Výletová trasa a její památky

www.trutnovsko.net

Vojáček Karel

Oblast 03a
Popis trasy č. 03a
Doprava na kole
Debrné → Mostek → Borovnička → Borovnice u Staré Paky → Zadní Mostek
Obcemi na západním okraji Dvorska. V Debrném za Novými Zámky začíná stoupání na Mostek Po sjezdu do Mostku
odbočíme vpravo na Borovničku ve které stojí za zhlédnutí novogotická i mnohé další drobné památky. Po silnici dál se
dostaneme do Borovnice kde z kraje nás vítá socha P.Marie matky od Novopackého A.Suchardy. Po projížďce obcí u se
vrátíme do Mostku a vystoupáme na Zadní Mostek. Odtud nás čeká prudký sjezd do Dolní Olešnice.
Okres Trutnov

Debrné

PSČ 543 71

německý název: Oels-Döberney

Debrné - obec 6 km jižně od Hostinného rozložená po březích toku Labe.
H_Debrné01

pomník-památník

N:50°29'58.008",E:15°44'27.1"

Debrné - asi 200m před podnikem Trefa je vpravo při silnici pomníček s výklenkem. Pochází z roku 1888. Nese jméno Johan
Fuslinrk. Další text je Bible část Threm 1.12.
H_Debrné02

pomník-památník

N:50°29'38.628",E:15°43'49.086"

Debrné - pomníček s P.Marii z r.1892 zřídil Johann Hoffmann und desen Ehegatlin MARIA.
H_Debrné03

socha kamenná

N:50°29'43.405",E:15°43'35.912"

Debrné - Jan Nepomucký poblíž čp. 33, asi z let 1920-1930.
H_Debrné04

kříž kamenný

N:50°29'49.383",E:15°44'31.661"

Debrné - Kamenný kříž za podnikem Trefa na druhé straně Labe. V podstavci je výklenek s vloženou pietou. Text vzadu:
Erichtet Fr.Lustinetz im Jahr 1879. Erichtet von Vater a Sohne Lustinetz NrO 31 im Jahre 1879. Z boku jméno kameníka : Fecit
J.Kuhn in Petzka. Z předu sdělení: Sich o Mensch obmein Smerz dem deiner gerbet O Maria giehdess. Klgt.112. Dein Schmerz
Niemals weich aus unserm Herz.
H_Debrné05

kříž kamenný

N:50°29'52.9",E:15°43'32.5"

Debrné - hlavní hřbitovní kříž. Vzadu Erichttet 1922.
H_Debrné06

boží muka

N:50°30'16.602",E:15°43'28.985"

Debrné - na středním dílu podstavce hluboký reliéf sv. Josefa s Jsžíškem. Na spodním dílu I.S. 1814. Ve vrcholu IHS se
symbolek srdce a křížku. Vrcholový křížek již upadl.
H_Debrné07

tvrz, zřícenina

N:50° 30'12.9",E:15° 43'43.3"

Debrné - zřícenina hradu Bradlo. Hrádek vystavěný řádem německých rytířů v polovině 13.stoletířů převzal roku 1325 Růt z
Turgova. Poté postupně zanikl. Jedná se o pomocný kolonizační hrádek na skalnatém návrší. Po hrázděných objektech jsou
dosud patrné kotvící otvory po trámech ve skalním podloží. Zřetelné jsou dosud i hradevní příkopy na snáze přístupné straně.
H_Debrné08 - Nové Zámky

rozhledna, výhled

N:50°30'21.8",E:15°43'33.5"

Debrné - Bradlo. Výhled z vrcholu Bradlo na Nové Zámky, Dolní Olešnici a Krkonoše
Okres Trutnov

Mostek
výměra ha: 1331

obyvatel: 1360

PSČ 544 75

německý název: Mastig

První písemná zpráva o obci je z roku 1545. Osada s pár chalupami patřila k panství Nové Zámky a statku Bílé Poličany.
Rozvoj obce nastal po vybudování železnice zprovozněné 1858. K dalšímu rozvoji obce došlo po založení tkalcovny bavlny v
roce 1885. Roku 1904 byla otevřena dvoutřídní škola s počátečním počtem 95 žáků. Tak se postupně vytvářely předpoklady
pro to, aby se Mostek stal samostatnou obcí. V roce 1938 patřil Mostek do záboru Sudet.
Nyní 60 let po skončení II. světové války je Mostek významnou rozvinutou obcí se všemi důležitými službami, novou
devítiletou školou, pečovatelským domem, plynofikací obce, benzinovou stanicí a pracovními příležitostmi ve službách a místní
textilní továrně.
Mostek01

kostel

N:50°28'48.561",E:15°41'57.955"

