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�����Zemědělský útulek v Havlovicích����� 
    
V souvislosti s růstem zaměstnanosti žen se na konci 50. let projevila potřeba vzniku 
zařízení pro předškolní děti. Snahou Výboru žen a Místního národního výboru v Havlovicích 
byl 1. října 1958 zřízen zemědělský útulek. Byl umístěný v bývalé družině mládeže, 
v přízemí ZDŠ (Základní devítileté školy) s malou hernou, ložnicí a zastaralými záchody. 
Šatna a jídelna s kuchyní byla společná se ZDŠ. Nábytek byl převzat po DM, lehátka byla 
zakoupena již dříve, pomůcky a hračky postupně doplněny. Za pomoci rodičů a členek 
Výboru žen byly našity peřinky do kočárků a záclony na okna. Vychovatelkou se stala 
Lidmila Petirová. Do zemědělského útulku bylo zapsáno 18 dětí.  
 

�����Mateřská škola Havlovice����� 
 
1. září 1959 bylo datem vzniku naší MŠ. Provoz MŠ byl od 6,00 do 16,00 hodin.  
O rok později pak i v sobotu od 6,00 do 13,00 hodin.   
Prvními zaměstnankyněmi byly: ředitelka Lidmila Petirová, učitelka Stanislava Obstová, 
kuchařky Marie Martínková a Marie Mílová, uklizečka Lola Müllerová. 
Bylo ustanoveno samostatné Sdružení rodičů a přátel školy. Na jaře 1960 byla za pomoci 
rodičů oplocena zahrada, zřízeno pískoviště, houpačka a lavičky.  
V roce 1964 započala první přístavba školy. V září byla MŠ přestěhována do vedlejší obecní 
budovy (bývalý chudobinec), jen na jídlo děti docházely do školy. O Vánocích 1965 byla 
nová přístavba slavnostně předána. MŠ získala novou hernu s parketovou podlahou, 
v budově bylo nainstalováno ústřední topení, kotelna zřízena ve sklepě. Do místností bylo 
dáno umakartové obložení a nový nábytek. 
A teď ve zkratce některé zajímavosti z kroniky:  
- v listopadu 1966 postihla MŠ epidemie spalniček, docházely jen dvě děti, ale paní 
inspektorka nedovolila MŠ uzavřít.  
- 1x ročně probíhaly lékařské prohlídky dětí   
- děti s vadami řeči byly poslány do Úpice k logopedce paní Havlové, 
- v září 1972 odešlo do školy 14 dětí, celkem bylo ve školním roce 1972 – 1973  v 1. třídě 
rekordních 20 dětí! Tento počet v jednom ročníku nebyl dosud překonán.  
- poprvé byly prováděny psychologické testy, podle kterých byly děti vybírány do ZDŠ. 
- výběr akcí: besedy o Sovětském Svazu, k 1. máji a 9. květnu s výzdobou nástěnek, 
lampionové průvody s mírovými ohni, besídky k MDŽ, oslavy VŘSR, dětské dny na Tylově 
paloučku, relace do místního rozhlasu, zimní a letní branná cvičení, exkurze do úpických 
továren, filmy v kině Úpice 
- škola měla několik let družbu se slovenskou MŠ v Rožňavě 
- pomůcky pro MŠ byly zasílány zdarma z Okresního pedagogického střediska  
a z národního podniku Komenium. 
V mateřské škole pracovaly – paní ředitelka Lidmila Petirová, učitelky Stanislava Obstová, 
Anna Dočekalová, Zdeňka Pospíšilová, Věra Kuncová, Marie Galuščáková, Jaroslava 
Kaščaková a Zdeňka Petirová.  
Osmdesátá léta dvacátého století:  
- upustilo se od testování předškolních dětí  
- výchovná práce s dětmi byla plánována do měsíců a z nich rozpracovávána do denních 
příprav, předškolní děti měly dvě dopolední zaměstnání, mladší děti pak pouze jedno. 
- v letech 1984-86 probíhala 2. přístavba školy, za plného provozu se bouralo     
a přestavovalo, začaly se používat ještě ne zcela dokončené záchodky a umývárna pro děti, 
od května 1986 se MŠ stěhovala do nových prostor, pouze ložnice byla k užívání až od 
srpna.  
- v rámci otužování bylo povoleno saunování a děti se denně před spaním sprchovaly 



