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Ahoj Borku! Zdravím i naše posluchače. 
 I když je už začátek října, chci se ohlédnout za některými místy, která jsme s Ivou 
a jejím synem Radkem (je na vozíku) navštívili v létě. 
 Parádním místem pro ubytování je Písečná. Ráno jsem několikrát ještě před snídaní 
prošel, nebo proběhl trasu, kterou teď nabídnu. Lze ji zkrátit, lze ji prodloužit, ta základní má 
asi osm kilometrů. 
 Tedy z Písečné se vydáme k vlakovému nádraží a půjdeme směrem k obci Hradec. Je 
tam klid, minimální provoz. Hradec může zaujmout jednak tím klidem, ale už při příchodu 
k prvním domkům turista nepřehlédne zajímavou osamělou stavbu, ale k té se ještě vrátím. 
Zaujal mě i pěkně opravený a upravený domek u silnice. Kolem budovy obecního úřadu se 
přijde ke kostelíku – kapli svaté Anny. Moje trasa se vrací kolem toho osamělého domku. Je 
to hasičské minimuzeum, kde je uvnitř vystaveno jedno zásahové vozidlo, na místě lze najít 
kontakt, kam se obrátit, aby se člověk mohl dostat dovnitř. Kontakt lze najít i na internetu. 
Jdeme dál, na křižovatce se dáme vpravo a dojdeme do místní části obce s názvem Nová Ves. 
Stojí za to projít si i tuto vesnici, ale pak doporučuji vrátit se na začátek Nové Vsi a dát se 
z původního směru vlevo proti toku potůčku směr Supíkovice. 
 Až je asi po kilometru vidět špička kostela, dáme se vlevo po polní cestě. Ona se po 
chvíli stáčí doprava a přivede nás k silnici. Tam je kříž, před námi Supíkovice. Kdo by chtěl 
zajít na okraj Supíkovic, uvidí čapí hnízdo. To je teď na podzim už opuštěné. Ovšem ono má 
od jara a pak po celé léto úžasné kouzlo. U hnízda je umístěna kamera, a lze tedy pozorovat 
život hnízdících čápů. Letos měli stejně jako loni tři mladé, opravdu stojí za to čápy 
pozorovat. V srpnu, když jsme tam byli, jsem měl to štěstí, že jsem je viděl létat, druhý den se 
pocházeli po louce. 
 Od kříže u silnice už půjdeme zpátky k Písečné. Je odtud nádherný rozhled, vlevo 
v dálce je kopec Biskupská kupa, mírně vpravo před sebou je vidět část hlavního hřebene 
Jeseníků (zprava Šerák, Keprník), poměrně blízko jsou Lázně Jeseník (hlavní pavilon 
Priessnitzův). Upozorním ještě na místo jen kousíček před cílovou Písečnou. Vpravo je 
jeskyně Na Špičáku. V „mé“ době před snídaní samozřejmě přístupná není, ale v běžném čase 
mohu její návštěvu určitě doporučit. Mimo jiné jeskyně je bezbariérová, prohlídka trvá 
přibližně půl hodiny. 
 
 


