Výletová trasa a její památky
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Vojáček Karel

Oblast 34b
Popis trasy č. 34b
Doprava vlakem a pěšky, na kole
Radvanice v Čechách → Horní Verneřovice → Dolní Verneřovice → Vápenka
Pod Jestřebími horami ze strany od Radvanic. Jedeme li na kole lze si zvolit lesní cyklostezku na úpatí Jestřebých hor
začínající poblíž kostela v Radvanicích a projet okruhem na Jívku přes Stárkovneb, nebo po silnici Radvanice, Horní
Verneřovice, Dolní Verneřovice, Vápenka. Cestou vidíme řadu prostých lidových chalupa drobných památek.
Radvanice v Čechách
výměra ha: 1076

obyvatel: 1090

Okres Trutnov

PSČ 542 12

německý název: Radwanitz

Nadm. výška: 521

Radvanice - obec se nachází na úpatí severovýchodních svahů Jestřebích hor. Součástí obce jsou bývalé osady Slavětín,
Studénka a Paseka.
Připomíná se roku 1607. Jsou zde bývalé kamenouhelné doly. Pseudorománský kostel sv. Jana Křtitele je z roku 1899, socha P.
Marie z roku 1865. V okolí jsou zbytky zkamenělých stromů araukaritů, je to ojedinělá lokalita tzv. zkamenělý les.
Zámecký vrch – hrádek ze 13.st., zóna lidové architektury, vojenské bunkry z let 1933-8. Jestřebí hory, výletní místo Paseka v
Jestřebích horách - 2 restaurace. Rybníky „Kuprovka“- zaplavené důlní dílo. Dříve těžba černého uhlí – Důl Kateřina.
Radvanice01

kříž kamenný

Radvanice u č.147 křížek z roku 1857 s reliéfy sv.Antonína, sv.Floriána a mnicha.Majiteli domu se pomníček nelíbí a chtěl by
jej nechat odvést.
Radvanice02

kostel

Radvanice - novorománský koste Jana Křtitele z r. 1899. Pře kostelem Mariánský sloup z r.1865 donátoři: Wenzel Kaulich a
Ehegaltin Helenagehanne Kluge, sochař F.Kofranek aus Hořic. Roku 2000 byla péčí obce provedena rozsáhlá oprava. Kaple
slouží k církevním obřadům a kulturním akcím.
Radvanice03

pomník-památník

Radvanice - pomník padlým v I.svět válce sochařská práce vypadá na Schwantnera.
Okres Trutnov

Horní Verneřovice

německý název: Wernersdorf ( Ober , Unter )

PSČ 542 14
Nadm. výška: 550

Horní Verneřovice - obec leží v chráněné krajinné oblasti Broumovsko na předělu turisticky atraktivních Adršpašsko-teplických
skal a Jestřebích hor. Kronikáři datují vznik části obce hluboko do středověku - nejstarší zmínka pochází z roku 1356. Největší
rozmach zažilo toto území v 19. století, kdy se prudce rozvíjely průmyslové obory textilní, sklářské, barvířské a kdy kvetla
řemesla i obchod.
Renesanční kostel sv. Máří Magdaleny v H.Verneřovicích, kapličky, roubené stavby, lidová architektura v Dolních
Verneřovicích.
V roce 1950 se součásti H. Verneřovic stala dotud samostatná obec Studnice - (Dreiborn). První zmínka o Studnici je z r. 1542.
Do r. 1849 patřila obec k panství Skály které vlastnila hradecká kapitula. Po zániku panství přešla k broumovskému okresu a od
1960 k okresu Trutnov. Název se odvozuje od místa třech pramenů kde dříve stávaly koupelny.
Okres Trutnov

Jívka
výměra ha: 3196

obyvatel: 578

německý název: Jibka

PSČ 542 14
Nadm. výška: 550

Jívka - obec leží v chráněné krajinné oblasti Broumovsko na předělu turisticky atraktivních Adršpašsko-teplických skal a
Jestřebích hor. Největší rozmach zažilo toto území v 19. století, kdy se prudce rozvíjely průmyslové obory textilní, sklářské,
barvířské a kdy kvetla řemesla i obchod.
Jívka - Studnice01

kříž kovový

N:50°33,632', E:16°7, 060'

