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Výletová trasa a její památky

Vojáček Karel

Oblast 23a
Popis trasy č. 23a
Doprava na kole
Voletiny → Libeč → Debrné u Trutnova
Nevelký okruh příměstskými obcemi Trutnova. V obcích několik drobných památek. Debrné: Obec mizející v zapomnění a
odkalovací nádrži.
Okres Trutnov

Voletiny

PSČ 541 03

německý název: Wolta

Voletiny - zemědělská obec ležící 4km od Trutnova jehož jsou části.
Voletiny01

kostel

Voletiny - kostel svatého Josefa. Pseudorománská stavba z roku 1898 čtvercového půdorysu s hranolovou věží na východě,
půlkruhovým presbytářem a jednolodním uspořádáním. Mobiliář z konce 19. století. Kostel je v majetku města, které jej v letech
1993-7 a 2007 - 2009 zrestaurovalo. Opravenou památku v březnu 2009 slavnostně vysvětil královéhradecký světící biskup Josef
Kajnek.
hřbitovní pomník

Voletiny02

Na hřbitovních pomnících z přelomu let 1880 - 1910 převládají různé květinové motivy reliéfy nebo plastičtější motivy.
Několikrát zobrazena makovice.
Voletiny03

dům či chalupa

Voletiny čp.12 obrázek na domě.
Voletiny04

kříž kamenný

Voletiny - proti č.66 křížek zlomený kříž sochař F.SPATENKA TRAUTENAU. Zhotovený donátorem z čp. 52 v r.1898.
Ostatní text byl asi po r.1946 úmyslně zničen. Kříž obnoven nákladem města r.2003.
Voletiny05

podstavec

Voletiny - podstavec s lilií na kterém kdysi stála sochu sv. Josefa. Erichtet von Josef und Anna Russ 1906. Postavec stojí nad
Voletinskou hospodou ve stráni mezi dvojicí stromů. Podepsaný sochař J Zeirzelt Trautenau.
přírod. a tech. zajímavosti

Voletiny06

Voletiny - křížová cesta dlouhá asi 1,5 km vedla od Voletinského kostela kolem školy do obce a za potokem střední cestou, která
v prvé části již zarůstá a nevyužívá se k chatě Webrovce. Zachovala se zastavení č.III, IV, VII, XIII a XIV, asi tak 4 poslední
zastavení již byly v lese. Za čtrnáctým zastavení je skalnaté návrší na kterém předpokládám bývala Golgota - vrch s kříži.Čtvrté
zastavení je na křižovatce za hospodou, sedmé za čp. 133. K obnově cesty přispělo město r. 2006. Všechny sloupky zastavení
byly doplněny novými obrázky
Voletiny07

kříž kamenný

Voletiny - křížek před domem kdysi Ilnerových skoro na konci obce .
rozhledna, výhled

Voletiny08

Voletinský potok.
pomník-památník

Voletiny09

Voletiny - pomník obětem I.světové války stojí před kostelem. Pomník obnoven v roce 2004 nákladem města.
Voletiny10

kříž kamenný

Kříž v polích za kravínem ve Voletinách, který byl z cela obnoven, z iniciativy města v roce 2004. Kříž byl zhotoven podle vzoru
hřbitovního náhrobku z Voletin rodiny Kadlecových. Texty jsou opisem původních. Vzadu: Errichtet von Vincenz und Veronika
Rudolf im Jahre 1891. Z boku jméno původního kameníka F. Špatenka Trautenau.
Voletiny11

hřbitov

Hřbitovní pomník rodiny Kadlecových podle kterého byly zhotoveny odlitky sošek a detaily obnoveného křížku v polích za
kravínem ve Voletinách.
Okres Trutnov

Libeč

PSČ 541 01

německý název: Gabersdorf

Táhlá obec 6 km severovýchodně od Trutnova z kdysi rozvinuté samostatné průmyslově rozvinuté obce se postupně stává
rekreační klidová osada. V okolí jsou linie vojenských srubu z roku 1937, zřícenina hradku Polkemberk.
Libeč01

sloup kamenný
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Libeč01

sloup kamenný

Libeč - socha P. Marie před autoopravnou, kterou zřídil Johan und Johana Schmidd 1892.
Libeč02

tvrz, zřícenina

Libeč - trosky hradu Bolkemberk za železniční mostem poblíž silnice vedoucí obcí se do dnešní doby nedochovaly. V
současnosti je zde vytěžený lom. Hrad byl založen ve druhé polovině 13. století. Zakladatelem se předpokládá svídnický a
javorský kníže Bolek I. Válečný (1253-1301), majitele hradů ve Slezsku.
Libeč03

