Camping Club KČT TJ Rožnov uspořádal 11.6.2011 cyklovýlet

Mlynářská cyklostezka – Hranice

Letos již čtvrtá akce na kolech proběhla v plánovaném termínu a opět jsme měli štěstí
na příjemné slunečné počasí. Trasu jsme volili z nabídky regionu Hranicko. Ten vydal mapu
1:65.000 s celkem šesti trasami. Pro tento výlet jsme zvolili tu druhou nejlehčí, dle pořadatelů
středně obtížnou – žlutý okruh č.2. Tentokrát náš 5-ti členný peloton zaparkoval auta ve
Špičkách u kostela a vydal se opačným směrem, než navrhují autoři tras, a to přes Hranické
Loučky do Polomi. Zde jsme projížděli po polní cestě kolem místních dvou rybníků. Zelená
voda zřejmě vůbec nevadila kačenám, kterých tu plavalo několik. Za rybníky pokračovala
trasa po sice úzké, ale pěkné asfaltce krásným údolím potoka Luha až k dalšímu rybníku u
Bělotína. Tady jsme dostali chuť na kafíčko. V 10 hod. dopoledne bylo otevřeno jen
v restauraci „U Žida“ u nádraží. U venkovního stolu jsme se občerstvili a vyrazili na další část
přes Nejdek na rozcestí Jindřichov. Pozvolné stoupání bylo příjemné a převýšení 125 m
nebylo příliš cítit. Pak už to šlo skoro jen z kopce až do Hranic. Před tím jsme ale zastavili ještě
ve Stříteži nad Ludinou u Humpikova vodního mlýnu na jehož průčelí je datum 1841. Mlýn je
ale přístupný jen pro větší skupiny a musí se průvodce objednat v Hranicích. Další krátkou
zastávku jsme udělali u cukrárny v Hranicích v sousedství památného stromu – 170 let staré
lípy. Pokračování přes Hranice se neobešlo bez hledání cesty (Greenways Krakov – Morava –
Wien) do cíle. Špatně značenou cestu jsme ale s pomoci místní slečny našli. Tato cyklostezka
nás zavedla nejprve ke „Kostelíčku“ nad Hranicemi, jehož historie sahá někde do 14. století.
Za kostelíčkem jsme projížděli ještě nad vápencovým lomem. Podívání tu bylo stejné jako
z rozhledny. Pokochali jsme se a pak již následovalo jen pár kilometrů do cíle ve Špičkách.
Fotografie z tohoto výletu si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
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