Kladské pomezí - poznávací cesta
Náchod – Police nad Metují – Jívka

TERMÍN:

15. května 2015

PROGRAM:
8.30 hod.

odjezd z Nového Města Nad Metují

9.00 - 9.45 hod.

návštěva pěchotního srubu N-S 84 VODA, Náchod- Běloves

10.15 - 11.00hod.

návštěva staré školy v Polici nad Metují

11.15 - 12.00 hod.

OBĚD

12.30 - 13.30 hod.

návštěva měděného dolu Bohumír v Jívce /novinka roku 2015/

14:30 hod.

předpokládaný návrat do Nového Města nad Metují

Účast na poznávací cestě je
ZDARMA
včetně dopravy, oběda a vstupů do uvedených objektů!

Pěchotní srub N-S 84 VODA - Objekt,
kde dříve býval krytem Civilní obrany,
zrekonstruovali dobrovolníci z Klubu
vojenské
historie
Náchod.
Pečlivě
připravená
expozice
o
historii
československé armády v letech 19181945 obsahuje velké množství unikátních
exponátů, jako originální uniformy, zbraně,
vybavení a další, a to nejen období první
republiky.

Stará patrová roubená barokní škola
z roku 1785 - Původní roubená barokní
patrová budova se šindelovou mansardovou
střechou byla postavena v roce 1785 jako
náhrada za nevyhovující dřevěnou školu
z roku 1705. Ve škole se vyučovalo až do
roku 1857. Dnes slouží jako výstavní prostor.
V přízemí se nacházely dvě třídy a v patře
byty učitelů. Kolem roku 1900 byla v přízemí
bývalé školy umístěna truhlárna. Nevšední
ukázka
dochované
roubené
lidové
architektury.
Měděný důl Bohumír - V okolí obce Jívka cca 20 km
na východ od Trutnova byly na výchozech
permokarbonských sedimentárních vrstev odkryty v
19. stol. radvanické černouhelné sloje a tři žíly s
měděným zrudněním chalkozínu, bornitu, malachitu,
azuritu, covellinu. Dvě z nich (sloj Jan a sloj
Bohumír) byly od poloviny 19. století systematicky
těženy. Těžba byla na tomto dole ukončena a důl byl
uzavřen v roce 1965. Od 1. 6. 2015 bude pro
veřejnost zpřístupněna cca 400m dlouhá trasa, při
které návštěvníci vstoupí do podzemí štolou Bohumír,
projdou chodbou ve spodní sloji, prohlédnou si
bývalou strojovnu pro dopravu a původní dobře
zachovalou část stěnové dobývky.

Kontakt v případě dotazů: Markéta Machová, tel: 723 416 599, info@icnachod.cz

