HAVLOVICE

KOBYLINEC
Tylův palouček.

Kobylinec
Mezi Svobodným a řekou Úpou se rozkládá v údolí potoka tato další místní část Havlovic.
Pojmenování vzniklo ve středověku, kdy zde byly pastviny pro koně a kobyly.
Z této doby také pochází první písemná zmínka o Kobylinci, kdy statek čp. 67 náležel Matouškovi, otci kněze pod obojí
Jana Oupického, řečeného Vokurka, potom Janu Šrejberovi, jenž roku 1556 přikoupil pustinu podle role Jana Pitaše.

Cestou z Kobylince do Svobodného nemůžete minout Tylův palouček.
V roce 1946 vybudovali členové místního ochotnického spolku „Tyl“
na tomto malebném místě divadlo v přírodě.
Dnes patří Tylův palouček místním myslivcům. Konají se zde i různé oslavy,
posezení, nebo třeba akce pro děti Pohádkový les.

Pohled na Kobylinec od východu, v pozadí Svobodné

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

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

Divadelní ochotnický spolek J. K. Tyl

Kobylinec od jihu

I v Kobylinci dříve existovalo několik pomístních názvů.

Tento spolek vznikl v obci jako vůbec první již v roce 1884. Tehdy řídící učitel zdejší školy Tomáš Veselý za pomoci místních občanů zřídil jeviště pro dětská představení.
Spolek působil jako kulturní a osvětový činitel, sehrál desítky divadelních představení včetně pohádek, nechyběly ani operety. Představení se hrála především v přírodě
či v sálech hostinců. Spolek také půjčoval knihy ze své knihovny. Za okupace byl nejaktivnějším spolkem, sehrál několik divadelních her (v roce 1943 to bylo 30 představení).
Pomáhal lidem překonávat pomocí kulturních aktivit tehdejší nelehkou dobu. V letech 1942 a 1943 byl jediným spolkem, který mohl v obci působit.
V roce 1944 pak byly zakázány veškeré kulturní události a tak i on se musel odmlčet. Po skončení války divadelníci svou činnost obnovili.
Dne 8. 9. 1946 spolek poprvé hrál divadlo v Kobylinci na tzv. Tylově paloučku, který si jeho členové svépomocí upravili. V 50. letech se spolek stal součástí Osvětové
besedy. Jeho činnost postupně ochabovala, za rok většinou sehrál pouze 3 hry. Poslední divadelní představení se uskutečnilo v květu 1976 na jevišti v hostinci Amerika.
Děti ze základní školy nacvičily divadelní hru "Jak děti zachránily svět". Úspěšná hra se zpěvy ukončila aktivitu divadelního spolku J. K. Tyl.

Části kolem hlavní silnice se i dnes říká Na Kanále. Před vybudováním přemostění
v roce 1949 vedla stará cesta na Úpici dolů obloukem kolem potoka.
Okolí domu čp. 79 se říkalo Na Tatrmánku. Ve výkopech zde byly nalézány
zaoblené hrudky z tvrdého jílu připomínající figurky, kterým se říkalo tatrmánky.
Další dnes už nepoužívané místní názvy byly V Šatlavě, Na Kočičím ocase (čp. 66)
a Na Vršku (návrší severozápadně od Kobylince, které bylo v minulosti zalesněno).
Původní stavení čp. 79 Na Kanále v r. 1903

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

Myslivecké sdružení "Barchovan"

Obyvatelé našich lesů
Hlavní zvěří byla v Havlovicích po dlouhá léta srnčí, v posledních letech
se začala přemnožovat černá. Například v roce 2007 bylo proto uloveno
50 divočáků, 49 ks srnčí zvěře, 42 lišek, 1 zajíc, 50 kachen a 50 bažantů.
Ještě na počátku 20. století se ve zdejších lesích vyskytovali také tetřívci
i tetřevi a u vod vydry. Zajímavý je údaj z úpické kroniky, který uvádí,
že poslední vlk byl v okolí Úpice zastřelen kolem roku 1800.

