanů z tvrdého bílého pískovce.
Na několika lokalitách je jejich množství tak velké, že to připomíná
známá kamenná moře. Na některých místech byl v minulosti kámen
i těžen. Pozůstatkem je několik malých opuštěných lomů.
V lokalitě U Boučku se lámal pískovec na regulaci řeky Úpy.

Odborné vysvětlení však říká,
že původní slovanský název pro návrší
či kopec zněl brdo, brdce.
Ten byl do němčiny přetvořen na Berzenberg
a odtud zpětně počeštěn na Picimberk.

Zdravím Vás coby patron
Vesnice roku České republiky 2007.
Pěkně povodnicku: „Bre - ke - ke“.

Nabízí se i spojitost názvu Picimberk
se staročeským slovem picovat,
což znamenalo svážet píci či obilí.

Pohled na Barchoviny ze severu od Doleček

V minulosti zde byly chovány ovce,
proto je tato část Havlovic známá
také pod názvem Ovčín.

Něco málo o naší vesnici
Stát : Česká republika
Kraj : Královéhradecký
Poloha : Podkrkonoší
Katastr obce : 8,74 km²
Počet domů : 365

Historická země : Čechy
Okres : Trutnov
Mikroregion : Jestřebí hory
Počet obyvatel : 960
Chaty a chalupy : 80

Kontakt : OÚ Havlovice čp. 148

tel. : 499784061
web : www.havlovice.cz

Louka nad Picimberkem
má staré označení Náměrky.
Jsou zmiňovány již v listině náchodské
vrchnosti z roku 1555 ve významu pustiny.

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

Pískovcové balvany

Starý lom

Místním přeju klídek a pohodu…
a přespolním „Přijďte pobejt !“

Kameňačka

Bukový les na vrcholcích Barchovin

Cesta vedoucí od Havlovic přes Barchoviny dále na slatinské Končiny se dříve
nazývala pro svůj kamenitý povrch "Kameňačka" nebo také Mlejnská cesta.
To proto, že po ní jezdili lidé do havlovického mlýna s obilím.
Zdejší lesy jsou důležitou zásobárnou vláhy, vhodným útočištěm pro zvěř
a také vyhledávanou lokalitou houbařů.

Západním směrem následuje Šulcův důl,
to je údolíčko svažující se k Muchovu .
Za ním je Spálený kopec se zajímavým
místem s mnoha liščími norami,
kterému se říká Liščí díry.

Jarní jezírka na hřebeni v létě vysychají
Barchoviny a Slatina od jihu, Havlovice v pozadí

Poklekov

Turistické značení

Místní část Poklekov je řídce obydlené údolí podél nejspodnější části nedalekého potoka
Poklekovský mlýn nechal postavit majitel
Hejnova statku Martin Hejna v roce 1864.
V témže roce byl totiž starý mlýn U Mandle
přeměněn na přádelnu.
Mlýn v Poklekově byl poháněn jedním z největších
mlýnských kol v Čechách, které mělo průměr skoro
jedenáct metrů.
K pohonu kola byla přiváděna voda více jak kilometrovým náhonem.
V roce 1936 bylo mlýnské kolo nahrazeno turbínou
Duplex od firmy Prokop & Synové.
Voda ze mlýna byla odváděna kamennou chodbou,
která byla za 2. světové války občas využívána
k úkrytu pronásledovaných.
Po válce byl mlýn v činnosti až do roku 1952.
Posledním mlynářem byl Bohuslav Feist.
Dále objekt sloužil jako zemědělská usedlost.
Dnes je využíván hlavně k rekreaci.

