HAVLOVICE

U SPARTY

U Sparty

Úpice - odvěký soused Havlovic

U nás v Havlovicích.
Zdravím Vás coby patron
Vesnice roku České republiky 2007.
Pěkně povodnicku: „Bre - ke - ke“.
Pohled na část U Sparty od severovýchodu

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

Za hřištěm usedlost Na Kopečku a skupina domů Na Zastávce

Tato část Havlovic se rozkládá v okolí sportovního hřiště Sparty Úpice.
Chatová kolonie,
Odtud také vzešel její současný název, který se začal používat v průběhu dvacátého století.
vzadu čistička
Původní název této lokality zněl Na Poříčí.
a fermentační
stanice
Ve středověku stály v této části Havlovic dva statky za lesíkem nad silnicí.
V gruntovní knize je uvedeno, že statek (čp. 69 Na Kopečku) vlastnil v roce 1560 Jan Zemánek.
Ten je také prvním známým rychtářem Havlovic z let 1574 - 1596.
Druhý statek (čp. 68) převzal roku 1585 po Pavlu Pitašovi za 30 kop míšeňských Jan Pitaš.
Před tímto statkem rostla ještě v druhé polovině minulého století památná lípa. Obvod jejího kmene měřil 572 cm.
V roce 1840 stály u silnice pouze dva domky čp. 34 a 70.

Vybavenost obce : OÚ, pošta, ZŠ, MŠ, kulturní dům, knihovna
prodejna potravin, hostinec, ubytovna
sportovní areál, tělocvična, sauna

Další obytné domy kolem silnice byly postaveny kolem roku 1925.
Pozemky jižně od hřiště byly koncem minulého století rozprodány zahrádkářům.
V roce 1996 byla mezi hřištěm a řekou postavena čistička odpadních vod pro město Úpici a v roce 2007 zde přibyla fermentační stanice.

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

Na Zastávce

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

Zastavěnému údolíčku na hranici s Úpicí
se říká Na Zastávce.
Stejný název měl i místní hostinec, který zde nabízel
své služby do poloviny dvacátého století.
Návrší nad silnicí naproti hřišti se nazývá Na Kopečku.
Údolím se dá odtud projít do další havlovické části
zvané Močidla.
Místní část Na Zastávce

V kterém roce vznikla při brodu na soutoku Radečky s Úpou původní
strážní osada Úpice přesně nevíme. Na tomto strategicky důležitém
místě chránila obchodní stezku, tzv. Kladskou trhovku, přicházející sem
od Náchoda, Hronova a Rtyně a směřující ke Dvoru Králové.
V Batňovicích odbočovala přes Jestřebí hory k severu Svídnická stezka.
Je pravděpodobné, že Úpice jako strážní osada vznikla kolem poloviny
13. století, kdy byl zdejší kraj kolem středního toku řeky Úpy osídlován.
Mohlo to být i dříve než byl postaven nad Havlovicemi hrad Vízmburk.
Vízmburské panství štědře podporovalo své jediné městečko Úpici
a udělilo mu i četná práva včetně hrdelního, tržního, vaření piva apod.
V době husitské stála Úpice na straně kalicha. Proto byla v roce 1421
vypálena Slezany, kteří r. 1425 svůj ničivý vpád opakovali.
Roku 1604 byla v Úpici postavena první škola. Roku 1625 bylo městečko
postiženo velkým požárem. Bylo při něm zničeno 16 domů i s kostelem.
Za třicetileté války trpěla Úpice i okolní obce třemi švédskými vpády,
Pohled z horkovzdušného balonu na část Úpice a dále k Havlovicím z roku 2009
v říjnu 1632, v lednu a v dubnu 1647.
Také ve válkách o dědictví Slezska zde tábořilo několikrát rakouské vojsko
a v r. 1745 zde mělo ležení vojsko pruského krále Bedřicha.
Ve válce prusko - rakouské v r. 1866 se usadilo v Úpici před bitvou u Střítěže a Rubínovic nepřátelské pruské vojsko.
V druhé polovině 19. století lze sledovat v Úpici rychlý rozvoj průmyslu, především textilního. První přádelna byla postavena v roce 1851.
Karel Moravetz začal v r. 1894 s výrobou vah a v r. 1905 vybudovali Buxbaumové moderní tkalcovnu.
Úpice se tak stala jedním z nejprůmyslovějších měst českého severovýchodu.
V současné době má Úpice necelých 6000 obyvatel. Největšími podniky jsou akciové společnosti Juta, Tonava, Maratonstav a KPM.
V Úpici prožily své dětství a mládí děti MUDr. Antonína Čapka: Helena, Josef a Karel. Narodila se zde malířka květin a Podkrkonoší Julie W. Mezerová.
Dlouhodobou tradici má zde ochotnické divadlo, hudba, hvězdárna a také tělovýchova a sport.

