Centrum sportu a rekreace

» krytý bazén
» sportovní hala + hřiště pro

Sjezdovky na Černé hoře

»

házenou a košíkovou
sauna, masáže

Černá hora, Sienna
» 1205 m n.m.
» lyžařské středisko, sedačková
lanovka + 8 kotvových vleků
» celková délka sjezdovek
činí 8 km
» na vrcholu Černé hory stojí
dřevěná rozhledna

Muzeum země v Kletně

Uranový důl v Kletně

KLADSKÉ SEDLO  815,4 m n.m.

Kladské
sedlo
815 m

Krytý bazén v Stronie slaskie

Uranový důl v Kletně s fluoritovou štolou je dalším zajímavým místem v Kletně. Těžba uranové rudy pro
potřeby sovětského zbrojního průmyslu
zde probíhala jen několik let, protože
zdejší ložiska nebyla příliš bohatá. Štola je přístupná veřejnosti a prohlídka
probíhá s velmi zajímavým výkladem.
Každoročně probíhá nedaleko štoly
Mistrovství Polska v těžbě minerálů. Každý se může zúčastnit a svou
vlastní pílí najít zajímavý kousek fluoritu či jiného minerálu. Ze Starého
Města pod Sněžníkem jezdí na akci
mikrobus.
Podzemní prohlídková trasa je
v provozu každý den od 9 do 17 hod.
Další pozoruhodností v Kletně je
Muzeum země. Početné sbírky hornin, minerálů a zkamenělin staré více
než 250 mil. let, odborný výklad,makety dinosaurů, zkamenělé hnízdo s dinosauřími vejci – jediné v Polsku a další exponáty Vás jistě zaujmou. Muzeum
otevřeno každý den mimo pondělí od 9
do 17 hod., vstupné 6 zl.
A nyní již opustíme Kletno a vydáme se ze Stare Morawy po hlavní silnici
rovně do města Stronie Slaskie. Je to partnerské město Starého Města pod
Sněžníkem. Najdete zde celou řadu památek např. farní kostel Pany Marie,
královny Polska, barokní figurku Sv. Jana Nepomuckého z 18. stol., erb kněžny
Marianny Oranžské z konce 19. století nebo Dvorský komplex z 19. století,
nyní budovu Městského úřadu, který byl sídlem majitelů panství a administrativním střediskem. Budova byla postavena jako letní palác využívaný královskou rodinou v době prázdnin. Můžete také navštívit Muzeum minerálů nebo
sklářskou huť Violetta i s prohlídkou (otevřeno denně 9–17 hodin).
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„Staroměstsko je oblastí se zdravým
horským vzduchem, nádhernými a hlubokými
lesními porosty, nedozírnými pastvinami
a loukami a dosud nenarušenou ekologickou
rovnováhou. A to vše nabízí člověku
moderní doby aktivní odpočinek.“

Více informací na: www.staremesto.info, www.staremesto-kultura.cz,
www.stronie.pl a virtuální prohlídky turistických zajímavostí
na www.stronie.pl/spacer/cz

Projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

tam, kde pramení řeka Morava

Staroměstsko leží v hornaté severní části Olomouckého kraje, v kotlině lemované na západě masívem Králického Sněžníku (nejvyšší hora Králický Sněžník
1424 m n.m.), na severu Rychlebskými horami a na východě hřebeny Hrubého
Jeseníku. Na severu sousedí státní hranicí s Polskem a pro automobily do 3,5 t
otevřeným hraničním přechodem na Kladském sedle. Mluvíme-li o Staroměstsku,
máme na mysli nejen Staré Město, ale i jeho místní části Hynčice pod Sušinou,
Chrastice, Kunčice, Stříbrnice a Velké a Malé Vrbno, které převzaly z velké části
úlohu letovisek nabízejících turistům celoroční odpočinek. Území Staroměstska má průměrnou nadmořskou výšku 750–800 m, celkovou rozlohu více jak
8 600 ha s počtem obyvatel, který se pohybuje okolo 2 000. Údolím říčky Krupé
vede silnice a železniční trať spojující městečko s blízkými Hanušovicemi.

