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  Podhájí 
  

Podhájí je jižní svah pod urnovým hájem. Až do poslední čtvrtiny minulého století byla tato lokalita zemědělsky obhospodařována.  

Název Podhájí (Podháj) se začal používat poté, co zde byly vystavěny rodinné domky a v horní části rekreační objekty. 

Podhájí s políčky rolníků v roce 1941                Scelené pozemky JZD v roce 1965        Podhájí v roce 2007, v pozadí kopec Dolek a Dolečky 

 

U Zvoničky 
 

Tato nová místní část Havlovic byla zastavěna po roce 2006. Původně zde stály dole u cesty pouze tři domy postavené v první polovině 20. století. 

Název používaný od roku 2005 je odvozen od staré zvonice, která stojí nad skálou u mostu od roku 1745. 

Pozemky dříve náležely ke statku V Louce. Stejně jako sklípek na brambory vedle cesty k Háječku v dolní třetině kopce.  

Dosloužil a byl zbourán v 70. letech 20. století. Říkalo se tam U Sklípku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Lokalita U Zvoničky v roce 2006, vpravo nahoře Háječek                                                     Pohled ke sklípku a zvonici v roce 1941 

 

 

V roce 1947 byl v zahradě pod zvonicí odhalen pomníček Ladislavu Vikovi (čp. 233) na místě, 

kde byl na konci 2. světové války 6. 5. 1945 zastřelen. Jeho vrahem byl jeden z německých esesáků, 

kteří ten den vtrhli v počtu asi 40 mužů do vesnice. Rabovali za řekou ve Vsi, kde také zničili graná-

tem telefonní ústřednu v hostinci U Součků (čp. 60). Potom zatkli a nahnali na náves přes 60 mužů, 

kterým vyhrožovali zastřelením, pokud se do 10 minut nedostaví předseda obce Josef Hejna.  

Ten byl po svém příchodu zajištěn a převezen do Trutnova. Ostatní byli naštěstí propuštěni.  

V obci se Němci objevili ještě 9. 5.  Už jen jako kvapem ustupující jednotky před ruskou armádou. 

Osvoboditelé dorazili do Havlovic ve čtvrtek 10. května ráno. 

 
Ruští vojáci 10. 5. 1945 na Závodi 

 

  V Louce  

Pohled na místní části V Louce a Závoď od Háječku 

 

V Louce stojí starý statek čp. 33. Vznikl ve středověku ze dvou statků. Nejstarší dochovaný písemný záznam o něm je datován rokem 1556.  

Od roku 1576 ho vlastnil až do své smrti v roce 1596 první známý havlovický rychtář Jan Zemánek. V průběhu dalších staletí statek mnohokrát změnil 

majitele. Pět z nich zastávalo také funkci rychtáře (Jakub Dvořák, Tobiáš Řezníček, Jan Jiří Řezníček, Josef Řezníček a Václav Souček - starosta).  

Statek V Louce tak byl nejčastějším sídlem havlovické rychty - celkem 55 let. 

 

Ve středověku dědil statek po otci jeho nejmladší syn. Po vydání patentu císaře Josefa II. o dědičném právu poddaných v roce 1787 přešlo dědictví 

na nejstaršího syna. Početné rodiny byly v této době obvyklé. Např. Martin Hejna z nedalekého Hejnova statku měl ze dvou manželství celkem 21 dětí. 

 

Statek V Louce - původní pohled od řeky     Cesta Ve Šraňkách ve 30. letech 20. století       Pohled z helikoptéry na tuto lokalitu v roce 2010 
 

Ve Šraňkách    

   

Tak se říkalo cestě vedoucí k nedalekému statku V Louce.  Byly zde závory, tzv. šraňky, které vyznačovaly soukromou cestu,  

po níž se mohlo jezdit jen se svolením majitelů. Šraňky zabraňovaly též rozbíhání dobytka, když byl hnán na pastvu. 

Na hlavní zdejší původně prašnou komunikaci od mostu ve Vsi k Mandli byly položeny v roce 1970 panely. Říkalo se zde proto Na Panelce. 

V roce 1998 byla panelová cesta vyasfaltována.  

 

          

  Závoď  

 

Jedná se o místní část obce, která leží jihozápadním směrem v ohybu řeky Úpy.  
V polovině 19. století zde stálo pět stavení.  Víme, že v čp. 32 byl v té době provozován mastný krám.  

Další rodinné domky zde byly postaveny na tzv. Obecní louce po roce 1926, kdy byla zregulována řeka  

a tím pominula hrozba opakujících se záplav této části Havlovic.  

Dnes je zde obýváno 17 domů. 

Krušné chvíle zažívali obyvatelé Havlovic v letech 1992 - 1993, kdy ve vsi řádil žhář, který se přistěhoval  

na Závoď v roce 1991. Jen zde během půl roku zapálil tři domy, na nedalekém Výhledě a také U Sparty  

další dva. Po zatčení byl odsouzen k pěti letům vězení a z obce se odstěhoval. 

