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Kulturní organizace
zřizované Olomouckým krajem
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou tématická kulturní příloha našeho měsíčníku. Představuje kulturní organizace
zřizované Olomouckým krajem s jejich pobočkami, nejdůležitějšími expozicemi, výstavami a novinkami
připravenými na letošní rok. Součástí jsou nejdůležitější adresy a kontakty i dny s volnými vstupy.
Věříme, že představení jednotlivých organizací vás bude na začátku turistické sezony inspirovat k jejich
návštěvě. Těšíme se na setkání.
Mgr. Radovan Rašťák
náměstek hejtmana

Vlastivědné muzeum v Olomouci
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Vlastivědné muzeum v Olomouci je nejstarším českým muzeem na
Moravě, jehož historie sahá až do roku 1883. V současnosti je
zřizovatelem muzea Olomoucký kraj a jeho sbírkový fond obsahuje
asi jeden milion předmětů, čímž se Vlastivědné muzeum v Olomouci řadí k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice. Muzeum je rovněž správcem národní přírodní památky Arboretum Bílá Lhota a zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem.

Unikátní stálé expozice
Od dubna 2012 nabízí muzeum svým návštěvníkům dvě nové stálé
expozice: Příroda Olomouckého kraje a Olomouc – patnáct století
města, které díky využití nejmodernějších audiovizuálních technologií a řady interaktivních prvků, jež návštěvníky doslova vtáhnou do
středu dění, patří k nejzdařilejším muzejním expozicím ve střední
Evropě.

Příroda Olomouckého kraje
Expozice Příroda Olomouckého kraje seznamuje návštěvníky s přírodními poměry od nížin v okolí
Olomouce až po vysokohorský terén Hrubého Jeseníku. Její první část je věnována geologickým poměrům
kraje, druhá pak zájemce seznamuje s rostlinami a živočichy, kteří uvedené krajinné typy obývají. Zejména
děti ocení možnost prolézt si jezevčí norou, sáhnout na ježčí ostny, pohladit ovci, nakouknout do včelího
úlu nebo si ulovit kapra.

Olomouc – patnáct století města
Sedm hlavních historických témat expozice Olomouc – patnáct století města tvoří ucelený příběh dějin
města, vyprávěný od 6. století, drsné doby raného středověku až po naši současnost, práh jednadvacátého století. Nesmírně bohatou historii Olomouce dokládá široké spektrum předmětů od archeologických nálezů, přes památky uměleckého řemesla a knižní kultury až po dokumentární filmy z 20. století.

Krátkodobé výstavy
Kromě stálých expozic si mohou návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci prohlédnout každý rok
přibližně dvě desítky krátkodobých výstav. K těm nejatraktivnějším bude jistě letos patřit výstava Poklady
starého Egypta, která veřejnosti představí sbírku arcivévody Josefa Ferdinanda Habsburského (1872–1942).
Původně se nacházela ve sbírkovém fondu olomouckého muzea, odkud byla v roce 1981 převedena do
sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Sbírka svým rozsahem a kvalitou představuje jedinečný soubor v kontextu dějin sběratelství egyptských starožitností v českých
zemích. Vedle čtyř rakví a dvou mumií zahrnuje desítky hodnotných předmětů, které ilustrují vývoj faraonské
civilizace především v 2. a 1. tisíciletí př. n. l., a poskytuje tak jedinečný obraz starověké kultury země na Nilu.
K výstavě, která bude zahájena v říjnu 2013, muzeum připravuje bohatý doprovodný program.

Novinky
V únoru 2013 muzeum otevřelo další stálou expozici Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis, jež
vznikla ke 440. výročí založení vysokého učení v Olomouci. Expozice prezentuje na pět desítek předmětů,
které mají vztah k dějinám olomoucké univerzity, a seznamuje návštěvníky i se současností druhé nejstarší
univerzity v českých zemích.
V roce 2013 připravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci otevření expozice geologie, archeologie a lapidária nazvané Příběh kamene, etnografické expozice Od kolébky do hrobu a zpřístupněna bude rovněž
Galerie osobností Olomouckého kraje.

