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Upoutávka pro akci 27.5.2006
Pátá akce 13dílného seriálu cyklistických vyjížděk za poznáním Olomouckého kraje,,Poznejte s
námi na kole Šumpersko a Jeseníky" Každým rokem přibývá po celé naší republice a také v
našem kraji cyklotras a cyklostezek. Abyste měli možnost se s nimi seznámit, vznikl v úvodu
letošního roku z iniciativy Centra dopravního výzkumu a mikroregionů Olomouckého kraje velmi
zajímavý projekt „Na kole za poznáním Olomouckého kraje“, zaměřený na širokou cyklistickou
veřejnost.

Od 1. května do 16. září se uskuteční celkem 13 akcí, v rámci kterých představí jednotlivé
regiony a mikroregiony za účasti představitelů obcí a měst, partnerů a médií své cyklostezky a
cyklotrasy. Vždy bude zajištěn bohatý doprovodný program, občerstvení, výklad o památkách a
zajímavostech regionu, řada soutěží a dalších překvapení....

V pokračování naleznete pozvánku na akci a program

První akce série proběhla na 1. máje za velmi nepříznivého počasí v mikroregionu Rozvodí a
Hranicko.
Druhá akce – již za ideálního počasí - startovala v neděli 7. května z olomouckého náměstí a
vedla regionem Haná přes Těšetice do Slatinic a Slatinek.
V sobotu 13. května pokračoval seriál cyklojízd v okolí Prostějova a v mikroregionu Střední
Haná a součástí jejího programu bylo slavnostní otevření nově vybudované cyklostezky - I.
etapy úseku Prostějov – Bedihošť. Čtvrtá cyklojízda vedla v sobotu 20. května mikroregiony
Lipensko a Hranicko a představila Cyklostezku Bečva.
Organizátorem 5. akce tohoto cykloseriálu, která proběhne dne 27. května, je Sdružení
cestovního ruchu Jeseníky. Účastníci mají tentokrát možnost výběru ze dvou tras – malého a
velkého okruhu. Sraz všech cyklistů je od 9.30 hod. u vlakového nádraží v Šumperku. V 10
hodin bude slavnostně otevřena cyklostezka Šumperk – Nový Malín a celý peloton po ní pojede
až do Nového Malína, kde bude připraven bohatý doprovodný program a občerstvení, tentokrát
kromě jiného pivo značky Holba. Poté část cyklistů vyrazí po malém, asi třináctikilometrovém
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okruhu směrem na vodní nádrž Krásné, letiště Šumperk a do Vikýřovic, kde bude opět zajímavý
program v rámci tradičního „Kácení máje“. Poté se cyklisté vrátí zpět do Šumperka. Velký
okruh, který má asi 26 km, zavede cyklisty z Nového Malína přes Hraběšice, Traťovku,
Rudoltice a Maršíkov do Loučné nad Desnou, vždy se zastávkami s programem. Závěrem mají
cyklisté možnost návratu vlakem zpět do Šumperka nebo pokračovat dle počasí a libosti až na
Dlouhé Stráně.
Přidejte se i Vy k pelotonu. Stačí mít kolo a chuť vyrazit do přírody, na věku a kondici nezáleží.
Veškeré bližší informace najdete na speciálním internetovém portále www.kolmo.cz .

27.5.2006 - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky

Trasa a program malého okruhu (délka asi 13km):
1. Šumperk - ŽST Sraz v 9:30 - 9:45
2. Šumperk - Ekozis Start v 10:00, symbolické otevření části cyklostezky Šumperk - Nový
Malín
3. Nový Malín - kostel - Prohlídka kostela, výklad o historii obce a okolí, skákací hrad,
možnost občerstvení
4. Vodní nádrž Krásné - Možnost zapůjčení lodí, občerstvení
5. Letiště Aeroklub Šumperk - Prohlídka letiště, vyhlídkové lety, občerstvení
6. Vikýřovice – Galerie Zámeček a přilehlý park - Atrakce pro děti i dospělé v rámci "Kácení
máje", Výstava hasičské a záchranné techniky. Možnost návštěvy Zemědělského skanzenu a
Veteran muzea v Rapotíně, možnost účasti na veřejném minimaratonu horských kol „Mrtvý
muž“ (více na www.cirlibaba.cz)
7. Šumperk

Trasa a program velkého okruhu (délka asi 26km):
1. Šumperk - ŽST Sraz v 9:30 - 9:45
2. Šumperk - Ekozis Start v 10:00, symbolické otevření části cyklostezky Šumperk - Nový
Malín
3. Nový Malín - kostel - Prohlídka kostela, výklad o historii obce a okolí, skákací hrad,
možnost občerstvení
4. Hraběšice - Možnost občerstvení, prohlídka palírny
5. Traťovka - Místo rozhledu
6. Rudoltice – Občerstvení na hrázi se sportovním rybolovem – možnost ulovit si vlastnoručně
rybu a nechat si ji připravit k jídlu
7. Maršíkov - Prohlídka dřevěného kostela
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8. Loučná nad Desnou - Možnosti občerstvení, Rybník Kocián – sportovní rybolov a Rybářská
bašta
9. Možnost pokračování na Dlouhé stráně nebo návrat vlakem domů

3/3