Jívka - Studnice obnovený křížek na původním podstavci. Podstavec nese reliéfy P.Marie, sv. Josefa a sv. Anny. Je zdoben rokaji
a rostlinnými motivy. Ve vrcholu je obnovený jednoduchý křížek s tělem. Ve spodním dílu je německý text v psacím
písmu,obtížně čitelný. Je mělký a místy vyhlazený. Bez věnování a letopočtu. Křížek je u hlavní cesty mezi stromi cca 500m před
obcí.
Jívka - Studnice02

podstavec

N:50°33,805', E:16°7,380'

Jívka - Studnice pískovcový mohutný podstavec zdobený betlémským motivem narození Ježíše. Co měl podstavec podpírat není
zjevné. Nejspíš sloužil jako reklama sochaře.Ozdoben je rokaji, festony, mušlovitými a rostlinnými motivy. Vzadu text
PET.VOLKE BILDHAUER 1850. V předu na základové desce r.1996. Stoji poblíž středu obce.
zvonice - zvonička

Jívka - Studnice03

N:50°33,835', E:16°7,424'

Jívka - Studnice dřevěná zvonička nově zbudovaná na původním místě je označena čp.1. Slavnostně byla otevřena 5.srpna 2006.
Sojí ve středu obce.
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Jívka01

kostel

Jívka - Horní Verneřovice. Původně dřevěná kaple od r. 1486, r. 1580 přistavěna dřevěná zvonice. Do dnešní podoby byl kostel
přestavován r. 1666 a 1710. Zasvěcen je Máři Magdaléně. Stavební sloh je barokní. Vybavení interiéru spadá do baroka a
empíru. Na zdi kostela pomníček starého hřbitova J.Pfeifer 1856.
Jívka02

podstavec

Jívka - Horní Verneřovice nad obcí při silnici na Radvanice 100 m u odbočky k závodu Cheming-Union podstavec pomníčku
bez křížku (uražený), emblém P.Marie z r.1860 na rubu pomníčku.
Jívka03 H_Verneřovice

socha kamenná

N:50°32'8.218",E:16°6'32.636"

Jívka - Horní Verneřovice - socha zemského patrona Jana Nepomuckého. Sochu zřídil Joseph Koulich 1811. Z boční uličky byla
socha do středu obce přemístěna r. 2006 a zrestaurována. Německý text: O heiliger Landespatron bitt für uns s Johanneu
Nepomuk.
Jívka04

socha kamenná

N:50°32,220', E:16°6,521

Jívka - Jívka pramen Jana Nepomuckého se sochou zemského patrona. Pramen je označen letopočtem 1721. Na podstavci sochy
Jana Nepomuckého je reliéf sv. Josefa se svými atributy tesaře sekyrou a pilou. Pod reliéfem je text: 17Z4 , DEN Z4IVLI
IOSECHF RZEHACK (1724 dne 24. července Josef Řeháček). V létě 2008 zrestaurování sochy a pramene.
Jívka05

socha kamenná

N:50°32'1.176",E:16°6'44.459"

Jívka - Jívka sousoší Svaté Trojice v louce za penzionem. Podstavec z červeného pískovce je částečně zvětralý. Sousoší je
značně věkem poškozené a některé části zcela chybí. Z textu z čela lze přečíst rok 1820. Vzadu jsou uvedeny roky a jména
renovátorů 1826 Josepf Pfeifer, 1869 Franz Pfeifer, 1915 Alfred Pfeifer, 1936 Alfred Pfeifer.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Jívka06

N:50°32,429', E:16°6,561, v.n.m 533

Jívka - Jívka sloupová kaplička Petra a Pavla stojí na návrší pár metru od vodojemu. Vysoká je cc 2,8m. Zhotovena je z tvrdého
kamene. V prázdném výklenku kdysi stávalo sousoší světců. U paty je květináč, který tvoří s objektem jeden celek. Pod
výklenkem je text: Gewidmet von Franziska u. Paul FRIEDE Wirtschaft Sbesitzer Jibka 1924.
Okres Náchod

Vápenka

PSČ 549 36

Osada poblíž obce Jivky na hranici okresu Trutnov - Náchod.
přírod. a tech. zajímavosti

Tepl_skály01

Jeskyně P.Marie v Teplických skalách.
Vápenka-osada01

socha kamenná

N:50°32.634', E:16°7.860' ,

Vápenka - socha Jana Nepomuckého na hranici okresu s textem u paty : Behutge deine Bunge vor Bolum.33 171 14 D, Erbaut v.
Johann Mertla 1790. Na rubu renovace 1870. Ze zadu další texty o nekolikeré renovaci
- - - Konec sestavy - - -
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