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Pouť v Horní Lipové
navštíví samotný císař

V roce 1779 navštívil Horní Lipovou císař Josef II. při své
inspekční cestě po rakouském dílu Slezska. Výjimečnou
událost upomíná mezi silnicí a železniční tratí naproti
Penzionu Kovárna pramen Císaře Josefa II. vybudovaný
v roce 1822.

Císařskou návštěvu si místní
obyvatelé připomínají
každoroční poutí, kterou
pravidelně navštěvuje
vedle stovek návštěvníků
také družina Josefa II. Letos
se Horní Lipová obleče
do slavnostního hávu
v sobotu 20. srpna, kdy
se poutníci vydají v devět
hodin od Domu U Ospalého
heligónu ke Kostelíku
v horách. V 11 hodin potom
vyrazí krojovaný průvod
v čele s císařem Josefem
II. od Domu U Ospalého
heligónu ke studánce.
Následovat bude bohatý
doprovodný program
u Penzionu Kovárna.
„Návštěvníci se mohou těšit
na stánky s regionálními

produkty nebo živou hudbu
k poslechu i tanci. Pro hosty
připravujeme také občerstvení
v podobě grilovaných
specialit,“ láká do Lipové
jeden z pořadatelů akce
Josef Sekula.
Jeho Penzion Kovárna, který
vznikl renovací objektu
bývalé kovárny postavené
v 18. století, nabídne
návštěvníkům poutě také
další lahůdky své proslulé
kuchyně. Například uzená
žebírka, domácí tvarohové
knedlíčky, domácí halušky
nebo zapečenou bagetku
s kozím sýrem.

Vážení přátelé
Jeseníků,

Do Jeseníků míří mistři Loučení s prázdninami
na Bozeňově ukončí
v rýžování zlata
Slavnou zlatokopeckou
Nabitý víkend skončí v neděli,
ohňostroj
minulost si na sklonku léta
kdy od půl deváté ráno propřipomenou Zlaté Hory
dvěma tradičními akcemi – mistrovstvím ČR a SR
v rýžování zlata a soutěží
O putovní zlatou pánev
starosty města.

V pátek 19. srpna bude
od 17 hodin v Městském
informačním centru probíhat
registrace soutěžících a také
zde bude k vidění výstava
o historii soutěžního rýžování
ve Zlatých Horách. V areálu
Zlatokopeckého skanzenu se
v 19.45 hodin uskuteční slavnostní zahájení mistrovství
a průvod zlatokopů, na který
naváže koncert country skupiny Sweet Band.
„Hlavní program vypukne
v sobotu již v osm hodin ráno.
Soutěže v rýžování doplní
například jarmark historických
řemesel,
škola rýžování
zlata, soutěže
pro děti, show
s bičem nebo
koncerty hudebních skupin Sasaband
a Holátka,“
vypočítává
z programu
Gabriela
Kotasová
z MKZ.

Číslo
čísla:

1608

běhnou finálová kola a soutěž
O putovní zlatou pánev
starosty města.

O začátcích dolování
v okolí Zlatých Hor se nedochovaly žádné písemné
zprávy ani archeologické
nálezy, pravděpodobně
se zde začalo získávat
zlato rýžováním a jílováním podél říčních toků
v 10. a 11. století. Po vyčerpání vodních zdrojů
zlata se ve 13. století
přešlo k dolování v pevné
hornině. První písemné
zmínky o dolování zlata
pochází ze 14. století,
největšího rozkvětu pak
těžba dosáhla v 16. století.

S blížícím se koncem prázdnin připravuje Sport & Relax
areál Bozeňov Loučení
s prázdninami na téma pohádkové království. Rozmanitý program je určený pro
celou rodinu, děti budou
soutěžit a plnit pohádkové
úkoly, navštíví svět Hobitů
i Ledového království a vyzkouší si odvahu a zručnost
v místním Adrenalin parku.
Na pohádkových stanovištích
děti potkají stylové hrdiny, kteří jim zadají různorodé úkoly.
Zábavní akce se koná 27. 8.
a potrvá od 13 do 19 hodin,
přičemž v 16 hodin vystoupí

na venkovní terase restaurace
Bozeňov rytmická skupina
Sankofa.
„Po sedmé hodině večerní ovšem
Loučení s prázdninami zdaleka
neskončí. V kempu roztančí
přítomné návštěvníky kapela
NOA a ve 21 hodin vyvrcholí
program ohňostrojem,“ uvedla
za pořadatele Jana Hrubanová.
Další podrobnosti k této i jiným
akcím na Bozeňově přináší
webové stránky Bozenov.cz.

