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Naučná stezka v Břidličné
připomíná i staré pověsti
Skřítkové v Břidličné se prý živili smutkem. I to se dozví lidé na naučné stezce
KAREL JANEČEK

Břidličná – Z Polní ulice v
Břidličné vede kolem zastřešené studánky a rybí líhně nová naučná stezka, lemovaná
pěti informačními tabulemi.
„Stezka dovede turisty k
rybníčkům, u nichž se v historii těžila břidlice, kterou vršili do hromad, tvořících velmi zajímavou scenérii,“ řekl
při otevření stezky starosta
města Břidličná Bohumír Kamenec. Na tabulích se dočtou
výletníci o zvířeně a rostlinstvu, na konci cesty u jezírek i
o pověsti, která se o místě vypráví.

OTEVŘENÍ STEZKY v Břidličné a její prohlídky se účastnili představitelé obcí bruntálského regionu i
přátelé z polského Ujazdu a slovenské Levoče. Foto: Deník/Karel Janeček
označil za skutečnou odpočinkovou zónu a oázu klidu.
Už proto, že u jezírek mohou
turisté posedět, zdokonalit fyzičku na cvičebních strojích
nebo si jen opéct buřta.

„Stezka vede kolem
mechové studánky, i tu
se nám podařilo ve
spolupráci se Slováky
zrenovovat. Jde se
i kolem rybářské
sádky, v níž plánujeme
dny otevřených dveří.“

Chybí už jen lepší
cesta
Podobná stezka vyroste brzy
díky přeshraniční spolupráci
v Levoči.
„Zveme všechny z okresu
Bruntál na Goralské dni, které u nás probíhají 19. srpna,“
pozval starosta obce Granč
Petrovce Peter Pitoňák. Do
Břidličné s sebou dovezl i Katarínu Pjatákovou, manažer-

Bohumír Kamenec,
starosta Břidličné
ku Místní akční skupiny Levoča. U jezírek při otevření
stezky a při opékání buřtů nad
vartou vystoupili také chlapci

z folklorního souboru Fantastic.
Co jediné stezce zatím chybí, to je lepší povrch. Ale i ten
má být letos položen nový.
„Stezka vede kolem mechové
studánky, i tu se nám podařilo
ve spolupráci se Slováky zrenovovat. Jde se i kolem rybářské sádky, ve které plánujeme dny otevřených dveří.
Nahoře upozorňuji na odpočívadlo s hracími prvky,“ popsal stezku starosta Kamenec.
Dodal, že se počítá s hipostezkou s úvazištěm pro koně
a že se dá u jezírek klidně i tábořit.
FOTOGALERIE na
www.bruntalskydenik.cz
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Strážníci neuvěřili, že pes je nalezenec,
a odmítli ho
Krnov – Na městskou policii se ve středu 20. června večer obrátil muž, který tvrdil, že u nich v domě na Brantické ulici mají psího nalezence a neví si s ním rady. Žádal strážníky o pomoc, aby
psa odvezli do útulku.
Při kontrole na místě strážníci zjistili nejen to, že pes nemá čip,
ale také si všimli, že se zvíře v domě chová, jakoby tam bylo doma. Když na to poukázali, osazenstvo domu se svorně snažilo
strážníky přesvědčit, že tohoto psa vůbec neznají, že se k nim teprve před chvílí přidal cestou ze Zátoru.
„Jejich argumenty byly ale nepřesvědčivé a vše nasvědčovalo
tomu, že se tímto způsobem chtějí psa zbavit. Proto strážníci odmítli psa převzít,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
(frk)

Bruntálsko – Od počátku letošního roku se v okrese Bruntál stalo již 22 případů dopravních nehod s účastí cyklistů. Nehody si vyžádaly již
šest těžce zraněných cyklistů.
Zatím nedošlo k žádnému
případu úmrtí cyklisty v souvislosti s dopravní nehodou. V
sedmi případech byla při dopravní nehodě u cyklisty pozitivní dechová zkouška na alkohol.
Policie si v pátek v odpoledních a večerních hodinách
připravila na cyklisty dopravně bezpečnostní akci celokrajského charakteru.
U kontrolovaných cyklistů
se zkoumal technický stav jejich jízdních kol, povinná výbava kola a dodržování pravidel silničního provozu.
Policisté zastavovali a kontrolovali cyklisty na předem
vytipovaných
stanovištích
obcí a měst na Bruntálsku a na

vybraných
cyklostezkách.
Všechna stanoviště byla vybrána s ohledem na bezpečné
zastavování a kontrolu cyklistů.
„Na místě byly u cyklistů
prováděny dechové zkoušky
na alkohol. Celkově bylo zkontrolováno v průběhu akce na
šest desítek cyklistů. Nikdo z
nich neřídil pod vlivem alkoholu. Pouze jsme řešili domluvou u několika cyklistů
horší technický stav jejich
kol,“ uvedla policejní mluvčí
Ivana Křištofová.
Starší cyklisté byli upozorňováni na možná rizika jízdy
bez cyklistické přilby.
Aby se každý cyklista ve
zdraví vrátil domů, měl by být
na komunikaci hlavně dobře
vidět. Tomu napomáhají bezpečnostní prvky – jako je reflexní materiál, nášivky na
oblečení či dostatečné osvětlení kol.
(doh)
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Ano, předplácím si celotýdenně (Po-So)
....................................................................................... Deník
a obdržím slevový poukaz na dovolenou od Nikolas tours.