V minulosti byly staré zemské a obchodní stezky značeny záseky ve stromech, kladením kamenů, dřev či větví.
První turistické značky se začaly objevovat od počátku 19. století v Alpách (Německo, Rakousko, Švýcarsko).
První turistické trasy v českých zemích vyznačila v roce 1884 Pohorská jednota Radhošť v Beskydech. V roce 1888 byl založen
Klub českých turistů. První pěší turistická trasa KČT spojila v roce 1889 červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy.
Původní pásové značky byly větší než dnes. Střední červený pruh měl šířku 10 cm a lemovaly jej bílé pruhy o šířce 4 cm.
Později začaly být některé trasy značeny i modře a v roce 1916 se začalo značit i zeleně a žlutě.
Značené trasy pak rychle přibývaly, v roce 1920 jich bylo v tehdejším Československu 25 000 km, v roce 1938 již 40 000 km.
V současnosti je v České republice vyznačeno téměř 41 000 km pěších tras. Je na nich vyvěšeno 60 572 směrovek a tabulek, instalováno 3262 směrovníků
a 1641 vývěsních laminovaných map. Klub českých turistů používá takzvané pásové značení čtyř barev - červené, modré, zelené a žluté (v pořadí důležitosti tras),
namalované zpravidla na stromech, sloupech a jiných objektech. O údržbu a obnovu značení se v r. 2008 staralo 1437 značkařů.
Od roku 1997 jsou značeny i trasy pro cyklisty a lyžaře, od roku 2005 též pro jezdce na koních.
Česko je tak zemí s nejdokonalejší a nejhustší sítí turistického značení na světě.
F. Kulda
a J. Hejna
s havlovickou
omladinou
v Krkonoších
u Luční boudy

Turistika v Havlovicích

Manželé Hejnovi a F. Kulda
v roce 1964 na Slovensku v Roháčích

Počátky turistického dění v naší obci jsou spjaty se založením pobočky
Sokola v roce 1914. Sokolové vyráželi na výšlapy do Ratibořic i vzdálenějšího okolí.
V letech 1928 - 1948 zažila velký rozvoj v Havlovicích i cykloturistika.
Sportovní klub cyklistů pořádal výlety po Čechách, na Moravu i do Polska.
Turistický oddíl při TJ vznikl v roce 1956. V jeho čele stáli dlouhá léta Josef Hejna
a František Kulda. Oba byli i zkušenými značkaři. Turistický oddíl pořádal pěší
i cyklistické výlety po Čechách, o prázdninách i putování po slovenských horách.
V létě byly oblíbené stanové tábory, v zimě nechyběly vyjížďky na běžkách.
Jako turistické základny byly využívány od roku 1950 chalupa „Na Zlámaném potoce“ v Malé Úpě,
Cyklovýlet do Potštejna
od roku 1963 Jestřebí bouda zvaná „Řehačka“ na nedalekých Brendách.
Josef Hejna (1929 - 1984) se také obětavě staral se svojí manželkou dvacet let o chod turistické ubytovny v Mandli.
Dnes nabízí turistům střechu nad hlavou ubytovna TJ nad tělocvičnou ve středu obce.

Poklekovský mlýn v roce 2008

Staré stavidlo

v roce 1956

Od roku 1990 se Havlovice zapsaly do historie turistického dění pořádáním pochodu Václavice - Havlovice.
Prvního ročníku, jehož mottem byla podpora prezidentské kandidatury Václava Havla, se zúčastnilo přes 5000 lidí.
I v dalších letech se na trasy okolím Babiččina údolí každoročně vydávají stovky turistů a cykloturistů.
Šlapeto
Cíl 20. ročníku pochodu V-H v roce 2009

Pod tímto názvem navázala parta „odrostlejších“ členů TJ v druhé polovině 90. let
na tradici dřívějších cykloturistických výletů. Pod vedením Standy Čápa „šlapeťáci“
najezdili tisíce kilometrů a navštívili stovky zajímavých míst u nás i v zahraničí.

Poznávací okruh „U nás“
základní informace o místopisu, historii, přírodních zajímavostech a současnosti
obce Havlovice
► ► délka 24 km, 24 informačních tabulí, značená trasa

Stanoviště
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
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17. Muchov
18. Králův kopec
19. Kobylinec
20. Svobodné
21. U Sparty
22. Habřina
23. Ves
24. Podhájí
Projekt „ZŠ - středisko komunitního života obce“
byl podpořen z dotace poskytnuté
Královéhradeckým krajem

Usedlost v Poklekově u Králů čp. 40 v roce 1967

Zbytky náhonu

Poklekovský potok

Vydal OÚ Havlovice v roce 2012
Texty, foto a grafická úprava Zdeněk Honzera
Tisk Fotonova Hronov
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