
   SVOBODNÉSVOBODNÉSVOBODNÉ         HAVLOVICEHAVLOVICEHAVLOVICE   

  Svobodné 
 

Svobodné je nejzápadnější částí obce. Jeho horní část již patří do Libňatova, dolní je součástí Havlovic (celkem 7 domů).                                                                                                        

Název osady souvisí s tím, ţe zde byla v minulosti usedlost osvobozená od povinnosti robotní.  
O svobodném se poprvé dozvídáme roku 1581, kdy zde živnost (čp. 72) s příslušenstvím držel Matěj Pitaš.  

Na císařské mapě z roku 1840 jsou ve Svobodném zakresleny tři usedlosti. 

Pohled na Svobodné od severu 

 

 

Trhovka, Močidla 
 

Mezi Svobodným, Kobylincem a úpickou hvězdárnou  

leţí místní části Trhovka a Močidla.    

Kolem Trhovky (jiným názvem V Poli) vedla stará cesta z Úpice  

přes Libňatov do Křižanova.  

 

Jako močidlo bylo dříve označováno místo bahnité, vlhké.  
Původně zde stávala jen jedna usedlost. Patřila rodu Součků.  

Jednoho z nich přezdívali Mačák. Snad proto, že se zde dříve máčel len. 
                    Mapa Svobodného z roku 1840 
 

 

 

     

 
    Trhovka                       

   Močidla 

Stará pověst     
 
Nedaleké zalesněné návrší nad Svobodným má spojitost s dávnou pověstí  O úpických rytířích.  
Ta vypráví o tom, jak v roce 1241 odrazili úpičtí vpád loupeživých Tatarů. Tito mongolští nájezdníci skutečně pustošili v tomto období jihozápadní Polsko a Slezsko.  

Po dobytí Sandoměře a Krakova zvítězili i v rozhodující bitvě u Lehnice 9. 4. 1241. V bitvě padl i velitel - velkopolský kníže Jindřich II. Pobožný.   

Ten nevyčkal na příchod svého švagra, českého krále Václava I., který mu spěchal se svým vojskem na pomoc. Václavovi se nakonec podařilo zabránit vpádu Tatarů do Čech. 

Jestli k tomu mohla přispět i epizoda z Úpicka, o tom můžeme jen spekulovat … První písemná zmínka o Úpici je totiž až z roku 1359.  

 
Dosti dlouho doufali občané úpičtí, že zůstanou ušetřeni neštěstí, které za blahé paměti vlády Václava I. sousední země potkalo - vpádu Tatarů.  

Pojednou však docházely poplašné zprávy, že litý nepřítel pustoší sousední Slezsko, a že i některé voje překročily české hranice. Noční zprávy zvěstovaly, že snad jen několik hodin odtud loupí 

divocí Mongolové. Zděšení dostoupilo vrcholu, když vyslaní zvědové vrátivše se sdělili, že blízká osada Sedloňov leží popelem a v troskách jejich Tataři táboří.  Bleskurychle se rozšířila zpráva 

městem. Každý hleděl ze svého majetku co nejvíce zachránit, aby, až se vrátí a najde snad svoje obydlí v sutinách, měl z čeho začít znovu. 

    Plačící ženy a děti ženouce bučící dobytek, muži přetížení uzly s nejcennějšími předměty nebo pohánějící dobytek táhnoucí skřípající vozy hledali spásu v lese "Svobodném".  

Málokdo pomýšlel na obranu a skoro každý hleděl co nejrychleji utéci. Jak se také bránit. Zbraní nadbytek nebylo a pověsti o surovostech páchaných Tatary se navzájem předstihovaly,  

nešetřili tito žen ani dětí. Běda tomu, kdo jim padl do rukou. 

    Ale i Tataři tábořící v Sedloňově nezaháleli. Očekávajíce návrat hlídek připravovali zbraně. Příchod jejich vzrušil celý tábor. Zpráva o blízkosti městečka ukrytého za lesy v záhybu řeky  

rozradovala bojovníky. S jásotem sbírali zbraně a sedali na koně. Nic nedbali, že slunce se již sklonilo za obzor. Touha po kořisti byla větší než bázeň před obtížemi noční cesty. 

    Úpickým zatím se podařilo vše cenné, pokud se dalo, odnést do lesa. Město zdálo se být po západu slunce mrtvým. Jen bystré ucho postřehlo by skřípot pily od mostu přes Úpu vedoucího.  