Víte, že ...
... v Medvědské hornatině v Hrubém Jeseníku se nachází Žárový vrch?
Z vrcholu se turistům naskýtají nádherné výhledy na okolní panoramata. Na svazích Žárového vrchu narazíte na četné skalní útvary,
balvany a mrazové sruby.
... v Rapotíně na Bukovém kopci roste nová rozhledna?
Vyhlídka bude součástí naučné stezky a turistům se otevře patrně
již v říjnu.
... zřícenina hradu Quinburk leží v nejvyšší nadmořské výšce ze všech
hradů na Moravě a ve Slezsku?
Stojí nedaleko Vrbna pod Pradědem na strmé skále ve výšce 868
metrů nad řekou Černá Opava. Hrad byl pravděpodobně vystavěn
ve 13. století jako součást ochranného pásu území vratislavského
biskupství proti případnému ohrožení z Moravy.

naše hory jsou letos v létě
opět hojně navštěvované,
počet turistů bude zřejmě
rekordní, a vlastně bodejť
by ne, vždyť zde na ně
čeká spoustu lákadel
a zážitků, různorodých akcí
a také nemalé množství
sportovního vyžití.
Je libo třeba sjet
na koloběžce z Přečerpávací
vodní elektrárny, Pradědu
nebo si užít termální lázně
a ještě si přitom zadovádět
na tobogánu? A co se tak
podívat na průvod Císaře
Josefa II. nebo si zajít na
zámek, do Ruční papírny
a přitom si dát něco
dobrého k jídlu a pití?
No, nebudu se do široka
rozepisovat, co vše u nás
můžete zažít, prostě
přijeďte a nechte se
vtáhnout do letní atmosféry
nejkrásnějších hor, které
v sobě ukrývají spoustu
tajemství.
Přeji vám vše dobré.
Lenka Dusová,
projektová manažerka

V roce 1608 začali Žerotínové budovat zámek v Loučné nad Desnou. Kolem roku 1845 koupili zámek i s panstvím
podnikatelé Kleinové. Zámek si zvolili za trvalé rodinné sídlo a v jeho okolí vybudovali přírodní park se vzácnými
dřevinami. Najdete zde například 600 let starou lípu s obvodem kmene 730 cm.
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ZÁŽITKOVÁ KARTA HOSTA JESENÍKŮ
nyní TAKÉ VE VAŠÍ KAPSE.

FAN
FOTO
Vložili jste na FB/

navstivtejeseniky.cz

POZNALI JSTE,
CO JE NA FOTCE?
Napište nám
na Facebook.
Foto: Milada Daňková

Přehled akcí v Jeseníkách
BLUDOV
28. 8. (21:15)
Zahrada Kulturního domu
Letní kino
Promítání české komedie Jak básníci
čekají na zázrak pod širým nebem.
www.bludov.cz

Jeseník

DOLNÍ MORAVA
20. 8.
Relax & sport resort
Dolní Morava, IC Marcelka
Magická noc za svitu
luceren a hvězd
Netradiční večerní výstup na Stezku
v oblacích, živá hudba a speciality
z grilu na chatě Slaměnka.
Cena 290 Kč.

www.dolnimorava.cz

16. 8. – 30. 10.
Vodní tvrz
Starověké Řecko
Výstava zaměřená na vyspělé období
a umění předklasického Řecka. Vstupné 40 Kč, 20 Kč.
www.muzeum.jesenik.net
19. 8. (19:00)
Zahrada IC Katovna
Janko Kulich & Kolegium
Koncert slovenského písničkáře s kapelou. Těšte se na živelné folkrockové
písně a melodické texty. Vstupné 50 Kč.
www.mkzjes.cz
28. 8. (15:00)
Priessnitzovy léčebné lázně, a.s., Hudební altán
Promenádní koncert
Účinkuje Down Beat Dixieland Band z
Jeseníku pod vedením Tomáše Cetkovského. V případě nevlídného počasí se
koncert uskuteční v hale Léčebného
domu Priessnitz.
www.priessnitz.cz
VELKÉ LOSINY
1. – 31. 8.
Wellness hotel Diana
Grilované speciality
Přijďte si pochutnat na výtečných
grilovaných specialitách, lehkých
dezertech i svěžích koktejlech.
www.diana-losiny.cz
16. – 20. 8.
Ruční papírna
Filmfest Losiny
Venkovní promítání v areálu Ruční
papírny Velké Losiny. Můžete se těšit
na filmy Vítězové a poražení, Lásky
čas, Wilsonov, Jak básníci čekají na
zázrak a Drive. Začátek vždy ve 20:30
hodin, vstupné 90 Kč.
www.iclosiny.cz

27. 8.
Relax & sport resort
Dolní Morava, U slona
Pohádkový
dolnomoravský les
Pohádkové putování s dovednostními
úkoly, divadlo, tombola, odpolední
afterparty.