- na začátku školního roku 1987 – 88 byl navázán patronát se členy brigády socialistické 
práce na Čističce v Havlovicích a s JZD Svobodné 
- za pomoci MNV, rodičů a BSP byla zprovozněna oplocená zahrádka s pískovištěm   
Devadesátá léta: 
- díky velkým politickým změnám se v devadesátých letech režim dne i práce s dětmi 
uvolnily, odpadlo zbytečné papírování či oslavy politických výročí, práce s dětmi probíhala 
více formou hry a již ne jako ve škole, náplň her a činností zůstala však i nadále rozmanitá 
- osm dětí s rodiči nacvičovalo spartakiádní skladbu a reprezentovalo s ní v Havlovicích, 
Dolní Kalné a v Trutnově 
- velmi dobrá byla spolupráce se základní školou a s vesnickými MŠ z Batňovic, Libňatova, 
Suchovršic a Radče 
- ve školním roce 1992 – 93 byl stanoven zákonný počet dětí na jednu třídu, a to 20 dětí, při 
větším počtu bylo třeba žádat o výjimku, některé děti musely s nezaměstnanými matkami 
zůstat doma a uvolnit tak místo pro další děti, neboť v Úpici byly uzavřeny jesle a zájem o 
MŠ byl veliký 
- od března 1995 vznikla nová tradice „Vynášení Zimy ze vsi“ 
- každý měsíc se platilo školné ve výši 100,- Kč na jedno dítě 
- s předškolními dětmi byla započata výuka hry na zobcovou flétnu  
- v pátek 13. 10. 1995 vznikla nová tradice – začaly se slavit Dny tatínků. 
- rok 1997 se stal zlomem ve spolupráci MŠ SUchovršice, LIbňatov, HAvlovice a RAdeč, 
karneval v havlovické tělocvičně s názvem „Království SULIHARA“ dal vzniknout tomuto 
sdružení, v květnu se pak v Suchovršicích konalo první veřejné vystoupení „Sluníčko“  
- o prázdninách 1998 provedl obecní úřad obnovu a nátěr fasády   
- vystoupení v kulturním domě, výstava dětských prací, den otevřených dveří, setkání 
bývalých zaměstnankyň – to byly oslavy 40. výročí založení naší MŠ  
- v těchto letech se o děti staraly: ředitelky Lidmila Petirová, která po 25 letech odešla do 
důchodu, Anna Heltová, Yvona Friebelová a Šárka Šebková. Dále učitelky Hana Trojanová, 
Jarmila Martincová, Ludmila Najmanová, Šárka Zálišová, Romana Procházková, Lenka 
Múllerová, Ilona Nesvadbová, Jana Hetflejšová, Eva Horáčková, Petra Kábrtová 
- začátkem nového století byla mezi dětmi a havlovickými občany uspořádána anketa, ze 
které vzešel neoficiální název naší školky = MŠ HASTRMÁNEK!!!  
- o prázdninách 2002 byly učitelkami a panem Šrámkem namalovány na stěny v šatně, 
umývárně a WC, velké obrázky – moře, rybníku a Hastrmánka. 
 
Společný právní subjekt Základní a Mateřské školy v Havlovicích 
1. ledna 2003 vznikl dle nových právních norem společný subjekt s názvem „Základní a 
Mateřská škola Havlovice“. Ten sdružil školu, školku a školní jídelnu. Ředitelkou se stala 
Mgr. Lenka Čepelková. Učitelkami byly či ještě jsou: Ludmila Wernerová, Jana Kultová, 
Šárka Šebková a Yvona Friebelová. 
Výchovně vzdělávací práce v mateřské škole se začala řídit podle vlastního Školního 
vzdělávacího programu, který byl pojmenován „Sluníčko na duši“. 
Ten je rozdělen na sedm integrovaných bloků v rámci celého roku: Hastrmánek a já, 
Hastrmánkův podzim, Adventní čas, Zima, zima tu je, Přišlo jaro do vsi, Hastrmánek ve 
městě a Sluníčko a Hastrmánek. Konkrétní hry a činnosti jsou vybírány ze sedmi paprsků: 
řeč, pohyb, poznání, umění, hudba, práce    
a prožívání.   
Budova školy doznala velkých změn. V roce 2003 to byly nátěry střechy, oken  
a nábytku. O rok později přibyly nové chodníky ze zámkové dlažby a dřevěná pergola na 
zahrádce. V roce 2006 pak protiskluzová dlažba před vstupy do budovy, kompletní výměna 
dřevěných oken za plastová, malování interiéru a vybudování hracího balkónku v prostoru 
lehárny 
V červnu 2003 byla na škole odhalena pamětní deska prof. dr. ing. Josefu Řezníčkovi a 
v roce 2007 zasloužilé mistryni sportu Květě Lelkové. 
Výčet některých zajímavostí:  
- počet dětí ve třídě byl zvýšen na 28 