Sjezd Kladského Sedla na koloběžce

Kladské sedlo, polsky Przełęcz Płoszczyna je horské sedlo oddělující
Králický Sněžník a Rychlebské hory. Bylo významnou obchodní stezkou vedoucí
z Moravy do Kladska. Ve 13. století byla
založena obec Nová Seninka, která sloužila jako hlídací ves pro tuto kupeckou
stezku. Silnice byla vybudovaná za sedmileté války.
Dne 4. června 2007 byl na Kladském
sedle otevřen hraniční přechod Staré
Město − Nowa Morawa s pohraničním
odbavením pěších, cyklistů, motocyklů,
osobních aut a nákladní dopravy do 3,5 t největší povolené hmotnosti.
Od vstupu do Shenghenského prostoru v roce 2007 překračují občané hranici
bez celních kontrol. Nový objekt celnice je využíván pro občerstvení a ubytování
turistů.
Zajímavým místem v této oblasti je Pramen Gutwinského. Pramen byl pojmenován po Oskaru Gutwinském, nájemci turistické chaty na Sněžníku (v l.
1922–1932). Najdete jej nad Novou Seninkou, přibližně v prostoru nad čtvrtou
serpentinou silnice vedoucí na Kladské sedlo.
Tradiční akcí této oblasti je Gutwinského mezinárodní cyklistické klání –
konané každoročně v měsíci červnu.
Více na www.gutwinski.cz

Hraniční přechod do Polska

Hraniční přechod Kladské Sedlo – 815,4 m n.m.

Vodní nádrž Stara Morawa
Muzeum Wapiennik

Něco na úvod…

Zima ve Starém Městě pod Sněžníkem
Hornatá česko-polská oblast Staroměstska a Kladska je synonymem pro zimní
sporty. Vyzkoušejte osvědčená skicentra Hynčice pod Sušinou – Stříbrnice, Skiareál Kunčice, Snowpark Paprsek, Černou horu v polské Sienně. Běžkaře, sjezdaře
i snowboardisty uspokojí velké množství tras a sjezdovek různé náročnosti, kde
si každý najde ten správný terén. Lyžařské areály své služby stále zdokonalují, nabízejí večerní lyžování,
uměle zasněžované svahy,
půjčovny lyžařského vybavení, skiservisy a lyžařské školy,
dopravu skibusem,… V zimě
2009–2010 byly uvedeny
do provozu dvě nové sedačkové lanovky ve Stříbrnicích
a na Paprsku. Běžecké trasy
jsou upravovány soukromými
stroji a nově také městskou
rolbou. Zpestřením zimních radovánek pro vás může být karneval na sjezdovce,
večerní sáňkovačka, závody v obřím slalomu pro veřejnost, gastro akce „Zelňačka pod sjezdovkou“ či profi závody v akrobatickém sjezdu. Jestliže počasí zrovna
nepřeje pobytu venku, pak nezoufejte a vydejte se třeba na bowling, navštivte
staroměstské muzeum, vojenskou expozici nebo krytý bazén ve Stronie…
www.staremesto.info, tel. 583 239 134

