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    Ves     

 

Vsí je nazýván střed obce na pravém břehu řeky Úpy kolem hlavní silnice.  Zde je centrum společenského, kulturního i politického života obce.  

Najdete zde obecní úřad, poštu, kulturní dům, knihovnu, kadeřnictví, saunu, tělocvičnu, turistickou ubytovnu, prodejnu potravin i známý hostinec Amerika.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pohled na střed obce od východu v roce 2007.  Na obzoru zleva Barchoviny, Smiřická stráň a Svobodné.                          Střed obce na císařské mapě z roku 1840 

 

Nejstarší historicky doložené záznamy o staveních ve Vsi jsou datovány rokem 1556. Tehdy statek (čp. 53) držel Martin Klabeš. Statek (čp. 59) patřil Janu Hoškovi. 

Do historie Vsi se neblaze zapsal rok 1842, kdy zde shořely při velikém požáru 6. května dvě selské usedlosti a několik chalup (čp. 46, 48, 49, 54, 57, 58, 59, 62).   

 

Podle prozatímního obecního zřízení z roku 1849 se Havlovice staly místní obcí. Od roku 1850, kdy se konaly první obecní volby, řídil obec širší obecní výbor (od roku 1919 obecní zastupitelstvo),  

který ze svého středu volil obecní představenstvo (od r. 1919 obecní radu) a starostu obce. 

Od roku 1574 (první dochovaný záznam) do roku 1850 stálo v čele Havlovic 24 rychtářů. Rychtáři byli voleni obcí a potvrzováni vrchností. Jako vykonavatelé vrchnostenských nařízení byli za svou  

službu zbaveni roboty a mohli provozovat krčmu. Po roce 1850 řídili obec dva představení obce (1850 - 1872), 11 starostů (1873 - 1944),  2 komisaři (1944), 1 předseda správní komise (1945), 2 předsedové 

revolučního národního výboru (1945 - 1948), 8 předsedů místního národního výboru (1948 - 1990) a od roku 1990 je v čele obce opět starosta, který je volen patnáctičlenným obecním zastupitelstvem. 

 

  Takhle vypadaly Havlovice v první třetině 20. století 

   Havlovičtí umělci 
 

Josef  Téra 

 

Ve Vsi žil v čp. 47 svérázný lidový umělec, vystřihovač obrázků Josef Téra.  

 

Tomuto malému muži (145 cm) se říkalo Téráček.  

Narodil se 10. 8. 1867. Ačkoliv vychodil jen jednotřídní školu,  

jeho umění bylo známé po celých Čechách i na Moravě.  

Vystřihovat postavy a zvířata bez předkreslení se naučil už jako 

dítě od své matky. Školní inspektor J. K. Hraše doporučoval  

poslat chlapce na malířskou školu do Prahy. Ten však zůstal doma.  

Sloužil v okolních statcích, prováděl roznášku po domech,  

prodával různé drobnosti. A při tom vystřihoval.  

Obrázky obdarovával hlavně děti.  

Nikdy si za ně nenechal zaplatit.  

Pouze prezident T. G. Masaryk mu daroval 

stokorunu. Po tom, co ho Téráček při svých 

cestách po Čechách navštívil a vystřihl,  

jak sedí na židli a čte knihu.  

Bankovku si Téráček  

schovával po zbytek života.  

Zemřel 17. 12. 1944,  

pochován byl na hřbitově v Úpici. 

 

 

Josef  Vik 
 

Josef Vik se narodil 6. 4. 1932 v nedalekém Maršově.  

Většinu života však prožil v Havlovicích v domě čp. 207  

naproti hostinci Amerika. 

Hlavní Vikova tvorba 

je zaměřena na obrázky  

zvoniček, kostelíků, statků,  

chaloupek a podobných  

motivů z našeho regionu.  

Je znám také jako ilustrátor 

knih, autor poutačů, firemních 

značek, prospektů, novoročenek 

nebo regionálního pexasa.  

V roce 2010 vytvořil i originální 

havlovický betlém. 

Jeho kresby jsou prezentovány          

                                              na obecních pohlednicích.  

Ztvárnil též havlovického vodníka, který zdobí nejen tyto  

informační tabule, ale i  příjezdy do obce nebo místní 

Havlovické noviny.  Jeho tvorba byla oceněna v roce 2008        

Kulturní cenou města Trutnova.                                  

                    

  Park a okolí 
 

V místech dnešního parku původně bývalo místo pro potulné řemeslníky, 

příležitostné cikánské tábořiště, a také skládka písku vytěženého z řeky 

Úpy.    

 

Vlastní park zde byl zřízen v roce 1940. Jeho součástí byla i stará 

hasičská zbrojnice, která byla zbourána v roce 1964. O tři roky později 

vtiskla rozsáhlá rekonstrukce parku jeho dnešní podobu. 