                                       Mastný krám v 19. století  
Na Závodi v domě čp. 85 žil František Kulda (1907 - 1979), osobnost místních Sokolů, přezdívaný „táta jednoty“.   

Nedaleko od něho bydlel další obětavý Sokol  Josef Matyska (1906 - 1998). Dlouhá léta vedl v obci loutkové divadlo. To bylo zakoupeno v r. 1930  

ze Studnice. Nejprve se hrálo v tělocvičně u Součků, později v budově mandlu čp. 35.  Dnes jsou loutky uloženy v místní škole. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
     

Na Závodi u Kuldů                                      Sokolové na Závodi.  F. Kulda čtvrtý zleva                                  J. Matyska v loutkovém divadle   

 

Louce u řeky pod Závodí se říkalo Dolení.  
V roce 2006 odtud Václav Král z Poklekova postavil soukromý most ke svému domku na druhém břehu řeky Úpy.  

Ke čtyřem stávajícím havlovickým mostům tak přibyl most Krále Václava. 

 

 
                                 Most ze Závodě k Poklekovu a na Výhled 

  Háječek 
 

V roce 1955 vyměnil Místní národní výbor s Václavem Součkem pozemky na vybudování urnového háje. V Havlovicích totiž hřbitov 

chyběl, místní byli pohřbíváni v nedaleké Úpici. O jeho vybudování usilovalo asi 60 zdejších občanů již od roku 1952. Ti posléze založili  

Spolek přátel žehu a v Háječku provedli úpravy pozemku, postavili oplocení a vysázeli okrasné dřeviny. Urnový háj byl otevřen uložením  

prvních 6 uren 21. července 1957. Po padesáti letech zde bylo již 105 pomníčků. V roce 1970 byl postaven nad Háječkem televizní převaděč.

   

Dolečky                            

          

Dnes rekreační lokalita východně od Háječku. Původně zde byla pouze selská usedlost čp. 115 patřící rozvětvenému havlovickému rodu Hejnů.  

V 70. letech 20. století zde byly postaveny rekreační chaty.  

Mezi Dolečkami a Podhájím nelze přehlédnout zatravněný kopec, který má příhodné pojmenování Dolek. Na jeho jižním úbočí postavilo  

nově ustavené zemědělské družstvo v roce 1957 drůbežárnu pro 500 slepic. Po dvaceti letech přestala být využívána a byla zbourána. 

 

Dolečky při pohledu z Dolku 

Lidé a zvířata 
 

V předchozích staletích byl život lidí na vesnici úzce spojen s chovem domácího zvířectva.  

Z obecní kroniky se dozvídáme, že v roce 1652 chovali lidé v obci 28 koní, 140 krav, 109 ovcí a 10 sviní.  

Podle sčítání v roce 1910 bylo v Havlovicích 51 koní, 460 krav, 169 koz, 116 prasat, 1367 slepic, 55 husí  

a také i 39 úlů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

   Statek v Dolečkách kolem r. 1925                    Sklizeň obilí do snopů          Bez koňů to dříve nešlo 

 

 

Ještě v roce 1950 před násilnou kolektivizací zemědělství  

v Havlovicích soukromě hospodařilo 118 rolníků. 

Nejvýznamnější postavení mezi sedláky měly v obci rody Hejnů, Součků, Švábů 

a Řezníčků. Dnes v Havlovicích hospodaří Zemědělské družstvo a.s. a několik 

soukromých zemědělců. A domácí zvířata dotváří kolorit vesnice i dnes. 

 

Stádo krav u Trhovky                                                         
       

    

 

 

  Poznávací okruh „U nás“     
 

základní informace o místopisu, historii,  

přírodních zajímavostech a současnosti  

obce Havlovice    

 

  ► ►  značená trasa,  24 informačních tabulí  

    Koně v Peterkově dolci 24 

  

                              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 !“   
                                  

                                                

Projekt „ZŠ - středisko komunitního života obce“ 

byl podpořen z dotace poskytnuté  

Královéhradeckým krajem  

 

 
 
Vydal OÚ v roce 2012 

Texty a grafická úprava  

Zdeněk Honzera 

Foto Z. Honzera a archiv  

obce Havlovice 

Tisk Fotonova Hronov 

Okolí statku V Louce na císařské mapě z roku 1840 
Podhájí a U Zvoničky bylo zcela bez zástavby, na Závodi pouze pět usedlostí. 

Zajímavý byl velký říční náplav u Závodě na tehdy neregulované řece Úpě. 

Cesta k mostu do Vsi nepokračovala dál ke škole.  

Překážkou byla skála, která původně sahala až k řece. 

Unikátní pohled na Dolek z r. 1960 
s drubežárnou uprostřed snímku 

Koza s kůzletem Na Stráni 

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

