
Prohlížíte si oskeruši, zahlásí mobil
Na zajimavosti
ovocné stez$
na Hranlcku
upozorni turisty
jejich telefon
s GPS. A povykládá
podrobnosti.
Nad?lJandová
Hranice

Až se v létě začnou v ovoc-
ných sadech v okoli Hranic
motat turisté, kteři budou
podezřele často kontrolovat
telefony, nebude to znamenat
píijezd zájezd|' netrpělivých
byznysmenů. Díky nové službě
mobily s cPs upozorni jejich
majitele napřiklad na vzácné
staré odrudy ovocných stromů
nebo jiné turistické zajímavos-
ti. A dokonce o nich povyprá-
věji podrobnosti.

I Tento servisje součástípro
jektu ovocných stezek. ,,Za
čináme mapovat fiznamné
ovocné aleje a sady, ale také
služby, které s ovocnářswim
souvisi jako pálenice, moštár.
ny' výkupny ovoce, sadaře,..
lysvětlil manažer Rozvojového
partnerstvi Íegionu Hranicko
František Kopecký.

Na stránkách www.ovocne-
stezky,cz budou informovat
o ovocnářshých výstavách'
upozorňovat na košty slivovic
a zveřejňovat recepty i rady
na pěstováni. A nabidnou
na nichprávé iprůvodcedo mo
bi|ů s GPs navigaci.,,Z webu si

. turista, kteÚ se chystá navšti'
vit Hranicko, zdarma stáhn€
textové i zvukové info.mace'

odrud.

nahraje sije do mobilu, a když
bude projíždět Hranickem
a zapne si cPs, mobil ho upo
zorni na zajímavá mista pobliž.
Budou tam namluvené nej.
ruznější podrobnosti. systém
rozšiříme i na další furistické
cile'.. řekl Kopecký.

Ze zahrad bebiček

součástí ovocné stezky bude
napřiklad sad staťých odrud
u Bělotína. Ten vysadili mistní
př€d třemi lety. ,,Rostou tam
staré odrudy' které měly v za.
hradách naše babičky. Bude
tam i největší ovocný strom
Evropy, oskeruše,.. sděli| bě|o-
tinshi sta.osta Eduard Kavala.
Dva vzácné mladé stromky je-
řábu oskeruše ale zatím opečo.
vávajíado sadujeÝysadi za pár

UNrK]iTNi sAD. starosta Bělotína Eduard Kavala prohlíží mladé stromlry v sadu staÍých

let, až polyrostou. strom do-
.ustá až třicet metrri a roste
až pět set let. Jeho chutné, lé-
čivé plody se použivaji i kvýro-
bě pálenky. Projiždějici turisté
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se mohou v sadu také podívat,
jak vypadaji jaderničky' mi-
rabelky, staré odrridy třešni'
hruška hnilička' jablko Kožuch
či Grá|šqýnskéjablko.

Tťadični venkovské stromy
jsou také v aleji zvané za na.
šimi humny, která spojuje
vesnici Rouské a Malhotice.
ve tříkilometrové aleji vysadi.
li lidé z obou obcí 35o stromů.
,Je tam i devět oske.uši, čímŽ
jsme chtěli přispět k jejich za-
chování, protože q.to stromy
mizí. (romě toho tam rostou
hrušně, jabloně, višně, třešně,
jeřabiny, kdoule a dalši stro.
my," vyjmenovala starostka
Rouského Miluše strŽinková.

Do projektu ovocné stezky
patň také sady Eduarda (ozá-
kav Lučicich. obecni sadvUstí.
Včelařské muzeum a včelař.
ská naučná stezka v H.anicich
a dalši. 

''Mapovánim 
projekt

pro návrat ovoce k lidem a lidi
do sadů nekonči' ale začíná.
Chceme například vydat pub.
likaci' která představi zajima-
vosti ovocnářství sedmi regi-
onů na Moravě a v€ slezsku.
s těmi na projektu spolupracu-
jeme'.. upřesnil Kopechý.