 

 

Památník obětem I. a II. světové války s bustou T. G. Masaryka. 
 

Vznikl z iniciativy Sdružení pokrokových spolků v Havlovicích a byl slavnostně odhalen 18. 8. 1935 v parčíku 

před školou.                  

V roce 1940 vyšlo nařízení, na základě kterého musely být odstraněny symboly připomínající 

Československou republiku. Z památníku byla tedy snesena Masarykova busta a skončila  

zakopána ve stodole A. Míla (čp. 46). Na památník byla vrácena brzy po skončení 2. světové 

války v roce 1945. Na svém místě vydržela jedenáct let. V noci z 15. na 16. listopadu 1956 

byla neznámými pachateli sejmuta a vhozena do řeky Úpy. Druhý den ji vytáhli místní hasiči 

a byla uložena ve staré požární zbrojnici. Při jejím bourání v roce 1964 však byla busta  

značně poškozena. O její další ukrytí ve své truhlárně a následnou opravu se nejvíce  

zasloužil pan Arnošt Šolc (čp. 218).  

Po rekonstrukci parku v roce 1967 podpořila  

většina havlovických občanů návrh na přemístění 

památníku od školy do nového parku.  

Dne 28. 10. 1968 byl již po třetí obnovený pomník i s bustou T. G. M.  

slavnostně odhalen. Další politický vývoj však opět památníku nepřál. 

Z iniciativy místní organizace KSČ byla busta T. G. Masaryka v roce 1973 

znovu odstraněna.  Až do prosince 1989 zůstala uložena v depozitáři muzea 

v Úpici. Havlovičtí občané na svou bustu však nezapomněli.  

Brzy po Sametové revoluci byla i s památníkem zrestaurována  

a při 140. výročí narození T. G. Masaryka 4. 3. 1990 se na památník  

už po čtvrté vrátila. Věřme, že tentokrát už definitivně.                                                                                                      

                                          Odhalení památníku 28. 10. 1968  

  Betonový most  
 

Je hlavním místním mostem.  Byl vybudován v roce 1963, kdy nahradil původní 

dřevěný, částečně zastřešený most z roku 1921. 

Na mapě z roku 1840 je vidět, že ještě v 19. století sahala skála pod zvonicí až k řece, 

takže za mostem odbočovala cesta pouze vpravo. Ze Vsi se nechalo přejít ke staré škole 

na druhém břehu řeky po lávce naproti dnešnímu obecnímu úřadu.  

Zanikla patrně po některé z velkých povodní.      

 Slavnostní otevření nového mostu 14. 9. 1963                         Povodeň v roce 1997 

                       

 

 

  Zvonice 
                              

Byla postavena na skále nad řekou v roce 1745 ve stylu lidového baroka.  

Zvonice se stala dominantou středu obce.                                                                                                                                                                        

Přestála i zásah bleskem při velké bouři 17. 6. 1885.  

Tehdy byla poničena střecha a vyraženy dveře.  

Poprvé se v ní zvonilo 22. 12. 1745 pří úmrtí havlovického rychtáře Jana J. Řezníčka.  

Původní zvon byl  

nahrazen v roce 1833  

novým zvonem, který 

byl 2. 10. 1917 sejmut 

a posléze roztaven  

pro potřeby armády  

za I. sv. války.   

Nový zvon byl zavěšen 

do zvonice 27. 5.1923. 

Slavnosti se zúčastnilo  

dva tisíce lidí.   

Bohužel i tento zvon  

stihl za II. sv. války, 

přesněji 13. 3. 1942, 

stejný osud jako jeho 

předchůdce.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

V 90. letech minulého 

století byla zvonice 

opravena a bylo do ní  

umístěno automatické 

zvonění. Současný zvon 

je z roku 1991. 

 

Skála pod zvonicí byla 

zajištěna ochrannou sítí 

v roce 2009. 

            Starý most před rokem 1930                                          Most v padesátých letech 

   Poznávací okruh „U nás“     

 

základní informace o místopisu, historii, přírodních zajímavostech  

a současnosti obce Havlovice   
                                            ► ►  délka 24 km,  24 informačních tabulí,  značená trasa 
        

23 

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

Začíná a končí v centru obce a potom přibližně sleduje katastrální hranici.  

 

Projekt „ZŠ - středisko komunitního  života obce“byl podpořen  

z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem  

 

Texty a grafická úprava Zdeněk Honzera  

      Foto Zdeněk Honzera a archiv obce Havlovice  

            Tisk Fotonova Hronov       Vydal OÚ Havlovice v roce 2012 

  

                              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 !“   
                                  

                                                

Perokresba místní zvonice 

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