Otevírací doba: duben–září: denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin, říjen–březen: denně kromě
pondělí a úterý od 10 do 17 hodin
Adresa: nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc, telefon: 585 515 111, e-mail: vmo@vmo.cz,
více na www.vmo.cz

Arboretum Bílá Lhota
Arboretum v Bílé Lhotě se rozkládá na jižně orientovaném
svahu na ploše necelých tří hektarů. Nachází se zde asi
300 různých druhů a kultivarů dřevin, například keřovité tisy
v různých barvách a tvarech, túje, smrky, duby, různobarevné
buky, cypřišky, javory, borovice, břízy, douglasky a lípy.
V arboretu je pěstována i řada vzácných a sbírkových dřevin,
například japonské javory, vilíny a magnólie. Stromy jsou
seskupeny podle nároků na živiny, půdu či klima. V parku
jsou zastoupeny dřeviny z jižní Evropy (hlavně z Balkánu) a z Asie (Číny, Koreje, Mandžuska, Japonska
a Sibiře), mnoho dřevin pochází i z různých oblastí Severní Ameriky (z Kanady a USA) a z Mexika.
Otevírací doba: duben a říjen: sobota a neděle 9–17 hodin, od května do září: denně kromě pondělí 8–18 hodin
Adresa: 783 26 Bílá Lhota, telefon: 585 340 075 (v sezoně) 585 340 081 (mimo sezonu),
e-mail: arboretum@volny.cz,
více na www.arboretumbilalhota.cz

Zámek Čechy pod Kosířem
Klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským parkem
o rozloze 21,5 hektaru, který patří k nejcennějším objektům
historické zeleně na Moravě, je spjat se šlechtickým rodem
Silva-Tarouca. Přítelem uměnímilovné hraběcí rodiny byl
slavný český malíř Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem
pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849–1871.
V současné době zámek prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Zámecký park je otevřen denně od 8 do 18 hodin.
Zámek Čechy pod Kosířem, telefon: správce zámeckého parku: 608 745 768,
správce zámku: 585 515 122, 601 562 813, e-mail: arboretum@volny.cz, valenta@vmo.cz,
více na www.zamekcechy.cz

Vědecká knihovna v Olomouci
Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je krajskou knihovnou Olomouckého kraje a třetí největší knihovnou
v Česku. Od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku a v současné době zpřístupňuje kompletní knižní
a časopiseckou produkci z území celé republiky. Součástí fondu jsou i cizojazyčné knihy a periodika v Německé
a Anglo-americké knihovně, stejně jako rozsáhlá sbírka norem, patentů, zvukových CD a dalších multimédií.
Samostatnou skupinu tvoří historické fondy s unikátními rukopisy, inkunábulemi, starými tisky a mapami.
Knihovna poskytuje knihovní a informační služby více než šestnácti tisícům registrovaných čtenářů. Vedle
absenčních výpůjček a výpůjček do studoven fungují také meziknihovní výpůjční služby, které umožňují
získat potřebné tituly i z jiných knihoven.
Součástí knihovních služeb je zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, mezi nimiž lze
nalézt databáze odborných článků i archív denního tisku. Na internetu lze také prohlížet neustále
doplňované digitální knihovny s naskenovanými fondy VKOL. Pro veřejnost jsou pořádány pravidelné
výstavy, přednášky, promítání, autorská čtení a další akce.
Otevírací doba: od pondělí do pátku 8.30–19 hodin, sobota 9–13 hodin
Adresa: Bezručova 3, Olomouc 779 11, telefon: 585 205 300, e-mail: info@vkol.cz, více na www.vkol.cz
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Muzeum Prostějovska v Prostějově
Archeologie

Prostějovské muzeum, původně řízené kuratoriem, bylo oficiálně otevřeno 17. září 1905
a byla pro něj vybrána budova bývalé renesanční radnice na dnešním náměstí T. G.
Masaryka, kde sídlí dosud. Muzeum prošlo
v průběhu let mnoha změnami, spravovalo
několik poboček, proběhlo několik rekonstrukcí, měnily se názvy i zřizovatelé.
Letos se muzeum sloučilo s bývalou Lidovou
hvězdárnou v Prostějově, která se stala jedním z jeho oddělení.