Stadion Sparty Úpice
Fotbal se začal v Úpici hrát na počátku 20. století. V roce 1909 zde byl založen první fotbalový klub Slovan. Hrávalo se na loukách na Sychrově,
u Tonavy, na Závodí nebo pod Velbabou. V roce 1919 došlo k ustavení SK Sparty Sychrov, která se přejmenovala v roce 1924 na SK Sparta Úpice.
V roce 1926 bylo zprovozněno na zdejších loukách na hranici úpického a havlovického katastru fotbalové hřiště.
V roce 1941 se Spartě podařilo postoupit do divize.
Plány na vybudování důstojného stadionu se začaly naplňovat v roce 1949.
Tehdy mužstvo změnilo název na Sokol Texlen Úpice, v roce 1951 na Jiskra Úpolen Úpice
a 1954 na Jiskra Úpice.
Stadion byl stavěn z velké části brigádnicky.
K slavnostnímu otevření nového travnatého hřiště došlo 22. 5. 1954. Prvním zápasem bylo
utkání úpických fotbalistů proti národnímu týmu ČSR. Konečný výsledek zněl 0 : 16.
V roce 1959 byla dostavěna hlavní tribuna s kabinami, umyvárnami, turistickou noclehárnou
a klubovnami.

Močidla

Hřiště Sparty v dobách největší slávy. V letech 1960 a 1963 se zde hrála 2. liga.
Na prvním snímku zápas se Slávií Praha, na druhém v pozadí komín továrny Juta zbouraný v roce 1993.
Stadion se v následujících desetiletích stal centrem nejen fotbalového dění. Konaly se zde také okresní
spartakiády, atletické závody, vystoupení autorodea, cíl tu měl populární Ratibořický maratón.
V letech 1965 - 1971 se v Úpici hrála divizní kopaná.
Klub se také v roce 1966 vrátil k původnímu historickému názvu Sparta Úpice.
V dalším období úpický fotbal klesl na úroveň krajských a okresních soutěží.
V roce 2006 prošla hlavní budova potřebnou rekonstrukcí. V areálu přibyl také nový bike park.

Svazek obcí Jestřebí hory
Karel Čapek o tomto koutu Čech napsal: „Krakonošova zahrada v užším slova smyslu je onen kraj, ono do tvrdé země zaryté údolí Úpy, kolem něhož se rýsují veliké, svaté obrysy:
Sněžka, Kozí hřbet, Brendy, Žaltman, Hejšovina…
Tento region se vyznačuje nádhernou přírodou a zajímavou historickou architekturou. Oblast Jestřebích hor nabízí nepřeberné možnosti sportovního, kulturního
i společenského vyžití. Je to ideální místo pro pěší turistiku a cykloturistiku. K dispozici je zde několik sportovních areálů a hal, v zimě pak lyžařské vleky a běžkařské tratě.
V roce 1999 vytvořilo dvanáct obcí tohoto regionu - Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov, Radvanice, Suchovršice, Velké Svatoňovice,
Rtyně v Podkrkonoší a Úpice dobrovolný Svazek obcí Jestřebí hory.
Na území o rozloze 140 km² žije 16 000 obyvatel.

Poznávací okruh „U nás“

► ► informace o místopisu, historii, zajímavostech a současnosti obce Havlovice
► ► délka 24 km, 24 informačních tabulí, značená trasa

Zajímavosti v okolí
Vízmburk - zřícenina středověkého hradu na strmém ostrohu
nad levým břehem Úpy nedaleko Havlovic.
Městské muzeum v Úpici - založil ho MUDr. Antonín Čapek roku 1895.
Dřevěnka - nejstarší úpická památka vystavěna z neotesaných klád,
ojedinělá stavba tohoto druhu v Čechách.
Hvězdárna v Úpici - významná česká hvězdárna otevřena v roce 1959.
Středověký důl v Suchovršicích - podle starých kronik tu prý byl první zlatý
důl ve střední Evropě.
Hasičské muzeum ve Velkých Svatoňovicích - expozice o vývoji hasičské
techniky v českých zemích.
Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích - založeno roku 1946,
v letech 1972 - 1978 bylo rekonstruováno.
Městské muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší - expozice o historii města,
selském povstání 1775 a místním hornictví.
Žaltman - nejvyšší vrchol Jestřebích hor (739 m ) s rozhlednou z roku 1967.
Paseka - osada a výletní místo na hřebenu Jestřebích hor.
Kryštofovy kameny - dva zkamenělé stromy prostoupené slepenci u Odolova.
Klub vojenské techniky v Odolově - vojensko - historická památka
se samostatným pěchotním srubem.

Projekt „ZŠ - středisko komunitního
ţivota obce“byl
podpořen z dotace
poskytnuté Královéhradeckým krajem

Lokalita na mapě z roku 1840

Fotky odshora zleva:

zbytky hradu Vízmburk,

most v Suchovršicích, Malé Svatoňovice, rozhledna na Ţaltmanu,

Rtyně v Podkrkonoší,

opevnění na Brendách, Velké Svatoňovice
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