To muži podřezávali silné opory. Však v tutéž dobu objevují se v dáli nad "Svobodným" světla z dálky viditelná. Některá stojí, jiná se míhají. Co to? Proč ukrytí tam lidé nezajdou hlouběji  

do lesa, aby nebyli vůbec spatřeni? Proč tak bláhově dávají své životy v sázku? 

    A tu se již ozývá z vrchu "Kvíčala" divoký ryk blížících se hord. To radostí, že podařilo se jim obejít záseky na cestách udělané a že se budou moci nyní za ně pomstít. Cvalem ženou se po příkrém svahu směrem ke světlům.  

Jelikož se zatím úplně setmělo, nespatřili vůbec městečka před sebou a domnívali se, že je dále, tam, kde zářila světla. Zpiti nadějí na blízké vítězství přestali být ostražitými. I hukot dravých vln rozvodněné Úpy ztratil se  

v dusotu kopyt. Hluk zanikl na chvíli ve hvozdu. Po chvíli opět se ozývá a náhle - praskot - děsné výkřiky hrůzy. Ozývá se znovu cval koní, ale slabší předešlého. Ztrácí se čím dále tím více v lesích "Kvíčaly".  

Od mostu ozývají se opět výkřiky. Nikoliv však hrůzy, nýbrž radosti. 

    Nový den ukázal, jak Úpičtí dovedli nastavit lest tam, kde končila síla. Oklestěné kmeny v lese "Svobodném", stržený most a zachované město dodávaly výmluvné svědectví o hrdinném činu občanů. Ve zmatku, který při  

stěhování do lesa nastal, našlo se přece několik lidí, kteří uvažovali, jak město zachránit. Kalné vody Úpy a mohutný hvozd za městem vnuknul jim myšlenku: Odvézt Tatary, kteří asi za noci odváží se k útoku, od města  

a nalíčit na ně past pod skálou,  jíž "Kvíčala" končí. Stalo se.  

    Nejvyšší kmeny v lese "Svobodném" byly okleštěny a na ně zavěšeny rozžaté svítilny. S jinými pobíhali lidé kolem lesa. Opěry dřevěného mostu vedoucího přes řeku podřezali a nalíčili tak, aby se daly v případě potřeby  

podtrhnout. Konce provazů, jimiž byly prozatím upevněny, vedly do křovin, kde vyčkávalo několik mužů, připravených most podtrhnout. Když se konečně Tataři přihnali a ocitli na mostě, muži jej strhli. Tak skončila většina  

škůdců ve chladných vodách Úpy. Ti, kteří se pokoušeli vyplavat, byli ubyti. Zbytek pak dal se zbaběle na útěk. 

    Strach Úpických před Tatary nepominul. Mnozí se domnívali, že uprchlí vrátili se jen pro posilu a pokusí se  znovu město pokořit. Nedočkali se.  

    Pověsti o nepříteli umlkaly a v Úpici opět začali žít klidným životem, z něhož byli vyrušeni.  

Hrdinství měšťanů nezůstalo utajeno. Zpráva o něm dostala se i ke dvoru královskému. Král Václav I., zvěděv o  všem, odměnil štědře Úpické, že uchránili nejen sebe, ale i obce okolní.  

Na věčnou paměť  potomkům udělil městu znak: hnědý oklestěný kmen ve zlatém poli s letopočtem této události 1241. Přijedete-li do Úpice, uzříte jej v průčelí starobylé radnice. Také v pečetích města je zachován. 

     Úpičtí rádi se od těch dob zvou "rytíři". 

        Havlovice a počasí                                                                              

 

Záznamy v obecních kronikách nám dokazují, 

ţe vrtochy počasí nebyly ničím neobvyklým 

ani v minulých stoletích.   

 

Zde je několik ukázek:    

 

1707 tuhá zima, mokré léto, obilí i ovoce shnilo … 1740 ničivá 

vichřice 20. prosince … krutá zima, ptáci mrzli za letu, pomrzly 

stromy švestkové i třešňové … 1770 sníh ležel až do konce dubna, 

obilí vymořil … 1825 na Nový rok teplo, lidé šli do kostela bosi … 

1841 v lednu sedláci orali, seli obilí a sázeli brambory … 1843 

v únoru se oralo a sel hrách … 1851 velký sníh … 1852 mírná zima 

… 1853 celá zima mírná, sníh napadl až v březnu … 1859 strašlivá 

červnová vichřice brala střechy a polámala tisíce stromů, v létě pak 

bylo takové sucho, že všechno ovoce opadalo … 1868 děti chodily 

v zimě do školy na boso, stromy pučely, některé kvetly … 1875 

velké mrazy si vyžádaly několik obětí … 1878 v červnu napadlo  

5 cm sněhu … 1885  zima téměř bez sněhu, v únoru přiletěli špačci, 

10. 6. pomrzly na polích brambory … 1887 sněhová vánice 22. 5. 

