Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne, unikają dróg
asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieżkach i drogach leśnych lub po łąkach, a nawet torem
kolejowym – nie stronią od rozległych widoków, miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznawczych. Bywa, że dla urozmaicenia lub skrótu droga wiedzie przez chaszcze lub na przykład
torem kolejowym.

Trasa piesza OSB:
długość: ok. 21 km, najwyższy punkt: 820 m (Sypací skála),
najniższy punkt: 419 m. (dolna Vysoká Srbská),
podejścia: ok. 750 m, zejść tyle samo (start = meta),
szata roślinna: jeszcze urozmaicająca przemieszczanie się,
chaszczowanie: oczywiście – trochę chaszczowania będzie! Ale niezbyt wiele – trasa
wiedzie raczej drogami (w tym asfaltowymi), ścieżkami, troszkę też po prostu lasami
i bezdrożami (w tym znakowanymi szlakami turystycznymi),
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru (coś ciepłego na plecy – to już koniec lata), zwłaszcza porządnych
butów, mogą przydać się parasole.
Prawie cała trasa wycieczki wiedzie po terytorium Republiki Czeskiej, więc dokumenty
graniczne (paszporty lub dowody osobiste) są niezbędne.
Wskazane posiadanie elementów odblaskowych na plecakach lub ubraniu a także
latarek (będziemy maszerować nocą).

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
organizator wędrówki i prowadzenie:
Agata i Jan Zasępowie
zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)

Szczegółowa zapowiedź tej wycieczki jest tu: http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20160827.
Zdecydowanie warto przeczytać ją i obejrzeć przed wycieczką!
Zdjęcie na pierwszej stronie: płyta OSB (ang. Oriented Strand Board).

Spotkamy się w sobotę, 27. sierpnia 2016
o godz. 11:00
na parkingu w Ostrej Górze.
Na dojazd do Ostrej Góry z Kłodzka potrzeba przynajmniej 45 minut
(uwaga na dziury: lepsze są na Kręgielnym Trakcie niż w Łężycach).

Ogniska w planie nie ma, ale są w planie inne popasy.
Zamiast ogniska tym razem proponujemy koncert w kościele w Bezdiekowie.
Wstęp płatny ‘co łaska’ w dowolnej walucie – do skarbonek przed wejściem.

Samochody jak zwykle proszę ustawiać oszczędnie.
Parking niestrzeżony i darmowy. To otoczony murkiem placyk przed dawną

strażnicą Wojsk Ochrony Pogranicza. Pojazdy proszę stawiać oszczędnie.
Można blokować się nawzajem, przecież i tak dotrzemy na metę razem. Wyruszamy od razu. Kto się spóźni – dogania.

Widok z Bezdiekowa na Szczelińce i Skalniak

TRASA:
Ostra Góra – Machovská Lhota – Sypací skála – Bukowina Kłodzka
– Machovské Končiny – Závrchy – Sedmákovice – Zlíčko
– Vysoká Srbská – Bezděkov nad Metují – Nizká Srbská – Machov
– Machovská Lhota – Ostra Góra
Na trasie między innymi:
dzwonniczki,
kamyczki,
widoczki,
pomniczki,
zbiorniczki.

•
•
•
•
•

A także turystyczny transgraniczny szlak pieszy, wypierana historia niezbyt
dawna (zbiorowa mogiła ofiar mordu na Bukowej Górze), koncert w barokowym
wnętrzu i młynek przydrożny.

Kościół pw. św. Prokopa w Bezdiekowie

Wycieczkę zakończymy w miejscu startu po zmroku tego samego dnia
(jak dobrze pójdzie), czyli prawie na pewno po godzinie 21:00. Osoby chcące
zakończyć wycieczkę wcześniej mogą to zrobić rezygnując z koncertu.
Skąd nazwa wycieczki?
OSB = Ordo Sancti Benedicti (łacińska nazwa Zakonu Świętego Benedykta).
Po terytorium dawnego państewka benedyktyńskiego będziemy stąpać
i odwiedzimy jeden z ‘benedyktyńskich’ kościołów.

