LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2015
XIV. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
PĚŠKY I NA KOLECH

Pořádá TJ Sokol Líšnice dne 18. 4. 2015
Start od 8 do11 hodin u místní sokolovny, cíl tamtéž do18 hodin
Startovné: 40 Kč
Pokud trasa nevede po turistických značkách, je vyznačení provedeno plastovou červenou
stuhou 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 8 km
Ze startu od sokolovny se vydáte silnicí s řekou po pravé ruce po žlutém
turistickém značení ve směru Leknínové jezírko. Po 500 metrech s turistickou žlutou
odbočíte vpravo na místní komunikaci mezi domky. Po žlutém značení přejdete most přes
řeku do Račovic a údolím kolem altánku u řeky Divoké Orlice dojdete na rozcestí v zatáčce
u stromu. Opustíte asfaltovou cestu a přímo dále pokračujete po turistickém žlutém značení
luční cestou k vzdálenému lesu. Ve stoupání cesty, asi 40 metrů nad elektrickým stožárem,
opustíte turistickou žlutou značku a odbočíte vlevo do lesa na cestu klesající k lávce přes
Divokou Orlici, kterou přejdete. Pěšina vedoucí loukou podél továrního areálu v Nekoři vás
dovede na okraj oplocení, kde před nízkým podélným domem odbočíte s pěšinou vlevo
k mostku přes tovární vodní náhon ke kontrole K-1 občerstvení. (8:15 – 12:00 hodin)
Od K-1 občerstvení přejdete mostek vodního náhonu a stoupáním po asfaltové
komunikaci přijdete k silniční zatáčce. Odbočíte po silnici vlevo a serpentinami vystoupáte
k hornímu konci Líšnice, kde na prostranství u malé autobusové zastávky odbočíte ze
silnice vlevo na cestu za domky. Klesáním luční strání sejdete na křižovatku místních cest.
Tam odbočíte vpravo a po asfaltové cestě vystoupáte k silnici. Po silnici se dáte vlevo 110
metrů, kde u transformátorového sloupu odbočíte mírně vpravo na cestu vedoucí nad
zemědělské středisko k vodojemu. Zde zahnete vlevo z kopce dolů podél obřího kravína
po levé ruce, až dojdete k vysílací věži. Pod věží odbočíte vpravo na polní cestu a s polem
po pravé ruce jdete k lesní stráni. Dále již loukou nad lesní strání po levé ruce dojdete
k lesnímu rohu, kde ostrou zatáčkou vlevo vstoupíte do lesa a prudce klesáte cestou do vsi.
Dole na první odbočce jdete ostře vpravo po asfaltové cestě kolem domků pod strání. U
roubeného domu zatočíte s asfaltkou ostře vlevo dolů a přímou cestou dojdete k silnici. Po
silnici jdete vpravo k sokolovně do cíle dnešního putování.
Děkujeme, že jste došli,
trasu máte za sebou.
Pokud jste byli spokojeni,
někdy zase na viděnou.
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