www.dolnimorava.cz

KARLOVA STUDÁNKA
15. – 21. 8.
Horské lázně Karlova
Studánka
Hudební festival
Třetí ročník festivalu klasické hudby.
V podání špičkových interpretů zazní
skladby předních světových skladatelů
jak z období klasicismu, tak soudobé
vážné hudby.
www.horskelazne.cz

KARLOV POD PRADĚDEM
20. – 21. 8.
Karlov pod Pradědem,
Malá Morávka
Borůvkové hody
15. ročník gastronomického festivalu.
Pochutnejte si na výborných specialitách z borůvek!
www.malamoravka.cz

RAMZOVÁ
20. 8.
Ramzová
Ramzovský bikemaraton
Cyklistický závod zařazený do seriálu
Šumperského poháru horských kol
a Jesenického šneka.
www.ramzova.info

RAPOTÍN
1. 8. – 30. 9.
KKC Rapotín
Lesy objektivem lesníků
Výstava fotografií. Otevřeno ve
všední dny od 9 do 17 hodin, v sobotu
od 9 do 13 hodin.
www.kkcrapotin.cz

27. 8. (20:30)
Zámek Velké Losiny
P.R.S.A.
Divadelní komedie v rámci Losinského
léta 2016. Hrají Kristýna Leichtová,
Ilona Svobodová a Jana Bernášková.
Vstupné 380 Kč.
www.losinskeleto.cz

ZÁBŘEH
27. 8. (13:00)
Sport & Relax areál
Bozeňov
Loučení s prázdninami
Ukončení prázdnin s bohatým programem pro celou rodinu. Pohádkové
soutěže a hry, adrenalin park, bubnová
show skupiny Sankofa, koncert kapely
Noa, velký ohňostroj.
www.bozenov.cz

28. 8. (15:00)
Náměstí
Promenádní koncerty
Tentokrát vás rozezpívají písně šumperské country kapely Holátka.
www.iclosiny.cz

1. 9. (16:00)
Masarykovo náměstí
Šou šaška Vikiho
Zábavné rozloučení s prázdninami pro
malé i velké. Cvičení, tančení, skákací
hrad, dovádění, soutěže a spousta
legrace. Vstupné dobrovolné.
www.kulturak.info

JAVORNÍK
27. 8. (21:00)
Zámek Jánský Vrch
Letní kino
Projekce filmu Ať žijí duchové! na zámeckém nádvoří. Vstup volný.
www.janskyvrch.cz

28. 8. (20:00)
Tančírna Račí údolí
Appendixie
Taneční večer s workshopem věnovaný hudbě 20. a 30. let. Vstupné 80 Kč.
www.kulturnidumjavornik.cz

LIPOVÁ-LÁZNĚ
19. – 21. 8.
Lipovské stezky
Kemp
Zábavný cyklokemp pro rodiny s dětmi, začátečníky a mírně až středně
pokročilé.
www.rychlebskestezky.cz

20. 8. (9:00)
Horní Lipová
Pouť Císaře Josefa II.
Krojovaný průvod, doprovodný
program u Penzionu Kovárna, bohaté
občerstvení.
www.penzionkovarna.cz

STARÉ MĚSTO
27. 8. (14:00)
Kulturní dům
Ukončení prázdnin
pod Králickým Sněžníkem
Zábavní program pro celou rodinu.
Spousta soutěží a her, bohaté občerstvení.
www.staremesto.info
ZLATÉ HORY
19. – 21. 8.
Zlatokopecký skanzen
Mistrovství ČR a SR
v rýžování zlata
Soutěž v rýžování zlata s bohatým
doprovodným programem. Jarmark
historických řemesel, soutěže, škola
rýžování zlata, koncerty kapel Sweet
Band, Sasaband a Holátka.
www.zlatehory.cz

26. 8. (20:00)
Sraz v proluce na náměstí
Stezka odvahy
Dobrodružné rozloučení s prázdninami pro děti a rodiče. Startovné 10 Kč.
www.zlatehory.cz

ŠUMPERK
17. – 22. 8.
Šumperk
Mezinárodní folklórní
festival
XXVI. ročník známého festivalu.
Roztančená ulice, cimbálová muzika,
ukázky historického šermu, vystoupení
dětských souborů, výuka lidových
tanců, vaření kotlíkového guláše.
www.sumperk.cz

26. 8. (19:30)
Pavlínin dvůr
Revival invaze
Letní mejdan pod širým nebem se
skvělou muzikou. Vystoupí revivaly kapel Lucie, Depeche Mode a Metallica.
Vstupné 150 Kč v předprodeji, 200 Kč
v den akce.
www.dksumperk.cz
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