Mostek - novodobý kostel sv. Anny z r.1910.
Mostek02

kříž kamenný

N:50°28'47.274",E:15°41'59.331"

Mostek - opravovaná kaplička na hřbitově s obrazem Krista v omítce.
Mostek03

kříž kamenný

N:50°28'39.756",E:15°42'27.1"

Mostek - před obcí směrem na Dol.Brusnici kříž z r. 1923.
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Mostek07_Lázně

kříž kamenný

N:50°28.975', E:15°41.268'

Mostek Lázně - nevelký kamenný kříž z bílého pískovce již bez těla a ozdob u čp.177. Kolem býval oplůtek.
Okres Trutnov

Borovnička
výměra ha: 579

obyvatel: 189

PSČ 544 75

německý název: Klein-Borowitz

Obec Borovnička leží na okraji okresu Trutnov 15 km severozápadně od města Dvora Králové nad Labem. Existence obce je
doložena od roku 1423. V době nejintenzivnějšího osídlení ve 2. polovině 19. století zde žilo téměř 1200 obyvatel. Další
zejména nepříznivý vývoj obce po roce 1945 ovlivnilo vysídlovaní pohraničí. Později zemědělská povaha obce. V současnosti
přibližně polovina domů slouží k rekreaci. Území obce nabízí klidné prostředí se základními službami a krásnou přírodu.
Borovnička - Klebš01

kříž kamenný

N:50°29'47.047",E:15°39'25.429"

Borovnička – Klebš. Restaurovaný kříž poblíž čp.99. Německý text z Matouš 16:24. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mne. Bez letopočtu.
Borovnička - Klebš02

kříž kovový

N:50°29'44.17",E:15°40'1.706"

Borovnička – Klebš u zemědělské usedlosti čp. 172 stojí omšelý kamenný podstavec s křížkem nese letopočty 1863 a 1883.
Jména již nečitelná.
Borovnička - Klebš03

socha kamenná

N:50°29'25.72",E:15°40'9.388"

Borovnička – Klebš v závěru cesty osadou je na kraji lesa sousoší Jana Křtitele.S biblickým veršem v něnčině. Lukáš 3:3 "Čiňte
pokání a dejte se pokřtít na odpouštění hříchů". Vzadu odkazErrichtet im Jahre des Heiles 1863 in Folge Legates des am 17. mai
1863 verstorbenenm Johann Beranek Feldgärtner im Kleinborowitz Nro 95. Zhotovil F.Kofranek aus Horitz. Roku 1901
restauroval Jos. Dittrich a později J. Staffa. Poslední rest. 2004
Borovnička01

sloup kamenný

N:50°30'3.057",E:15°40'2.505"

Borovnička - sloup J.Nepomuckého s křížem z r.1890 před č.162 sochař J.Kühn v okolí je více jeho soch.
Borovnička02

socha kamenná

N:50°30.148', E:15°39.511'

Borovnička - sousoší Boží trojice u školy text: ERICHTET DURCH JOSEF ULIMCZ IM JAHR 1891, Renovirt 1904
H.E.KEISER.
Borovnička04

socha kamenná

N:50°30'14.492",E:15°39'12.763"

Borovnička - socha P.M. text Maria Hilf voll der Grade Mater der Barmherzig keit!... sochař J.Kühn, málo čitelný podpis i
letopočet 1865.Vzadu Errichtet Franz und Katarina Lorenz.
Borovnička05

kaple

N:50°30'8.045",E:15°39'59.174"

Borovnička - novogotická kaple Božího srdce Páně. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
Matouš 16:24
Borovnička06

socha kamenná

N:50°30.209', E:15°39.351'

Borovnička – socha Jana Křtitele Z předu německý text z bible. Ze zadu: Erichtet Johann und Anna …. J.1862 … Kühn J. aus
Petzka.
Borovnička07

boží muka

N:50°30'3",E:15°39'0.929"

