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Přírodovědná stezka na Muně otevřena
V sobotu 26. října byla otevřena naučná stezka, která přibližuje bývalý vojenský areál z jiného úhlu pohledu. Stezka 
nabízí výsledky přírodovědného průzkumu, který probíhal v průběžně v uplynulých dvou letech. Asi nejzajímavější druhy, 
které byly objeveny jsou rak říční a čolek horský. Ale na Muně těch zajímavých tvorů a rostlin je mnohem více.
Začátek byl ve 14.30 u smírčího kříže na bývalém vlakovém seřadišti. Zúčastnilo se jej cca 60 lidí všech věkových kate-
gorií. V cíli stezky byl návštěvníkům představen unikátní projekt vestaveb hliněných domků do velké dřevěné skladové 
budovy. Na závěr byl malý táborák u č. 99. (Foto nahoře: První návštěvníci nové stezky na Muně. Nový interiér aneb co 
se dá vestavět do bývalého skladu munice.)

Prodej budov na Muně
Nabízíme k prodeji nemovitosti v bývalém vojenském areálu u obce Mikulovice: http://www.jeseniky-brontosaurus.
cz/prodej
Do konce roku je možné získat slevu.

Na Maxovce bude lépe
Pustili jsme se do oprav zasloužilé chaty Maxovky. Zub času na ni 
postupně hlodá, a tak je potřeba do objektu aspoň něco málo investo-
vat. Opravovat se budou kamna v kuchyni s komínem, plechová stře-
cha dostane nový nátěr, vyspravovat se budou další drobné nedostat-
ky. Investice je pokryta z Blokového grantu od Nadace Partnerství.

Nátěry soch
V říjnu jsme dokončili ochranné nátěry dřevěných soch na Stezce živé 
vody. Výtvory dřevosochařů by tak měly lépe odolávat povětrnostním 
vlivů a snad se i více líbit návštěvníkům stezky. Některé sochy obdržely 
vícebarevné ztvárnění.

Po obnovách na Studničním
Lesy ČR slavnostně otevřely další památku z Priessnitzovy éry – Concordia Douche/sprchu Svronosti, která se nachází 
u trojpramene Adéla, Flora, Adolf na Stezce Vincenze Priessnitze. Na začátek (u Polského pramene) a konec (nedaleko 
pramene Šárka) obnovené Nassauské stezky byly v říjnu umístěny panely s textem a mapkou stezky.

Zpravodaj Cesty ke kořenům
V listopadu vyjde nové číslo Zpravodaje Cesty ke kořenům, zaměřené na areál Muny. Budou v něm představeny jednot-
livé organizace, které se zde usídlily jako členové Městečka neziskových organizací, dozvíte se, co si o novém dění na 
Muně myslí obyvatelé Mikulovic  a nebude chybět přehledná mapa celého areálu. A to samozřejmě zdaleka není vše.

Rusalka u Diamantového pramene v novém hávu.



Říjnová víkendovka na Zastávce
Vysázelo se na ni 25 stromků starých odrůd, z toho 15 jabloní a 10 hrušní. Mimo to se také dokončoval interiér Hobitína 
a zabezpečovaly dříve vysazené stromky proti okusu. Počasí bylo velmi hezké a typicky podzimní barevné. Účastníků 
bylo 15. Všechna práce se stihla, ale dělalo se i přes čas. Po skončení prací se pak hrály hry, například měli účastníci 
rozdělení do tří skupin zpracovat divadelní ztvárnění příběhů zaniklých osad Zastávky a Hřibové - představení nešetřilo 
nápady a vtipem.

Podzimní panorama Zastávky a Hobitína.

Pravidelné akce v našem Čajovém klubu:

Etnobubnování - každý čtvrtek od 19 hodin 

Akce v čase blízkém:

8. – 10. listopadu - víkendovka na Zastávce  

Setkání patronů - první týden v prosinci, den, čas a místo bude upřesněno

Brontonovinky z Jeseníků - neoficiální newsletter k volnému šíření, v Jeseníku dne 7. listopadu 2013 vydalo Regionální centrum Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky. Důležité upozornění: nevěřte bezmezně všemu, co se zde píše. A nejen zde!

www.jeseniky-brontosaurus.cz
tel. 584 401 722, e-mail: jeseniky(at)brontosaurus.cz