V polovině února byla otevřena nová archeologická expozice pod názvem „Za tajemstvím střepu“
s podtitulem Pravěké dějiny Prostějovska, která představuje pravěké lokality a jejich nálezy na celém
území regionu od paleolitu až po dobu hradištní. Návštěvníci se mohou mj. podívat, jak se v pravěku
pochovávali mrtví, vyzkoušet si drcení obilí, tkaní na stavu, seznámit se s obydlím, zbraněmi a nástroji
pravěkých obyvatel. Expozice obsahuje mnoho přitažlivých interaktivních prvků. Do konce letošního roku
bude otevřena nová expozice mapující historii města, která doposud v muzeu citelně chyběla.

Špalíček
V roce 1994 získalo Muzeum Prostějovska v Prostějově dva domy bývalého židovského ghetta v ulici
Uprkova a Hradební – Špalíček. Oba objekty patří mezi poslední dochované stavby větší ze dvou bývalých
prostějovských židovských čtvrtí. V budově Špalíčku je umístěna expozice „Z prostějovského ghetta“
umožňující návštěvníkům detailnější seznámení s historií židovského obyvatelstva v Prostějově. Druhá
expozice ve Špalíčku „Edmund Husserl – život a dílo“ je věnovaná jednomu z nejvýznamnějších filosofů
20. století a zakladateli velmi vlivného směru – fenomenologii.

Stálé expozice
Hodiny
V současné době si mohou návštěvníci v hlavní budově muzea prohlédnout expozici historických hodin
a hodinek, která prezentuje chronologickou kontinuitu vývoje uměleckého řemesla a mechanismů
hodinářské techniky od 15. do počátku 20. století. Muzejní expozice nabízí ke zhlédnutí 100 interiérových
hodin, čtyřicet kapesních hodinek a dvojici věžních hodinových strojů.

Jiří Wolker
V roce 100. výročí narození básníka Jiřího Wolkera (2000) zpřístupnilo muzeum v hlavní budově novou
stálou expozici prostějovského rodáka. Návštěvníci mohou sledovat životní osudy J. Wolkera od narození,
dětství, školních let, rané literární pokusy až po studentská léta v Praze. Především je však kladen důraz na
Wolkerovo básnické a prozaické dílo.

Geologie
Stálá expozice Geologie Prostějovska představuje nejlepší vzorky z muzejní geologické sbírky, ale také
materiál z nových geologických výzkumů Prostějovska. Návštěvníka jistě překvapí fakt, že v expozici
nenajde žádné fotografie z terénu. Je to proto, že na konkrétní lokalitu se můžeme přenést díky
videozáznamu s názvem „Na dně hanáckých moří“ autorů Ivana Stříteského a Václava Kopečného.

Národopis
Haná Jana Zbořila, sběratele, učitele. K vidění je nejen ženský a mužský hanácký kroj, ale také rozličné
typy hanáckých výšivek či vybavení hanácké světnice s nábytkem a keramikou. Expozice seznamuje rovněž
s životopisem, písemnou a kreslířskou tvorbou Jana Zbořila.

Výstavní činnost
Kromě expoziční činnosti je velmi významnou a výraznou prezentací Muzea Prostějovska v Prostějově
činnost výstavní. Každoročně muzeum realizuje téměř 30 výstav. Na závěr výstavní sezóny realizuje muzeum každoročně exkluzivní výstavní projekt, který představuje vynikající osobnosti českého výtvarného
umění. Nedílnou součástí nabídky Muzea Prostějovska v Prostějově jsou už mnoho let muzejní podvečery a muzejní noci.