Roku 1904 se v obci utvořil střelecký kroužek, který
převzal honitbu v Havlovicích a každoročně pořádal hony.
Po druhé světové válce byly v roce 1946 změněny jeho
stanovy a název, který od této doby zněl: Lovecký spolek
v Havlovicích. Staral se opět především o honitbu v obci.
O čtyři roky později pak tento spolek nahradilo nově vzniklé
Myslivecké sdružení Havlovice.
V roce 1974 si sdružení vybudovalo společenskou místnost
v Kobylinci v objektu přírodního divadla na Tylově paloučku.
Mělo tehdy 15 členů a dva adepty. Následujícího roku začal
ve spolupráci se sdružením pracovat myslivecký kroužek
při základní devítileté škole.
Členové sdružení také pořádali přednášky a besedy.
Další změna nastala v roce 1978, kdy se sloučila myslivecká
sdružení Havlovice, Libňatov a Radeč.
Vzniklo tak myslivecké sdružení s názvem Barchovan.
Sídlo má v Havlovicích, hospodaří na výměře 2 894 ha.
Mezi jeho aktivity patří i péče o nedalekou bažantnici.

Plakát z roku 1902

Ochotníci v roce 1932 při hře „Skřivánek“

Havlovické lesy jsou rájem houbařů
Nejen lesy v Kobylinci a Svobodném, ale také v Muchově a v Barchovinách, na Podhradí,
v Krákorce nebo v Dolečkách, to jsou místa oblíbená místními houbaři.
Střelecký kroužek ve 30. letech 20. století

Hřib hnědý (podhříbek)

Hřib žlutomasý (babka)

Hřib smrkový

V okolních lesích můžete najít také křemenáče, kozáky, koloděje, lišky, klouzky, bedly
a mnoho dalších druhů jedlých, nejedlých i jedovatých hub. Jmenované houby začínají růst
v květnu a červnu. Přes léto je jejich výskyt podmíněn dostatkem vláhy.
Houbařská sezona končí většinou během října. Jsou však známé případy, kdy po bezmrazém
podzimu rostly houby v Havlovicích i v prosinci. V roce 2007 zde dokonce ještě 10. ledna
našla paní Z. Honzerová několik čerstvých lišek a hříbek.

Srna obecná

základní informace o místopisu, historii,
zajímavostech a současnosti obce Havlovice

Stanoviště

Myslivecké sdružení Barchovan má v posledních letech kolem třiceti členů. Každý myslivec se stará o jeden krmelec. Hlavní náplní
jejich práce je kromě pořádání honů celoroční péče o zvěř, v zimě zajištění dostatku krmiva, provádění vakcinace lišek proti vzteklině atd.

Veverka
obecná

Poznávací okruh „U nás“
► ► délka 24 km, 24 informačních tabulí, značená trasa.

K zdejším nejběžnějším jedlým houbám patří :

V roce 1991 sdružení koupilo od obecního úřadu v Havlovicích Tylův palouček, který nebyl nijak využíván a chátral.
Po rozsáhlých rekonstrukcích a mnoha brigádnických hodinách byl objekt obnoven. Dnes je využíván k různým společenským akcím.
Od roku 1998 vydává spolek Zpravodaj MS Barchovan.

Liška obecná

Hra Lesní panna v roce 1964 na Tylově paloučku

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

Trasa vede po místních asfaltových komunikacích,
lesních a polních cestách.
Začíná a končí v centru obce a potom přibližně sleduje
katastrální hranici.
Provede a seznámí Vás se všemi důležitými částmi Havlovic.
Projekt „ZŠ - středisko komunitního života obce“
byl podpořen z dotace poskytnuté
Královéhradeckým krajem

Zajíc polní

Bažant
obecný
Prase divoké

Místní myslivci po roce 2000

Po honu

Houbaření – to je oddech i zábava.
Tak lovu zdar a dobrou chuť.

Pak že nerostou …

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