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    Habřina  
 

Je to zalesněná stráň kolem silnice mezi dřevěnou lávkou a Kobylincem.  

Název souvisí s původním porostem habrů. Ty byly částečně vykáceny při stavbě silnice.  

Místu na konci Habřiny směrem k Úpici se říkalo U Obrázku. Na silném smrku u silnice visela skříňka s mariánskou soškou. 

Zajímavý název měla i louka u řeky mezi Habřinou a Kobylincem. Říkalo se jí Pronaříkaná louka.  

Snad proto, že její původní majitel ji musel proti své vůli prodat. Také se říká, že když se na ní sušilo seno, většinou začalo pršet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

V minulosti v těchto místech dvakrát řádila velká vichřice. V srpnu 1907 poničila téměř celý les nad Habřinou.  

Dne 29. 12. 1975 pokácel silný vzdušný vír 150 m lesa naproti lávce. Tento pruh je zřetelný při pohledu na Habřinu od východu i v roce 2007 (viz. foto).                          

Nad Habřinou v polích je vidět usedlost V Trhovce. V pozadí vrchy Velbaba a Klůček nad obcí Suchovršice. Na obzoru panorama Krkonoš. 

 

 

 

Na Silvestra roku 1978 postihlo obec  

obrovské náledí a ledovka.  
Ještě dopoledne, kdy se konal na místním okruhu přes dva 

mosty tradiční Silvestrovský běh, bylo relativně teplo.  

Pak se náhle radikálně ochladilo a začalo pršet.  

Silné náledí polámalo v Havlovicích nespočet stromů.  

V Habřině padlé stromy zatarasily silnici a zpřetrhaly dráty. 

Obec byla na Silvestra bez elektřiny a telefonního spojení.   

 
                Habřina od lávky                                Habřina od zahradnictví kde žila K. Lelková 

 

Stromy, v tomto případě habry, stály u vzniku názvu této části Havlovic. Další místa s podobným osudem nesou názvy Ve Volšinách  

(u řeky nad Náchodcem), V Borku (pod Podhradím), U Borovice (na Popluží), Pod Smrkem (pod Králákem) a U Lipek (za Háječkem). 

 

    Silnice 
 

V roce 1906 byla zahájena výstavba silnice z Úpice do Havlovic. Kámen na novou silnici se lámal 

z okolních skal nebo se svážel z nedalekých lesů. Za rok byla silnice dostavěna až do středu obce nákladem 

52 000 K. O jejím dalším vytyčení směrem na Libňatov se vedly dlouhé spory. Nakonec byla vybudována  

serpentinami přes Králův kopec v roce 1909. Následující rok byla nová silnice o délce 7,2 km dokončena 

přes Libňatov až na hranici Českoskalického okresu do Křižanova. Celkové náklady činily 192 000 korun.  

Na naši obec připadlo téměř 70 000 K. Tuto částku obec splácela až do roku 1935.       

Stále rostoucí provoz těžkých vozidel si vyžádal v roce 1949 přestavbu překlenutí potoka tekoucího 

z Kobylince v místě, kterému se říká Na Kanále.  

Kvalita původně prašné silnice s pískovým povrchem se postupně snižovala.  

Proto byl v roce 1951 vyasfaltován úsek ve středu obce a o tři roky později vedla asfaltka až do Úpice. 

 

Dopravní prostředky 
 

Po havlovických cestách a silnicích se lidé původně pohybovali pěšky  

nebo na povozech tažených domácími zvířaty.  

Dá se předpokládat, že koncem 19. století se v obci objevila první kola. 

Jeden historický „kostitřas“ vidíme na snímku u Hejnova statku. 

 

První motocykl se v Havlovicích objevil v roce 1929.  

Pořídil si ho mandlířský mistr Jaroslav Křech z čp. 35. 

 

 

Jedním z prvních automobilů v Havlovicích byl tzv. sentinel, 

vyfocený v polovině 20. století u rybníka. Škoda Sentinel byl 

parní nákladní automobil, vyráběný ve Škodových závodech  

v letech 1924 - 1935. Spaloval koks, uhlí, dřevěné uhlí nebo  

dřevo. Ještě v 60. letech ho používal místní zahradník Z. Lelek. 