Lidová hvězdárna
Astronomické oddělení nabízí nejen denní i večerní pozorování dalekohledy, a to na hvězdárně i mimo ni, ale také nejrůznější výstavy, přednášky, akce pro školy, filmové večery,
kroužky a kluby či soutěže pro děti. Zároveň disponuje kvalitním zázemím v podobě přednáškového sálu s kapacitou
60 míst, který je vybaven audiovizuální technikou.
Otevírací doba (hlavní budova i Špalíček): denně kromě pondělí 9.30–12.00, 13.00–17.00 hodin
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2 (hl. budova), Uprkova 18 (Špalíček), 796 01 Prostějov
telefon: 582 330 991, e-mail: muzeumpv@muzeumpv.cz, více na www.muzeumpv.cz
Otevírací doba: http://www.hvezdarnapv.cz/otviraci-hodiny
Adresa: Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov
telefon: 582 344 130, e-mail: hvezdarna@hvezdarnapv.cz, více na www.hvezdarnapv.cz

Vlastivědné muzeum v Šumperku a jeho zařízení
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, spravuje muzea v Zábřehu a Mohelnici, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
a Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově.
Muzeum v Šumperku je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Sídlí v Pavlínině dvoře, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí,
a stal se tak nejatraktivnějším místem pro kulturní a společenská setkávání. Muzeum Šumperk se může pochlubit také novou Galerií Šumperska.
Stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy nabízí opravdový
unikát – zcela automatický audioprůvodce GuidePORT, který oživuje exponáty hned ve čtyřech jazycích – češtině, angličtině, němčině a polštině.
V letošním roce láká muzeum například na výstavu mincí a bankovek nazvanou Od tolaru k dolaru, která
potrvá od dubna do června, v září pak na expozici nazvanou Předměstí Šumperka včera a dnes či na
výstavu živých hub. V říjnu a listopadu bude k vidění výstava k 50. výročí úmrtí umělce Kurta Halleggera
a v prosinci zaplní prostory muzea řezbářské betlémy. Z akcí, které muzeum pořádá, se lze těšit na
červencový dětský den či na srpnové prázdniny v muzeu. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk
v listopadu uskuteční tradiční akce Město čte knihu 2013.
Otevírací doba VM: od úterý do pátku 9–12, 12.30–17 hodin, sobota 9–13 hodin, neděle 13–17 hodin
Otevírací doba Galerie Šumperska: od úterý do pátku 9–12 hodin, 12.30–17 hod., sobota 9–13 hodin,
neděle 13.15–17 hodin
Adresa: Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk, telefon: 583 363 070,
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, více na: www.muzeum-sumperk.cz

Adresa: Zámecká 1, 789 73 Úsov, telefon: 583 435 111
e-mail: usov@muzeum-sumperk.cz, více na www.muzeum-sumperk.cz

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě.
Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské
instalaci z přelomu 19. a 20. století. Exponáty jsou sto let staré
v nezměněném stavu. Muzeum je umístěno v zámeckých interiérech
někdejšího hradu Úsova. Pro děti byla zřízena expozice Hádanky pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint
v nejstarší části hradu. Pro ty nejmenší je připraven malý zookoutek. Nově zpřístupněn byl zámecký ochoz.
Otevírací doba: duben–říjen od úterý do neděle, pondělí zavřeno: duben, září a říjen 9–16.15 hodin,
květen a červen 9–19 hodin, červenec–srpen 9–19.30 hodin

je umístěn v domě, ve kterém od roku 1911 do roku 1932 trávil léto se
svou rodinou významný český knižní ilustrátor, rodák z Bludova, Adolf
Kašpar. Je možné prohlédnout si jeho ateliér. Stálá expozice nabízí průřez
celou umělcovou tvorbou. Loštice prosluly také tzv. loštickými poháry,
které jsou vystaveny v PAK dlouhodobě.
Otevírací doba: od úterý do soboty: 9–12 hodin, 13–16 hodin
Adresa: Palackého ulice 343, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 256,
e-mail: pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz, více na www.muzeum-sumperk.cz

Muzeum Zábřeh
se nachází v domě Pod Podloubím, který je jedním z nejcennějších dokladů
vývoje měšťanských domů na severní Moravě. Kromě stálé expozice o historii
města Zábřeha a expozice věnované světoběžníkovi a cestovateli Janu
Eskymo Welzlovi, nabízí zajímavé výstavy celoročně.
Otevírací doba: od úterý do soboty: 9–12 hodin, 13–16 hodin
Adresa: Žižkova 1, 789 01 Zábřeh, telefon: 583 413 646, e-mail: zabreh@muzeum-sumperk.cz,
více na www.muzeum-sumperk.cz