Borovnička – Asi dva metry vysoký pískovcový sloupový podstavec s malým výklenkem. Vrcholový litinový křížek již odpadl.
Ve směru od Mostku odbočit vlevo na křižovatce u podniku Bazény Borovnička k železniční trati za ní 100m na mezi jsou boží
muka.
Borovnička08

kříž dřevěný

N:50°29'42.47",E:15°38'26.539"

Borovnička – červený kříž. Kříž připomíná obec Vidovice vypálenou Švédy za 30ti leté války. Nejdeme jej když u podniku
Bazény Borovnička na křižovatce se odboči k železniční trati za ní 100m na mezi jsou boží muka. Pokračovat polní a lesní
cestou asi 1km.
Borovnice u Staré Paky

Okres Trutnov

PSČ 544 77

německý název: Groß Borovnitz

Osada původně vznikla ve dvou částech. Dolní náležela panství Pecka a horní k Branné. Poprvé zmiňována 1382. Po bitvě na
Bílé hoře byla obec jako majetek, původnímu majiteli zkonfiskována a odprodána za 28.000 Zl. hraběti Albrechtu z
Valdštejna a připojena k panství Pecka. Valdštejn 8.12.1627 založil ve Valdicích kartuziánský klášter pro 14 řádových bratří a
pro jejich potřebu určil panství Radim a Pecka s obcí Borovnice. Za Josefa II. r.1782 byl klášter ve Valdicích zrušen a
přeměněn na věznici. Zboží Radim a Pecka s přináležející Borovnicí byly zdarma předány náboženskému fondu. V roce 1824
koupil od fondu obě panství Ferdinand Trautsmanndorf, který obec vlastnil až do 20. století.
Borovnice01

kostel

N:50°30'34.052",E:15°36'46.101"

Borovnice - farní kostel sv. Víta. V letech 1719 -1722 byl postaven prostý barokní kostel, který byl v 19.st. renovován a získal
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současnou podobu. Farnost byla až do r. 1787 spravována z Pecky, kdy v Borovnici byla zřízená tzv. "lokálie", farní budova byla
postavena až r.1854. Větší rozmach obec zažila po stavbě trati Pardubice - Liberec, kdy roku 1858 po ní projel první vlak. V
roce 1900, kdy měla obec nejvíce obyvatel jich zde žilo 1250.
Borovnice02

kříž kamenný

N:50°30'33.825",E:15°36'46.174"

Borovnice - kříž u kostela z r. 1811 s kotvicovým zakončením ramen. Na podstavci jsou mělkké niky s reliefy P.Marie, sv. Josefa
a biskupa Mikuláše.
Borovnice03

kříž kovový

N:50°30'47.926",E:15°37'4.357"

Borovnice - kříž před č.135 s obrazem u paty podstavce.
Borovnice04

socha kamenná

N:50°30'31.663",E:15°37'30.545"

Borovnice - před č.70 sousoší P.Maria Pomocnice z r. 1907, text od A.Suchardy z N.Paky. Zhotovil ji ve svých 61 letech. Text:
Tvoje svatá mocná dlaň celou naši obec chraň a duše našich bratrův příbuzných a dobrodincův od věčného zatracení zachránit
ráčiš. Text je na černém skle a překrývá původní německý text. (Pozn.Sucharda A. mladší).
Borovnice05

socha kamenná

N:50°30'26.514",E:15°38'24.343"

Borovnice - socha J.Nepomuckého s reliéfy Barbory, Jana Křtitele a sv. Ignace (je v ornátu). Pomník zřídili Barbora und Ignaz
Neuman r. 1873.
Borovnice06

socha kamenná

N:50°30'33.747",E:15°36'54.804"

Borovnice - 150-200m před kostelem před č. 202 P.M.Růžencová zřízená jako ochránkyně statku p.Hakem (ještě žije). Sochař
J.Kühn.
hřbitovní pomník

Borovnice07

Borovnice - náhrobky na hřbitově: sv. Antonín na hrobě Anton Scharl pochovan 13.sept 1892 ve věku 65 let,
hřbitovní pomník

Borovnice08

Borovnice - sv. Josef na hrobě Josef Stuchlík a Františka *1893 +1918.
Borovnice09

socha kamenná

N:50°30'35.975",E:15°36'37.469"

