Strážek – Habří – Lopaty
(31. 5. 2021)
Dobré odpoledne, Borku!
Jako výchozí místo jsem zvolil Strážek. Doporučuji vyjít ke kostelu svatých Šimona
a Judy, od kostela je pěkný pohled na obec i na nejbližší okolí. Nesmím zapomenout, že na
budově školy je pamětní deska, ta připomíná pilota RAF Josefa Stehlíka, který právě ve
Strážku navštěvoval školu. Zajímavé je i to, že znak obce velmi připomíná znak Nedvědice
(pernštejnský zubr, vrš na chytání ryb).
U řeky najdeme modrou turistickou značku a vydáme se ve směru toku Bobrůvky.
Lesy zde procházejí velkou proměnou, zejména pravý břeh je nyní odlesněn v poměrně velké
délce. Když jsem tudy nedávno šel, potkal jsem paní, která se podílí na obnově lesa. Sdělila
mi, že se sází převážně střídavě smrk a dub.
Asi po dvou kilometrech půjdeme kolem zříceniny hradu Mitrov a záhy přijdeme
k rekreačnímu středisku Podmitrov. Zde najdeme i turistický rozcestník.
Pokračovat budeme stále kolem řeky a přijdeme pod vesnici Habří. Lávka nás převede
na levý břeh Bobrůvky a budeme v Habří. Vesnicí projdeme kolem křížku a zvoničky, kolem
autobusové zastávky. Nad vesnicí odbočíme ze silnice, stále nás ale povedou modré značky.
Z nejvyššího místa je pěkný rozhled do krajiny.
Kousek půjdeme z kopce a už budeme přecházet Bukovský potok. A zase maličko do
kopce a přijdeme k samotě Lopaty. Dáme se vlevo a stále značenou cestou přijdeme do obce
Střítež. Cestou jsou další pěkné rozhledy. Abych nepominul Střítež, zde je kaplička, budova
obecního úřadu. Přejdeme silnici a čeká nás další hodnotné rozhledové místo.
Vejdeme do lesa a opět si uvědomíme jeho velkou proměnu. Přijdeme na železniční
zastávku Věžná. Pozor, je to zastávka na znamení.
Co bych ještě rád řekl, je skutečnost, že když lesní dělníci kácejí stromy, na kterých je
turistická značka, uříznou strom až nad značkou, aby se mýtina dala pokud možno přejít
správně.