Další snímek je z roku 1959 také od rybníka Jindra.  

Stařičký veterán přiváží paní Semerákovou ze Šiškovny.  

 

V listopadu 1946 byla zahájena přes Havlovice 

pravidelná autobusová přeprava.  
Zpočátku jezdil autobus ráno po šesté z Maršova 

přes Havlovice a Úpici až do Trutnova. Po páté 

odpoledne se vracel zpět. O přepravu byl mezi 

dělníky takový zájem, že musel být za autobus 

přidán závěsný vůz, lidově zvaný vlečňák.  

Typy a vzhled autobusů se postupně měnil.  

Poválečné autobusy Praga byly vystřídány vozy 

Škoda 706 a ty posléze nahradily autobusy Karosa.                   Praga NDO         Škoda 706 RTO se závěsným vozem                    Karosa Šl 11 

 

Havlovice mohly být spojeny se světem i železnicí. Původní projekt železniční dráhy z České Skalice do Trutnova, jejíž stavba začala v roce 1857,  

počítal s tím, že trať povede podél řeky Úpy Babiččiným údolím přes Havlovice a Úpici. Ovšem náchodský kníže Georg Schaumburg - Lippe, majitel 

svatoňovických uhelných dolů, nakonec prosadil změnu trasy přes Červený Kostelec a Malé Svatoňovice.  

 

V březnu 2008 se nad Habřinou objevil skutečně netradiční dopravní prostředek  

– horkovzdušný balon. Po přeletu bezpečně přistál na louce na Hořejším Konci za kapličkou.  

Stejný balon měl v Havlovicích mezipřistání v dubnu 2009 U Mandle. 

Již v roce 1916 se nad Havlovicemi objevil jiný vzdušný koráb - vzducholoď. 

 

V Havlovicích nechyběla dokonce ani letadla.  

K pozoruhodné události došlo v srpnu 1931. 
Tehdy uspořádal na Popluží  

úpický spolek „Úpavan“ letecký den,  

který navštívilo velké množství diváků.  

Dvě letadla Pardubického aeroklubu byla po úvodní přednášce zpřístupněna k prohlídce.  

Poté následovaly vyhlídkové lety. Tato v historii Havlovic první letecká akce však skončila  

předčasně. Jeden aeroplán se totiž při přistání převrátil a druhý si urazil vrtuli.  

Nikdo naštěstí nebyl zraněn 

Reprízou této akce byly v roce 1995 vyhlídkové lety v ultralehkém letadle.  

 Pořadatelem byl místní obecní úřad a spolek SPLAV (Spolek přátel lihovin a veselí).  

   Startovalo a přistávalo se na louce u zvonice. Tentokrát se vše obešlo bez karambolů  

        a zájemci si mohli prohlédnout Havlovice po 64 letech opět z ptačí perspektivy. 

            V roce 2010 kroužily nad Havlovicemi i dvě vyhlídkové helikoptéry.  

 Nejbližší okolí 
 

Ve stráni za Habřinou naproti dřevěné lávce byl vybudován v roce 1931  

lyžařský můstek a sjezdová dráha.  

Zasloužili se o to členové lyžařského oddílu místního Sokola, který vznikl 

v roce 1929.  U jeho zrodu stáli František Kulda a Květa Lelková. 

                    

Na závodech v roce 

1949 zde zvítězil 

místní závodník  

Zdeněk Rázek  

výkonem 31,5 m. 

 

Areál byl využíván 

zhruba do konce  

padesátých let.  

 

Dnes již je stráň  

opět zarostlá. 
 

 

 
 

 

  Květa Lelková   
 

Skutečná sportovní legenda prožila velký kus svého života přímo naproti Habřině v zahradnictví na druhém břehu řeky Úpy.  