Muzeum Mohelnice
Muzeum je umístěno v objektu bývalé fary, v domě, jehož počátky
sahají do druhé poloviny 13. století a který byl pravděpodobně
součástí zaniklého mohelnického hradu. Muzeum Mohelnice se může
pochlubit naprosto jedinečnou novou expozicí Z dějin Mohelnicka,
která v roce 2006 získala první místo v celorepublikové soutěži Gloria
Musaealis, a zbrusu novou expozicí Pravěk Mohelnicka.
Otevírací doba: od úterý do soboty: 9–12 hodin, 13–16 hodin
Adresa: Kostelní náměstí 3, 789 85 Mohelnice, telefon: 583 430 693,
e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, více na www.muzeum-sumperk.cz

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Muzeum je zařízením Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Mezi jeho stálé expozice náleží „Via est vita – silnice je život“, která
mapuje vývoj silnic na území Čech, Moravy a Slezska od nejstarších stezek po dnešní moderní silnice.
Její součástí jsou mapy, dobové dokumenty, archeologické nálezy, nářadí cestářů, služební a firemní odznaky, patníky či dopravní značky. Nechybí ani
venkovní expozice vyřazených silničních mechanismů (silniční válce či sněhové frézy) a mostů (Moravičany, Hoštejn, Ruda nad Moravou, Rapotín).
Z krátkodobých výstav je od dubna do června k vidění expozice ze sbírek soukromých majitelů nazvaná
Historické motocykly, od června do září pak mohou zájemci zavítat na výstavu Z historie státních poznávacích
značek. Od září do listopadu zve muzeum (ve spolupráci se šumperským Soukromým vojenským muzeem) na
výstavu 2. světová válka na našich silnicích a mostech a od prosince do února příštího roku proběhne ve Vikýřovicích ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně výstava nazvaná Cestou necestou v botách a botičkách.
Nabídku muzea obohatí i prřipravované expozice o stavitelích silnic bratrech Kleinových a expozice mostů.
Otevírací doba: od úterý do soboty 10–16 hodin (po předchozím objednání i mimo návštěvní dobu)
Adresa: Hraběšická 203, 788 13 Vikýřovice, telefon: 583 211 688, e-mail: muzeumsilnic@ssok.cz,
více na www.muzeumsilnic.cz
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Muzeum Komenského v Přerově
Muzeum Komenského v Přerově působí v oblasti muzejnictví, památkové péče a ochrany přírody.
Muzeum sídlí v několika měšťanských domech na malebném Horním náměstí v Přerově. Na přerovském
zámku jsou umístěny stálé expozice, konají se zde zajímavé krátkodobé výstavy i atraktivní kulturní akce.
Součástí muzea je i středověký hrad Helfštýn, známý rozvojem tradic uměleckého kovářství a ornitologické stanice ORNIS v Bezručově ulici v Přerově.
Muzeum Komenského v Přerově připravilo pro rok 2013 řadu zajímavých výstav a kulturních akcí. Hlavním
výstavním projektem na přerovském zámku se stane rozsáhlá výstava k 80. výročí založení světoznámého
výrobního podniku optické techniky Meopta včetně celé řady doprovodných akcí. Bude jí dokonce
zasvěcena tradiční květnová muzejní noc, zařazená do Festivalu muzejních nocí. Kromě tematického cyklu
přednášek se počítá i s promítáním letního kina a s atraktivním propojením „strážců jantarové stezky“ hradů Helfštýn, Starý Jičín a Hukvaldy pomocí špičkových dalekohledů.