… 1902 velmi mírná zima, do 27. 1. bez sněhu, průměrná lednová 

teplota 3ºC … 1903  20. dubna padá stále sníh, jest ho na půl metru, 

všude veliké závěje … 1904 celá zima byla velice mírná, od června 

nepršelo už šest neděl, jetel uschnul nastojato, mimořádná vedra  

trvala až do konce září … 1907  silná vichřice … 1923  tak mírná 

zima, že 11. 1. zahradník Augustin Lelek oral a ženské chodily 

v lednu do lesa na roští bosy … 1929  neobyčejně krutá zima,  

mrazy dosahovaly až k - 40ºC, země promrzla 1,5m hluboko,  

pomrzla pětina ovocných stromů v obci. … v létě velká vichřice. 

A tak by se dalo pokračovat … opakující se záplavy, velké bouřky 

… a v letech 1883, 1901 a 1956 dokonce takové zemětřesení,  

že na škole popraskala omítka, okna drnčela, lavice se pohybovaly 

a dveře otvíraly. 

 

Stále tedy ještě máte pocit, že počasí „se zbláznilo“  

                teprve v posledních letech a že „dříve - to byla jiná“ … 

 Nedaleká hvězdárna v Úpici. 

 

Stojí na návrší U Lipek nedaleko havlovických Močidel a Svobodného v nadmořské výšce 416 m n.m.. 

Její historie se začala psát v roce 1952, kdy začal v Úpici pod vedením Vladimíra Mlejnka pracovat astronomický 

kroužek. Na konci roku 1953 si jeho členové postavili pozorovatelnu s odsuvnou střechou, ta však byla silnou  

noční vichřicí 22. srpna 1954 rozmetána do širokého okolí. Proto bylo v roce 1955 započato se stavbou zděné  

budovy s kopulí o průměru šest metrů. Nová hvězdárna byla otevřena v roce 1959. 

Počátkem šedesátých let se hlavní odborná pozornost začala orientovat na Slunce. Středem zájmu jsou i komety, 

meteory a další nebeská tělesa. Kromě těchto ryze astronomických aktivit se od roku 1963 provádí pravidelná  

meteorologická měření, sleduje se znečištění ovzduší a seismické aktivity.  

V roce 1986 bylo vystavěno nové křídlo budovy, rozšířily se odborné i popularizační aktivity. Hvězdárna pořádá 

pravidelné návštěvní dny pro veřejnost, přednášky a letní astronomické tábory. Na začátku nového tisíciletí došlo  

k dalšímu rozšíření hvězdárny. Úpická hvězdárna tak i nadále patří k významným českým observatořím. 

  Hory na obzoru   

    

Právě zde je jedno z mála míst v Havlovicích, odkud jsou vidět  

jak Krkonoše, tak na druhé straně Orlické hory. 

Navíc nejvyšší vrcholky těchto hor Sněžka (1602 m) a Velká Deštná (1123 m) 

jsou odtud zhruba stejně daleko - 33 km. 

Pohled na hřebeny Krkonoš               JV obzor uzavírá hřeben Orlických hor 

 

 

Jestřebí hory 
 

Směrem severovýchodním se vypíná nad Malými Svatoňovicemi hřeben 

Jestřebích hor. Nejvyšším vrcholkem je Ţaltman (739 m n. m.), kde byla  

otevřena v roce 1967 rozhledna. Žaltman dominuje levé části panoramatického 

snímku. Směrem doprava vidíme sníženinu sedla u osady Odolov. Dále následuje 

Švédský vrch (660 m n. m.)  Od něho se Jestřebí hory svažují na jihovýchod 

směrem k Hronovu. V tomto pohledu jsou za dobré viditelnosti patrné i dva  

známé vrcholky polských Stolových hor. Vpravo Bor (852 m n. m.) a vlevo  

Hejšovina, polsky Szcelinjec (919 m n. m.). 

  

A jak tedy bylo v Havlovicích a okolí v období 1963 - 2008  
 

Zde jsou hodnoty z meteorologické stanice na hvězdárně v Úpici.  