 

Květa Lelková  -   zasloužilá mistryně sportu, vynikající česká lyžařka a trenérka,  

                                významná postava českého ženského sportu 20. století.  

 

Narodila se 27. 10. 1908 v Havlovicích. Již od dětství milovala pohyb.  

Celé mládí pomáhala rodičům v zahradnictví. Poctivou práci považovala za nejlepší sportovní přípravu.   

Lyžovat začala ve čtrnácti letech. Trénovala v okolí Havlovic nebo na Jestřebích horách. V osmnácti jela 

svůj první závod v Malých Svatoňovicích, kde skončila druhá. Později odešla jako vazačka květin do Prahy, 

kde absolvovala večerní kurzy účetnictví a psaní na stroji. Následně pracovala v kanceláři Svazu lyžařů.  

V roce 1932 vybojovala první mistrovský titul na závodech v Harachově. Do roku 1945 startovala ve 150 

závodech, v 80 z nich zvítězila. Celkem získala 12 titulů mistryně republiky v běhu na lyžích a v trojkombinaci (běh, sjezd, slalom).  

Stala se i dvojnásobnou mistryní Německa. Startovala za Sokol Havlovice a Slávii Praha, byla reprezentantkou ČSR.  

Květa Lelková byla opravdu všestrannou sportovkyní. V zimě lyžovala, v létě se věnovala lehké atletice, cyklistice, plavání nebo horolezectví.  

Byla spoluzakladatelkou ženského fotbalového mužstva Slávie Praha, závodně hrála házenou, účastnila se přespolních běhů. I během války sportovala.  

Po osvobození pracovala v obchodě se sportovními potřebami, krátce vedla také lyžařskou školu ve Vysokých Tatrách.  

Ve volných chvílích ráda cestovala. 

Po roce 1948 se vrátila do Havlovic. V květnu 1953 byla mezi  

prvními mistry sportu, kteří byli v Československu jmenováni.  

Ve stejném roce ukončila aktivní sportovní činnost. Od roku 1956  

se věnovala trenérské a cvičitelské činnosti. Za práci s mládeží  

a za výtečné sportovní výsledky získala řadu vyznamenání:  

1959 titul „Vzorná trenérka“, 1965 vyznamenání „ Za vynikající 

práci“, 1966 titul „Zasloužilá trenérka“, 1970 vyznamenání  

„Za rozvoj socialistické tělovýchovy“, 1970 „Medaili dr. M. Tyrše“. 

Jako dlouholetá členka běžecké sekce mezinárodní lyžařské  

federace FIS byla hostem několika mistrovství světa a olympiád. 

Čestnou členkou FIS byla až do své smrti 27. 8. 1986.  

Pochována je na hřbitově v Úpici. 

U příležitosti stého výročí narození byla 28. 10. 2008 odhalena  

Květě Lelkové na místní škole pamětní deska.      

            

  Mistrovský závod v Harachově 1932                   Zlaté medaile z mistrovství ČSR  (nahoře)                 Vítězství ve slalomu ve Vysokých Tatrách           

  Poznávací okruh „U nás“     

 

základní informace o místopisu, historii, přírodních zajímavostech a současnosti Havlovic  ► ►  délka 24 km,  24 informačních tabulí 

  

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  ► 15. U Mandle  ►  16. Barchoviny  ►  17. Muchov  ►  18. Králův kopec  ►   

19. Kobylinec  ►   20. Svobodné  ►  21. U Sparty  ►  22. Habřina  ►  23. Ves  ►  24. Podhájí   

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

Foto Zdeněk Honzera a archiv obce Havlovice      Tisk Fotonova Hronov 

Projekt „ZŠ - středisko komunitního života obce“ 
byl podpořen z dotace poskytnuté  

Královéhradeckým krajem  
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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 !“   
                                  

                                                

Můstek brzy po otevření 

 
  Závody ve 40. letech 

Dobový diplom 

Vyhlídkové letadlo za zvonicí v r.1995 

Helikoptéry  startovaly 11.7. 2010 

ze hřiště Sparty Úpice 

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

