Kostelec nad Orlicí 21.-24.7.2021
Poznávací výlet po naší republice jsme tentokrát naplánovali do Kostelce nad Orlicí s tím, že přesuny budou na kolech. Okolí
Kostelce n.O. jsme vybrali proto, že má bohatý výběr značených cyklotras a také mnoho památek a zajímavostí. Také kemp je tu
na naše poměry celkem slušný. Při cestě do Kostelce jsme se ještě zastavili v Čenkovicích u firmy FYGR ušít nový přístřešek ke
karavanu.
Odpoledne po ubytování jsme se pak ještě na kolech zajeli kolem Orlice podívat k Novému zámku v Kostelci n. O. a přilehlého
parku a potom na zámek do Čestolovic. Zámek je tu dobře udržovaný a také park stojí za zhlédnutí. Jednak tu mají malou
zoologickou zahradu a především plný park růží. Ty jsou vzorně druhově popsané.
Druhý den jsme vyrazili kolem Orlice na druhou stranu směr Podštějn. Nejdříve jsme se zastavili v Doudlebech nad Orlicí. Zámek
byl v restituci vrácen rodu Bubna-Litic, který ho tak vlastní již 420 let. Majitel ho teď postupně renovuje. Prohlédli jsme si zde i
interiéry. Další zastávkou byl na řece Orlici Podštejn. Na zámku jsme využili jen zámecké kavárny na kafíčko. Park tu měli zavřený
pro „katastrofální stav starých stromů“. Proto jsme pokračovali podívat se na zříceninu hradu Litice nad Orlicí. Značka vede kolem
Divoké Orlice po polní a lesní cyklostezce. Museli jsme se ale po 2/3 cesty vrátit, protože lesní cesta se změnila na kombinaci
kořenů a bahnitých kaluží. Na kole to dál nešlo. Vrátili jsme se proto do Podštejna a odtud pokračovali zpět do Kostelce přes Vrbici
k místní rozhledně. 118 schodů nás dostalo do dostatečné výšky na kruhové daleké výhledy. Rozhledna má ale také dobré zázemí.
Kiosek s dobře točeným pivem, kryté posezení, toalety a pro děti různé hrací a zábavné prvky.
Třetí den jsme si od kol odpočinuli a zajeli autem do Opočna. Hlavní atrakcí Opočna je zámek, o který se stále soudí původní
majitelé rodu Colloredo-Mannsfeldů. Prohlédli jsme si tady jak interiéry s bohatou zbrojnicí i přilehlý anglický park se
zámeckým letohrádkem, palmovým skleníkem a dvěma rybníky ze kterých vytéká voda přes vodopády. Pěkná procházka. Za
prohlídku v Opočně ale stojí také historická část města s kostelem Panny Marie, Zvonicí, Starou farou a náměstím.
V plánu byl ještě Lanškroun s cyklovýletem kolem Moravské Sázavy, ale doma vysychající zahrádka to už nedovolila.
Při zpáteční cestě z Kostelce n. O. jsme pak ještě navštívili Křížový vrch v Moravské Třebové. Celý poutní areál je po zdařilé
rekonstrukci a opravdu působivý. Vstup je od zámku přes most a kryté schodiště ke čtyřem zastavením křížové cesty, kolem kostela
se hřbitovem až na vrchol Křížového vrchu s kalvárijí z roku 1730. Dostanete se tam také z kruhového objezdu u Lidlu a čerpací
stanice OMV po souběžné místní komunikaci se silnicí 35.
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