
 

 

 

 

 

Obec Bělotín společně s městem Hranice a  obcí 

Střítež nad Ludinou si Vás dovolují pozvat na 

přátelské  

„Setkání mezi mosty“ 

 které se uskuteční: 

- při příležitosti dokončení stavby cyklostezky Bělotín 

– Hranice 

- při příležitosti nového – bezpečného propojení 

Bělotína, Stříteže nad Ludinou a prostřednictvím 

místní části Velká s městem Hranice. 

Setkání, na které jsou zváni malí i velcí se uskuteční 

mezi dvěma mosty, a to historickým, zvaným „římský 

most“ a moderním mostem dálničním, jež je 

současně nadregionálním krajinným přechodem pro 

zvěř migrující mezi Oderskými a Hostýnskými vrchy. 

Oba mosty překonávající tok Ludinu dělí v jejich 

rodných listech 200 let. 

Na jednom místě se tak snoubí odvěká touha člověka 

překročit plynoucí vody pohodlněji a suchou nohou 

a jsou ukázkou lidského umu. A právě v tomto místě 

jsme umístili i náš most třetí – cyklostezkový.  

Toto nově vzniklé trojcestí se stane v sobotu 9. října 

2021 místem, kde se chceme sjet či sejít. 

P R O G R A M :  

9:00 hod. 

Odjezd cyklistů:  

Bělotín - ZŠ 

 Střítež n/L.- ZŠ 

Hranice – ZŠ Šromotovo 

(pěší si čas musí odhadnout sami) 

10:00 – 12:00 hod. 

Setkání u cyklo mostu (vedle „římského mostu“) 

A na co se můžete těšit? 

- SDH Bělotín, SDH Střítež n/L., SDH Hranice – 

možnost prohlídky vozidel sloužících při 

zásahu na přilehlé dálnici, ukázka zásahu 

vyproštění zraněného z havarovaného 

vozidla hydraulickými nůžkami  

- Policie ČR – jak bezpečně na kole ve městě 

i mimo něj 

- Městská policie Hranice – jak vybavit kolo 

i cyklistu, abychom byli bezpečni 

- BESIP – malé testování a soutěžení 

o bezpečnostní cyklo doplňky 

- Retro kola Dubí – skupinka mladých stylově 

oděných cyklo nadšenců na svých retro 

bicyklech 

Pro všechny zúčastněné guláš, Zubr nealko pivo, 

lučický mošt a jablka, teplická minerálka, čaj a malý 

dárek na příjemnou cestu zpět.  
 

Na realizaci projektu se finančně podíleli: 

 

Vážení přátelé cyklistiky i vy všichni, kteří máte jen 

chuť vyjet za naše humna do polí 

 
Všem Vám je určena právě dokončená cyklostezka 

z Bělotína do Hranic, navazující na opravené polní 

cesty ze Stříteže a od Velké. Tato nová spojnice tří 

staletých sídel je dalším z našich počinů na cestě 

k zprůchodnění krajiny, realizování bezpečnějšího 

spojení našich obcí, ale viděno širší optikou také 

pomyslným cyklo mostem mezi Bečvou a Odrou, 

mezi kraji Olomouckým a Moravskoslezským.  

K dosažení tolik potřebného místního i nadregio-

nálního spojení bylo zapotřebí nemálo pochopení 

zainteresovaných, ale i dvou finančních dotací 

(Olomoucký kraj a Místní akční skupina Hranicko) 

a peněz z obecní pokladny. Je třeba říci, že nová cesta 

navazuje na síť krajských (silnic III. třídy) a obecních 

(polních i záhumeních) cest a ty v součtu nabízí 

pavučinu, nabádající k pohybu v místech, kde se 

snoubí nenapodobitelné přírodní prvky a staletí 

intenzivně zemědělsky využívaná krajina s nebý-

valým počtem industriálních počinů člověka – 

železničních i dálničních, ale kde je na řadě míst 

rovněž dobře vidět, že jsme nečekali, až začne někdo 

s akcemi na zadržování vody či bude vyzývat k sázení 

stromů. Vodu léta přibrzďujeme a v tůních 

shromažďujeme a všechny naše cesty již druhé 

desetiletí doprovází stovky košatících se stromů, 

sázených dle doporučení našich předků, že krajina 

má být úrodná, stinná i pojedlá.  

Hodně hezkých chvil na bezpečnějších cestách Vám 

přeje  

 

Eduard Kavala, starosta obce Bělotín 

 Bělotín Hranice Střítež nad Ludinou 



 
 

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N Í 
 

na otevření cyklostezky 

Bělotín – Hranice 

 

9. října 2021 
 

 

Milí nadšenci cykloturistiky, milovníci procházek 

krajinou a obdivovatelé přírodních krás 

Díky myšlence starosty obce Bělotín se podařilo 

vytvořit další úspěšný projekt, který propojí nejen 

naše tři obce. Je to úspěšná snaha propojit kraj 

Olomoucký a Moravskoslezský cestou poznání okolní 

přírody, nalezení duševního klidu a utužení spor-

tovního ducha využitím polních cest.  

Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří využijí tuto 

stezku i jako možný přístup do zaměstnání, budeme 

pokračovat v opravě polní cesty podél železniční trati 

na Hranice a myšlenku našeho bezpečnějšího 

propojení tak dále naplňovat. 

Příjemně strávené chvíle v okolní přírodě Vám přeje 

Radim Haitl, starosta obce Střítež n. Ludinou 

Milí kolaři a koloběžkáři, do mapy cyklostezek právě 

přibývá další úsek. Je to výborná zpráva nejen pro 

cyklisty, ale i pro řidiče, protože, když se potká 

cyklista s autem, nakonec to odnesou oba. Nejde ale 

jen o vyšší bezpečnost, věřím, že nová cyklostezka 

přitáhne na kolo a vůbec k pohybu další zájemce. 

Třeba rodiny s dětmi, které může inspirovat 

k výletům do blízkého okolí, díky nimž poznají, že 

hned za humny je spousta zajímavých a  krásných 

míst, o kterých ani netušili. Proto město Hranice 

výstavbu cyklostezek vždy podporovalo a podpo-

rovat bude. Vždyť ani ne před měsícem jsme na 

zastupitelstvu schválili přípravu dalších tras, které 

ještě vylepší stávající síť. Jedna z nich přímo navazuje 

na dnes otvíranou cyklostezku, trasa Římský most - 

Tovární, jenž dovede cyklisty bezpečně do Hranic.  

Tak si přejme, aby se všechny tyto cyklo projekty 

vydařily, ať můžeme směle šlápnout do pedálů.  

Jiří Kudláček, starosta města Hranic 

 
 

Stavba procházela 

složitým terénem 

Retro kola Dubí 

----------------------- 

Místo setkání: 

Římský most 

49.5816486N, 

17.7501233E. 


