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

Trasa piesza Po sezonie:
długość: ok. 14,5 km,
najniŜszy punkt: 599 m (Jedlová),
najwyŜszy punkt: 1115 m (Wielka Góra Deszczowa),
podejścia: ok. 630 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: raczej juŜ jesienna,
chaszczowanie: wcale (o ile nie zabłądzimy) – trasa wiedzie raczej drogami, ścieŜkami,
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym duŜego zapasu napojów) i dobrego humoru
oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów, zalecane się
parasole i czapki.
Cała trasa wycieczki wiedzie po terytorium Republiki Czeskiej lub po granicy państwowej, więc dokumenty graniczne (paszporty lub dowody osobiste) są niezbędne.

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce pod opieką dorosłych.
Wędrują i zapraszają 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/20190928
– zdecydowanie warto przeczytać ją i obejrzeć przed wycieczką!

Zdjęcie na pierwszej stronie:
Deštné – na podwórzu muzeum

Na trasę wyruszamy w sobotę, 28. września 2019
z Deszczowego. Szczegóły na uroczysku w Internecie.
TRASA:

Deštné – Panoráma – Jedlová – sv. Matouš – Studený vrch – Luisino
údolí – Velká Deštná – Zákoutí – Deštné
Na trasie między innymi:
 ile wody potrafi spaść z nieba w miejscowości o tak deszczowej nazwie,
 widoki posezonowe lub przedsezonowe,
 kuranty, architektura regionalna oryginalna i wręcz przeciwnie,
 małe obiekty sakralne (w tym aŜ pięciu świętych Janów Nepomucenów, ukrzyŜowania,
Święta Rodzina, święta Joanna),
 podwórko muzealne (do muzeum warto wybrać się na osobną wycieczkę),
 kościół uŜywany regularnie i kościół uŜywany z rzadka,
 widokowa huśtawka, cmentarz i historia niewygodna,
 historia turystyki czeskiej w kraju niemieckim,
 leśna stacja badawcza, kradzieŜ wody ze zlewni Zdobnicy do zlewni Białej,
 kosodrzewina tępiona i pielęgnowana,
 wieŜa widokowa w budowie i minimalny plac budowy,
 w górach teŜ zdarzają się proste drogi, być moŜe ostatnie jagody, bunkierek,
 słynna Kasieńka, jej bajkowa kraina, jej ścieŜka i jej pieczątki.

KrzyŜ pojednania

Ogniska nie ma w planie – z braku czasu i odpowiedniego miejsca a takŜe z powodu suszy i zakazu
(park krajobrazowy).

Foka

Parasol – jak przystało na Deszczowe...

Wycieczkę zakończymy w miejscu startu raczej po godzinie 17:00.
Skąd nazwa wycieczki?
Sezon letni oficjalnie kończy się tu 30. września. Sezon zimowy rozpoczyna się zazwyczaj pod koniec
listopada. Właśnie teraz jest w Deszczowem najspokojniej.