 

Teploty celková roční průměrná teplota            7,2°C   

        nejteplejší roky   - dle průměrné teploty :          2000 (8.9°C), 1994 a 1990 (8,5°C) 

                                        - dle počtu tropických dnů (teplota nad 30 °C.) :   1994 (24), 1992 (19), 2006 (17) 

              nejchladnější roky  - dle průměrné teploty :         1965 a 1980 (oba 5,7°C), 1985 (6,0°C) 

                                             - dle arktických dnů (teplota nevystoupí nad -10°C) :  1963 (28), 1987 (14), 1971 a 1995 (oba 13) 

                   maximální naměřená teplota              37,0°C     (29. - 31. 7. 1994)  

minimální naměřená teplota              - 26,6°C   (9. 1. 1985) 

   

Nejvyšší naměřená teplota v ČR :   40,2 °C  Praha - Uhříněves, 27. 7. 1983   /   Nejnižší teplota v ČR :  - 42,2 °C  Litvínovice u Č. Budějovic, 11. 2. 1929  

 

Sráţky  celkové průměrné množství srážek     69,43 cm/m2 

  nejdeštivější roky - dle úhrnu spadlých srážek  2002 (95,0 cm/m2), 1993 (89,3 cm/m2), 1967 (86,0 cm/m2)  

  nejsušší roky           1969 (49,0 cm/m2), 2004 (51,3 cm/m2), 2003 (53,5 cm/m2) 

  nejvyšší sněhová pokrývka       75 cm 

  maximum vody spadlé za den       6,20 cm/m2  za 20 minut! (12. 5. 1986) 
 

Pro srovnání při největších povodních na řece Úpě napršelo 29. 7. 1897 v Peci pod Sněžkou 26,62 cm/m2 a o sto let později 6. 7. 1997 

na Studniční hoře 26,09 cm/m2.  Absolutní české maximum 34,51 cm/m2 je z roku 1897 z Nové Louky v Jizerských horách.  

 

  Sluneční svit  

 

  průměr slunečných dnů za rok        152,3 dne 

  nejslunečnější roky - dle úhrnu slunečního svitu  1988 (1895,9 hodin) - tj. jako 158 dní po 12 hod svitu,  1973 (1851,4 hodin) 

  nejméně slunečné roky         2001 (1251,0 hodin) - tj. jako 104 dny po 12 hod svitu, 1977 (1291,0 hodin) 

  východ a západ slunce  21.6.   (letní slunovrat)   3: 43 hod.  -  20: 11 hod. SEČ   (tj. 4: 43 hod. - 21: 11 hod. letního času) 

                                                  21.12. (zimní slunovrat)  7: 54 hod.  -  15: 54 hod. SEČ 

 

Vítr 

   

převládající proudění severozápadní o průměrné rychlosti    1,2 m/s 

nejsilnější vichřice 4. 6. 2005            41 m/s , tj. 147,6 km/h 

  

   Rekordní rychlost větru v ČR naměřili 18. 1. 2007 na Sněžce při orkánu Kirill. Bylo to 216 km/h. 

  Poznávací okruh „U nás“     

 

základní informace o místopisu, historii,  

přírodních zajímavostech a současnosti Havlovic   

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

Trasa vede po místních asfaltových komunikacích, lesních a polních cestách. 

Začíná a končí ve středu obce a potom přibližně sleduje katastrální hranici.  

Provede a seznámí Vás se všemi důležitými částmi Havlovic.  

Dá se absolvovat pěšky nebo na kole, v zimě částečně i na běžkách. 

 
Projekt „ZŠ - středisko komunitního života obce“ 

byl podpořen z dotace poskytnuté  
Královéhradeckým krajem  
 
Tisk Fotonova Hronov 
   Vydal OÚ Havlovice v roce 2012    

      Texty, foto a grafická úprava Zdeněk Honzera    
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                              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 !“   
                                  

                                                

http://www.televize-js.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=7
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyVjslygkAURff9LzK1qKSKykJwIDiQoAgb69E0MnQDsRECX59UKllmkd1Z3Dr3AHatOvjoEnFoYONk0fpcwOJgbNftEAb1jXI9g940kYo0BaU5a%2Bnd/GIEm1eFWHXn4j0LL04BS32MLs0jDJRHiOvuiG0D8JZ54455/krEOPxhVhO%2BKqNgf3dOu9E5OfaL9n3G48Aoj0HICT5XR9820cQfCq