Hraničním přechodem na Kladském sedle se Vám otevírají další
úžasné možnosti. Pokud jedete autem a nemáte chuť už dále řídit, ale raději si vyšlápnout, zaparkujte u objektu občerstvení přímo na Kladském sedle
a vydejte se po zelené značce na Králický Sněžník (cca 9 km). Také můžete asi
500 m pod Kladským sedlem směrem na polskou stranu odbočit doleva a po
žluté značce navštívit polské Kletno. Pro zdatné turisty je zajímavé okruh dokončit kolem Medvědí jeskyně (po žluté značce) k turistické chatě Schronisko
Na Sniezniku (odtud po zelené značce) výstupem na Králický Sněžník.
Jestliže dáváte přednost cestování autem, pojedete z Kladského sedla
dále přes Nowou Morawu a Boleslawów do Stare Morawy, kde na křižovatce
odbočíte vlevo, směrem na Kletno. Na
této cestě Vás čeká hned několik turistických zastavení:
Vodní nádrž ve Stare Morawě je
největší umělou údolní nádrží na území
Kladska o rozloze 5 ha. Neplatíte parkovné ani vstupné, v letních měsících
se můžete občerstvit, vykoupat se,
projet na „banánu“ nebo vystoupit na
vyhlídkovou věž.
Historická vápenka „Muzeum Wapiennik“ je dalším zajímavým turistickým zastavením. Již 30 let ji spravuje
rodina profesora Rybczynského. Kromě
zajímavé prohlídky muzea můžete navštívit i jeho grafickou dílnu. Zahrada
okolo muzea je upravena v japonském
stylu.
A dostáváme se do Kletna. Kletno bylo založeno v roce 1550 nebo
1560. Zpočátku se zde úspěšně rozvíjela těžba železných rud, která probíhala
až do 17. století, kdy se přestala vyplácet. Poté se hlavním zdrojem obživy
obyvatel stalo zemědělství a lesnictví. Od 19. století se zde začal úspěšně
rozvíjet i cestovní ruch, neboť Kletno, podobně jako u nás obec Staré Město
– Stříbrnice, je výchozím bodem k výstupu na Králický Sněžník. Po válce byla
také na krátkou dobu obnovena těžba v bývalém železnorudném dole, v němž
byla objevena ložiska fluoritu a uranové rudy. V roce 1958 započala intenzívní
těžba mramoru. Těží se dodnes pod názvy „bílá, růžová a zelená Marianna“
na počest princezny Marianny Oranžské, která se zasloužila o rozkvět této
oblasti.
Roku 1966 odhalil odstřel kamene v mramorovém lomu Kletno III Medvědí
jeskyni, která byla nejdříve prohlášena za přírodní památku a v roce 1977
za přírodní rezervaci.
Medvědí jeskyně svůj název získala
podle četných pozůstatků kostí zvířat,
zejména medvědů. Její vchod se nachází ve výšce 840 m a má tři podlaží.
Zajímavá, přibližně dvacetiminutová
prohlídka, doplněná hudbou a barevnými efekty, umocní Váš zážitek z výletu.
Více na: www.jaskinia.pl, je v provozu každý den mimo pondělky a čtvrtky,
vstupné cca 12 zl.

Medvědí jeskyně

Zima ve Starém Městě

Vyjížďky na koních

KLADSKÉ SEDLO  815,4 m n.m.

Staré Město pod Sněžníkem v letních měsících
Máte rádi přírodu a pohyb na čerstvém vzduchu? Pak jste na správném místě, neboť česko-polská oblast v podhůří Králického Sněžníku poskytuje výborné
možnosti rekreačního vyžití. A to v ekologicky čisté zelené krajině se zdravým
horským klimatem, v krajině s hlubokými lesy, rozlehlými pastvinami a stříbřitými potůčky. K zajímavým přírodním i kulturním atraktivitám vás dovede množství
turistických tras a cyklotras
různé náročnosti. A kam vyrazit? Třeba na Králický Sněžník k prameni Moravy, k historicky významným chatám
Návrší a Paprsek, po naučné
stezce válečného opevnění,
na terénní koloběžky, tenisové kurty nebo zcela nové
multifunkční hřiště s minigolfem… Na polské straně pak

Kam k sousedům na návštěvu…

určitě do Medvědí jeskyně, do fluoritové štoly, k vodní nádrži ve Stare Morawě,
na rozhlednu na Černé hoře,… To je pouze stručný výčet, další tipy najdete v infocentrech, stejně jako informace o kulturních, sportovních a dalších akcích,
které se tu během turistické sezóny konají.
www.staremesto.info, tel. 583 239 134