Borovnice - před čp.251 P.Maria s půlměsícem pod nohama. Socha byla právě obnovena a hned přišla o postranní andílky,
zůstaly jen trny pro jejich přichycení. Z předu text Auf gericht Johan Göro Min a letopočet 1764. Soukromý majetek.
Borovnice11

boží muka

N:50°30'27.198",E:15°36'13.164"

Borovnice - boží muka s reliéfem korunování Pany Marie. Pod reliefem je již zanikající ozdobný nápid MARIA. Vzadu jsou tři
letopočty od spoda doba vzniku 1712, a renovace 1839,1911. Pomníček stojí v ostré zatáčce nad Borovnící při silnici na Pecku
Borovnice12

socha kamenná

N:50°30'46.284",E:15°36'16.404"

Borovnice - sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Sousoší stoji v postranní ulici ve střdu obce proti velkému výrobnímu podniku.
Suchu P.M.vznášející se na obloku doprovází dva andělé.Kdysi podstavec sousoší zdobyly menší sošky. V zadu podstavce text:
Errichtet von Karl, Anna ujnd Maria Kraus im Jahre 1894. Z boku jméno tvůrce J.Kuhn Oberprausnitz
hřbitovní pomník

Borovnice30

Borovnice - náhrobek na hřbitově ve švabachu.
Okres Trutnov

Zadní Mostek

PSČ 544 75

německý název: Hinter-Mastig

Zadní Mostek - nevelká dříve zemědělská nyní rekreační obec 7km západně od Dvora Králové.
kaplička-výklenek,ochranná kaple

Mostek_Zadní01

N:50°29'37.682",E:15°41'48.884"

Zadní Mostek - kaplička P.M. s novou sochou P.M. Fatimské.
Mostek_Zadní02

kříž kamenný

N:50°29'40.288",E:15°41'48.948"

Zadní Mostek - v kopečku ke kapličce za č.14 křížek mezi lipami, tělo bez noh a hlavy, letopočet není, vypadla deska s textem.
Okres Trutnov

Souvrať

PSČ 544 75

německý název: Josefshöhe

Osada Souvratí, též Přední Mostek bývala ještě počátkem 20. století správní obcí pro Mostek ale i pro další okolní osady
Josefská Výšina, Dvořařky. Byl zde obecní úřad a škola K rozdělení došlo v roce 1925, kdy se dosavadní obec Souvrať
rozdělila do dvou obcí, do obce Mostek a obce Souvrať. Zde a v okolí žilo převážně obyvatelstvo německé národnosti.
Mostek04_Dvořačky

kříž kamenný

N:50°28.185', E:15°43.697'

Přední Mostek - Dvořačky vysoký kříž z bílého pískovce s tělem Krista. Z předu středový díl zdobí edikula s reliéfem P. Marie.
U paty kříže biblický text ve švabachu. Vzadu již zvětralý odkaz donátora. Ze zbytku se dovídáme, že jej nechala zřídit občané
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obce ... roku 185?. Výše jsou vytesaní písmena IB a z boku na spodním dílu podstavce G.Staffa Fecit. Rekreační osada Dvořačky
je na vyvýšeném vyhlídkovém místě.
Mostek05_Přední

kříž kamenný

N:50°28.824', E:15°42.822'

Přední Mostek - kříž z bílého pískovce s tělem Krista na mezi u čp.149. Pod křížem je ležící beránek Z předu středový díl zdobí
edikula s reliéfem P. Marie. U paty kříže zvětralý biblický text. Vzadu lišejníkem zarostlý odkaz donátora. Dovídáme, že jej
nechala zřídit Jungesellen Vinzenz Pfaff z Vorder Mastig N.20 r. 1808.
Mostek06_Souvrať

kříž kamenný

N:50°28.228', E:15°43.250'

Souvrať - vysoký liliový kříž z bílého pískovce s tělem Krista.U paty kříže je lebka ovinuta hadem s jablkem. Pod křížem je
ležící beránek již bez hlavy. Z předu středový díl zdobí nika s reliéfem P. Marie, knížecí koruna, rozevřená opona a rokaje. Na
spodním dílu je reliéf divadelní scény nahlédnutí do Božího hrobu: Spící muž leží na kříži vedle sebe má trnovou korunu a tři
hřeby a další nástroje umučení. Kolem je německý text vztahující se k výjevu. Z boku podstavce jsou biblické texty např. zleva:
"Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." Vzadu letopočet 1815 bez podpisu a věnování.
- - - Konec sestavy - - -
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