poukaz na 5 000,- Kč
(poukaz lze uplatnit při koupi
leteckého zájezdu
pro 2 dospělé osoby)

Vyplňte
objednávkový
kupón a zašlete
nebo osobně
doručte na adresu:
Deník - předplatné,
Mlýnská 10,
702 00 Ostrava.
Slevový poukaz
obdržíte po úhradě
předplatného Deníku.
Bližší informace
získáte na telefonu:
602 603 235 nebo
emailu:
dasa.hadrbolcova
@denik.cz.
Akce je časově
omezena, platí
do vyčerpání zásob
a pouze pro nové
předplatitele.

www.nikolas.cz

www.mojepredplatne.cz

Kdo si objedná celotýdenní
předplatné regionálního Deníku
minimálně na 6 měsíců, získá
poukaz dle výběru v hodnotě
3000,- Kč nebo 5000,- Kč

-

Policisté kontrolovali cyklisty

vické ulici v Krnově dopadla dobře. Nikdo z řidičů nejel pod vlivem alkoholu. Foto: Deník/Anna Dohnalová

Získejte ZDARMA
sle
slevový
poukaz na dovolenou

-

Pokračování ze strany 1
„V lednu jsme si se sestrou zaplatily u CK Filip zprostředkovaný zájezd do Primorska. Týden před odletem jsme zjistily,
že dosud nebyly poslány peníze cestovce, která zájezd pořádala. Nejdříve jsem byla ujištěna, že peníze jsou úmyslně zdržovány, aby nám mohly být v případě krachu vráceny. Po pár
dnech nám bylo oznámeno, že firma jde do insolvence a dovolenou nám nezaplatí. Posléze jsme se dohodly s pražskou cestovní kanceláří, která zájezd pořádala, ale musely jsme odlétat
z Prahy. Nakonec budeme rády, jestli vůbec odjedeme,“ popisuje v e-mailu čtenářka s tím, že už jednou jí finanční problémy cestovní kanceláře způsobily potíže. Jenže tenkrát se na
dovolenou, kterou zařizovala kancelář Parkam, vůbec nedostala. „Den před odjezdem nám od ní přišla esemeska, že nikam nejedeme, a bylo nám vyplaceno pouze šedesát procent z ceny zájezdu. A letos tohle,“ svěřuje se čtenářka Jana.
Deníku se podařilo kontaktovat provozovatele CK Filip Jana Valoška s dotazem na zahájení insolvence a další osud zákazníků, kteří si už zájezdy objednali.
„Rád bych se k tomu vyjádřil, ale tento týden máme velice
hektický, protože potřebujeme vyřešit komplikované záležitosti s klienty a obchodními partnery,“ uzavřel provozovatel s
tím, že se k situaci vyjádří během příštího týdne.

KONTROLA CYKLISTŮ na jednom z vybraných stanovišť na Petro-

ed

pl

at

né

s

dá

rk

em

-JIPWBSBMJLÀSLB7FML¸1PMPNTQPMTSP
0QBWTL¸ 7FML¸1PMPN UFM
 XXXMJIPWBSQPMPND[

Př

Z práce Městské policie Krnov

Málem neodletěli. Ostravská cestovka...

Skřítkové se živili
smutkem
Pověst vypráví, že v jednom ze
dvou zatopených břidlicových jezírek žili mechoví
skřítkové, kteří se živili lidským smutkem.
Lidem dělali naschvály do
chvíle, než pomohl Vládce lesů. Jestli lidem a permoníkům Vládce lesa pomohl nalézt společnou řeč, o tom se lidé dočtou přímo na trase naučné stezky, která vede z Břidličné do sousedního Ryžoviště.
Vydat se po stezce mohou
pěší turisté, cykloturisté, ale
třeba i jezdci na koních.
Stezka vznikla ve spolupráci Místních akčních skupin Rýmařovsko a Levoča v
mezinárodním projektu Kde
bolo, tam bolo.
Stezku proto otevírali se
zástupci obcí okolo Břidličné
slovenští přátelé z Levoče.
Nechyběl starosta polského
partnerského města Ujazd
Tadeusz Kauch, který jezírko

úterý 26. června 2012

Získejte od regionálního
Deníku slevu na dovolenou
od Nikolas tours
poukaz na 3 000,- Kč
(poukaz lze uplatnit při koupi
zájezdu s autobusovou dopravou
pro 2 dospělé osoby)

Doručte na adresu:
Jméno: ................................................................................................................
Příjmení: ............................................................................................................
Ulice a č.p.: ........................................................................................................
Město - obec: ....................................................................................................
PSČ: ....................................................... Telefon: ............................................
E-mail: .................................................... Podpis: ..............................................
Platba:

SIPO
složenkou

Objednávám od: ..............................

Zavazuji se k odběru Deníku a k řádné úhradě předplatného.
Předplatné se automaticky prodlužuje, dokud nebude písemně vypovězeno.
Každý účastník akce poskytuje podpisem na objednávce předplatného souhlas
s použitím osobních údajů k marketingovým účelům
společnosti VLP do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Nechte si donést náš Deník - ušetříte svůj čas i peníze
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