LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2012
XI. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
PĚŠKY I NA KOLECH

pořádá TJ Sokol Líšnice dne 21. 4. 2012
start od 8 do10 hodin u místní sokolovny, cíl tamtéž do19 hodin
startovné: 30 Kč
Pokud trasa nevede po turistických značkách je vyznačení provedeno plastovým červeným
fáborkem a oranžovým papírovým směrníkem s popisem trasy. Neničte a nemanipulujte s
označením tras, ubližujete tím dalším účastníkům pochodu! Vykazuje-li značení manipulaci,
řiďte se popisem a mapkou trasy. Chovejte se rozumně a slušně k sobě i svému okolí, aby
radost z pohybu přírodou převládala, nebylo zraněných a nikde po vás nezůstaly ležet
odpadky. Nedokončíte-li pochod z jakéhokoli důvodu, oznamte to prosím na mobilní telefon
737 532 430, ušetříte nás tímto starostí a strachu z toho, co se s vámi vlastně stalo, děkujeme.

Trasa 4 km
Ze startu od sokolovny se vydáte po žlutém turistickém značení vlevo po
silnici ve směru proti proudu toku řeky. Na počátku stoupání silnice u malé stodůlky
– sklípku, odbočíte s turistickou žlutou značkou vpravo na místní asfaltovou cestu a
pokračujete cestou mezi domky, až přejdete most přes řeku Divokou Orlici v místní
části Račovice. Na křižovatce za mostem opustíte žlutou turistickou značku, odbočíte
vpravo na asfaltovou cestu stoupající „K Javoru“. Na rozcestí u staré plané hrušně,
pravděpodobně nejstaršího stromu obce Líšnice s odhadovaným stářím 247 let, je
kontrola K-1. (Stromy nejen v Líšnici, Líšnický zpravodaj č. 3/2007)
Od K-1 jdete vlevo na polní cestu, stoupající kolem březového remízku k lesu
a dále krajem lesa po levé ruce s polem po pravé ruce vstoupíte do listnatého lesíka.
Klesáním cesty listnatým lesíkem dojdete na louku a pokračujete travnatou cestou
podél okraje smrkového lesa po levé ruce na jeho konec – špici. Zde zatočíte trávní
cestou vlevo a vzápětí opět zahnete vlevo a vstoupíte na cestu do smrkového lesa.
Lesní cestou klesáte údolím, na odbočkách v lese jdete vlevo, až vyjdete z lesa a
travnatým úsekem cesty dojdete na místní asfaltovou komunikaci. Asfaltkou se dáte
vlevo zpět do centra obce po žlutém turistickém značení, které vás dovede do cíle
u sokolovny v Líšnici.
V cíli je pro vás připraveno občerstvení, poseďte a nespěchejte, něco dobrého si
u nás dejte, koláčky či Sokoláka, kafčo, limču, Kamenskýho stojáka. Sokolky se
snažily, na plotně mňamky pro vás kuchtily.
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