socha kamenná

Libeč - sousoší mezi tujemi ženy pod křížem od WEBER 1914.
rozhledna, výhled

Libeč04

Libeč pohled na část obce.
Libeč05

kostel

Libeč - kostel svatého Jana Nepomuckého z r.1895 postaven na místě dřevěné kaple z r.1816. Věž kostela je vysoká 20m.
Poslední vnější opravy byly provedeny r.1995.
Libeč09

hřbitov

Libeč - hřbitov
Libeč10

kříž kovový

Libeč - štíhlý pomníček s železným křížkem vedle předposledních domků Libče. Vzadu text Erichtet von Anton und Thereska
Grosmann 1859.
Libeč11

podstavec

N:50°36'14.671",E:15°54'51.404"

Libeč - podstavec kříže zarostlý v křoví u předposlední chalupy v Libči pod Rechenburkem. V nejnižším dílu podstavce je text:
Wir beten Dich an o Herr Jesus Christ u preiseren Dich durch Deinen Kreus hast Du die Welt er test. ( Prosíme Tě o pane Jžiši
Kriste a uctíváme skrze Tvůj Kříž ….) Na zadní straně podstavce je nápis: Erichter von Franz und Anna Franz im Jahre 1891.
Na vrcholku podstavce se již nedochoval křížek, ten byl nahrazen budkou pro ptáčky.Podstavec zdobí nika s reliéfrm sv.
Františka. Avšak již částečne poškozena.
Libeč12

podstavec

N:50°36'14.962",E:15°54'49.375"

Libeč - obyvatelé poslední chalupy v Libči pod Rechenburkem si otesaným kámene z červeného pískovce připomínjí dobrovolné
ukončení života kamaráda Jirky.
Libeč13

tvrz, zřícenina

N:50°36'05.15"; E:15°54'06.23"

Libeč - na jednom z výběžků Zámeckého vrchu mezi Horním Starým Městem a Libčí jsou pozůstatky středověkého hradu
Rechenburk. Místo připomíná počátky osídlování území v 13. století rodem Švábeniců spřízněnými s Hrabišici. Hrad zřejmě
plnil strážní úlohu. Dle pověsti zanikl roku 1345 při vojenském tažení do Slezska.
Okres Trutnov

Debrné u Trutnova

PSČ 541 03

německý název: Döberle

Debrné u Trutnova - zaniklá obec 7km SV od Trutnova. Většina obce byla zatopena popílkovým jezerem z elektrárny Poříči.
přírod. a tech. zajímavosti

Debrné01

Debrné - pohled přes údolí na Krkonoše.
Debrné02

kříž kamenný

N:50°36'10.98",E:15°58'36.852"

Debrné - na konci bývalé obce Debrné v uzávěře údolí, kde končí asfaltka ze Zl.Olešnice je obnovený křížek s reliéfem P.Marie
text na rubu: Erichtet Karl und Mariane DEMUTH im Jahre 1890.Dole Renovirt 1996. Na podstavci podepsán F.Špatenka
Trautenau. Na schůdcích u podstavce ležely střepy porcelánu těla kříže.Památku dal v roce 1996 na své náklady renovovat pan
Gottfried Franz z Bad Neustadt a. d. Saale, vnuk donátorů. Po rekonstrukci vysvěcen 23. 6. 1996.
Debrné03

podstavec

Debrné - kousek před posledním obydlím (rujnou) mezi strání a svahem ubohé zbytky podstavce pomníčku bez textu.
hřbitovní pomník

Debrné04

Debrné - proti naprosto zpustlému a rozvalenému hřbitovu jsem nalezl jakž takž funkční most.
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Debrné05

zaniklé objekty

N:50°36'0.39",E:15°58'19.769"

Debrné - proti naprosto zpustlému a rozvalenému hřbitovu je most a proti němu v trávě zarostlé sutiny. Před mostem stávala škola
a blíže k potoku stávala již zaniklá kaple Jana Křtitele, dosud zakreslená v mapě. Pocházela zřejmě z první poloviny 18.století.
Údajně byla při natočení filmu odstřelena počátkem 70.let minulého století. Ve směru k hrázi nedaleko cesty má byt dle mapy
kříž. Ten však nebyl zjištěn.
Debrné06

zaniklé objekty

N:50°36'21.235",E:15°59'6.597"

Debrné – Moserova kaple zaniklá brzy po roce 1945, stávala na kopci Moserových pozemků. Krychlová stavba byla zakryta
jehlancovitou střechou, na vrcholu střechy byl kříž, kolem dveří bylo kamenné ostění. Sloužila jako ochranná kaple při nepřízni
počasí.
- - - Konec sestavy - - -
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