- akce MŠ: výlety do Jičína - města pohádek, celoroční hry se sdružením SULIHARA a jejich 
každoroční veřejná vystoupení „Sluníčko“, Běh Květy Lelkové v rámci Mistrovství světa 
v běhu veteránů a za účasti Jarmily Kratochvílové, vystoupení Sluníčko s koncertem Inky 
Rybářové, tradiční odpolední akce pro děti a veřejnost: Masopust, Vynášení Zimy ze vsi, 
Čarodějnice a předvánoční divadelní vystoupení se žáky ZŠ 
- nejvýraznějšími akcemi v průběhu roku 2007 byly oslavy 10. výročí vzniku sdružení 
SULIHARA, které vyvrcholily veřejnou přehlídkou „Sluníčko“ v Divadle A. Jiráska v Úpici  
a také podíl na oslavách vítězství naší obce v celorepublikové soutěži Vesnice roku 2007 
(16. 11. 2007). 
- zaměstnanci mateřské školy byli – od 1. 8. 2007 ředitel Mgr. Jaroslav Balcar, učitelky 
Yvona Friebelová, Šárka Šebková, školnice Anděla Králová a kuchařky Irena Hejnová a 
Martina Králová 
- v roce 2008 navštívila naši školku Evropská hodnotící komise ze soutěže Vesnice Evropy 
2008, dále účastníci srazu všech čtyř obcí Havlovice z České republiky a také - prezident 
České republiky pan Václav Klaus (20. 5. 2008)  
- v květnu 2009 jsme oslavili padesáté výročí založení naší školky setkáním bývalých 
zaměstnanců, dnem otevřených dveří ve škole a na OÚ, vystoupením dětí v kulturním 
domě, na které navázal dětský den na hřišti za školou 
- od srpna 2011 slouží dětem rozšířená zahrádka s novými herními prvky 
- od září 2012 má naše mateřská škola dvě třídy: v přízemí školy 1. třída s kapacitou 28 
mladších dětí, v prvním patře místo školní družiny 2. třída pro 15 předškolních dětí, učitelky 
v MŠ – Y. Friebelová, E. Bekrová, J. Hájková, sociální zařízení pro 2. třídu vybudováno 
místo nářaďovny a šatna ve vstupní chodbě ZŠ 
- 2013/ 2014: zateplení celé budovy, oprava střechy, dokončení půdní vestavby (družiny, 
sociálky, muzeum hradu Vízmburk), dlažba před vstupy do školy, modernizace tělocvičny) 
- 2015/16: modernizace školní kuchyně a jídelny, nastupuje učitelka A. Galuščáková 
- květen 2017: SULIHARA slaví 20 let vystoupením v úpickém divadle 
- v září 2017 nastupuje jako asistentka pedagoga R. Čápová  
- o prázdninách 2019 proběhla celková rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí MŠ 
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…a na závěr citát z našeho školního vzdělávacího programu „Sluníčko na duši“: 
 

„Na světě bude pořád krásně, ale jenom pokud ti to sluníčko 

v duši nikdy nevyhasne. A když tě srdíčko bude stále láskou hřát, 

tak se nemáš čeho na tom světě bát.“ 

 
Pevné zdraví, pohodu, „sluníčko na duši“ nám všem, šťastné děti ve školce, 

spokojené rodiče, paní učitelky „na svém místě“, prima parťáky z ostatních škol, 
školek i spolků, vstřícné ředitele a zřizovatele… 

 
…to vše přejeme naší školce do dalších let! 
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