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V pátek 4. 11. 2016 se koná tradiční 

lampionový průvod za doprovodu dechové 

hudby Hasičanka. Vyjdeme v 18:00 hodin 

(17:45 hodin sraz) od drogerie v centru obce 

směrem na školní hřiště. Zveme všechny děti, 

rodiče, prarodiče a přátele netradiční zábavy.

Srdečně zve Sdružení rodičů 
a vedení základní školy.

 

Lampionový průvod 

Při tomto úklidu jsme nasbírali v pěti 
lidech cca 120 kg odpadu. 

Doufáme, že se příště setkáme v hoj-
nějším počtu a ještě více vyčistíme náš 
les. 

Autor: 
V zajetí přírody / 

www.vzajetiprirody.cz

Úklid 17. 9. 2016 

W sposób aktywny spędziła ostatnią wrześniową sobotę 45 osobowa grupa 
naszych członków oraz pezetkaowców z Olbrachcic. Razem z panem Alfredem 
Lotterem, organizatorem i kierownikiem wycieczki, odkrywała mało znane uroki 
Gór Złotych (Rychlebské hory) położonych w Sudetach Wschodnich pomiędzy 
Jesionikami a Kotliną Kłodzką. 

Jaskinia Na Pomezí to największy systemem jaskiń w Republice Czeskiej, 
wyjątkowy kras o bogatej wapiennej szacie, która przy odrobinie wyobraźni 
przypomina różne stworzenia czy postacie bajkowe. Całkowita długość chodników 
wynosi około jednego kilometra, trasa turystyczna, którą zaliczyliśmy ma 530 m.

Bliżej granicy z Polską leży miasto Javorník, stolica Gór Złotych, a nad nim domi-
nuje dawny zamek biskupów wrocławskich - Jánský Vrch. Zwiedzamy go i podzi-
wiamy unikatową ekspozycję fajek i wyrobów fajczarskich.

Stąd już kawałek do granicy, a po jej drugiej stronie zajeżdżamy do miasta Lądek 
-Zdrój będącego najstarszym, bo sięgającym 13. wieku uzdrowiskiem w Polsce. 
Jego pierwsze urządzenia kąpielowe zniszczyli Tatarzy, wracający w 1241 roku z pola 
bitwy pod Legnicą. Radoczynna woda siarczkowo - fluorkowa leczy schorzenia 
reumatyczne, ortopedyczne i neurologiczne. Uzdrowisko jest pięknie położone i utrzymane. Z historią można spotkać się na każdym kroku w uzdrowisku 
i w centrum miasta, które szczyci się renesansowym rynkiem i pięknym ratuszem.

Wycieczka, której dodatkowym atutem była ładna pogoda zadowoliła jej uczestników. Ten mało znany zakątek, jego przyrodę i historię warto było poznać.                                                                                                 

Bogumiła Przeczek

Wycieczka w miejsca mało znane