Výstavy vlastní i převzaté
Novinky na Helfštýně a v ORNIS
Mezi hlavní sezonní výstavy, které se otevírají na pobočkách
muzea v dubnu, patří výstava věnovaná nožířskému a mečířskému řemeslu Ostře elegantní na hradě Helfštýně a výstava
v ORNIS nazvaná Ve městě to žije!, dokumentující faunu
v biotopu městského sídla.
Z bohaté nabídky kulturních akcí na hradě Helfštýně lze vybrat
pokračování akcí Festival vojenské historie, Rockový Helfštýn,
Hafani na Helfštýně či Hradní kejkle. Novinkou se stane
červencová Hradní pouť a Hudební noc. Sezona pak vyvrcholí
již 32. ročníkem tradičního mezinárodního setkání uměleckých
kovářů Hefaiston.
Přírodovědné vycházky, exkurze a zaběhlé akce jako Noc
slavíků, Soví noc či Evropská noc pro netopýry a v neposlední
řadě červencovou Zahradní slavnost uspořádá pro zájemce
Ornitologická stanice Muzea Komenského.

Návštěvníci se mohou těšit rovněž na výstavu z vlastních sbírek muzea nazvanou Stříbro chudých, která
představí cínové nádobí či na výstavu Dějiny přerovského školství, jež zakončí dlouholetý výzkumný úkol
muzea. Tematice dějin školství budou zasvěceny i tradiční listopadové noční prohlídky přerovského zámku.
Z převzatých akcí je třeba zmínit výstavu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
v Praze o Danielu Arnoštu Jablonském, Komenského vnukovi či fotografickou výstavu z Muzea romské
kultury v Brně Roma Rising. Výstavy plyšových medvědů a psacích strojů budou zapůjčené ze soukromých
sbírek.
Otevírací doba MK: od úterý do pátku 8–17 hodin, sobota a neděle: 9–12 hodin, 13–17 hodin
Adresa: Horní náměstí 7, 750 11 Přerov, telefon: 581 215 052, e-mail: info@prerovmuzeum.cz,
více na www.prerovmuzeum.cz
Otevírací doba ORNIS: listopad–březen: od pondělí do pátku 8–16 hodin,
duben–říjen: od pondělí do pátku 8–16 hodin, sobota a neděle 9–17 hodin
Adresa: Bezručova 10, 750 02 Přerov, telefon: 581 219 910, e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz
Otevírací doba hradu Helfštýn: březen a listopad: sobota a neděle 9–16 hodin, duben, září a říjen:
od úterý do neděle 9–17 hodin, květen-srpen: od úterý do neděle 9–18 hodin
Adresa: 751 32 Týn nad Bečvou, telefon: 581 797 093, e-mail: helfstyn@prerovmuzeum.cz

Archeologické centrum Olomouc
Archeologické centrum Olomouc se zabývá především záchrannými archeologickými výzkumy, eviduje
a dokumentuje archeologické akce, nálezy a naleziště, uchovává nálezy po dobu jejich odborného
a technického zpracování, prezentuje výsledky výzkumů na veřejnosti, osvětově a metodicky působí
v oblasti archeologie, přičemž spolupracuje s ostatními archeologickými pracovišti a kulturními
organizacemi uvnitř i mimo hranice kraje a ČR.

Zajímavé objevy
V roce 2012 působili archeologové na několika zajímavých lokalitách. Například poblíž obce Osek nad
Bečvou se jim podařilo objevit velký počet archeologických objektů různé velikosti a tvarů mj. kruhové jámy
o průměrech 2 až 3 metry a hluboké až 1,5 m, v nichž byly nalezeny četné zlomky pravěké keramiky a dalších nálezů. Ve dvou jamách byly dokonce odkryty pohřby dvou dospělých jedinců a v jedné jámě dva
dětské pohřby.
Na okraji města Úsova bylo loni při stavbě rodinného domu odkryto 19 objektů, které náleží kultuře s lineární keramikou mladší doby kamenné. Dalších
126 objektů bylo zjištěno při výstavbě zdejší kanalizace – vesměs zásobních
a sídlištních jam, které svědčí o existenci osady pravěkých zemědělců. Přišli
k nám z Balkánu někdy na počátku 5. tis. př. n. l. Keramika, kterou nám zde
zanechali, je zdobena rytými ornamenty a v případě hrubších tvarů je při její
výrobě často používána tuha.
V červnu až září loňského roku pokračoval již 6. etapou archeologický výzkum
na Tepenci v katastru obce Jívová. Archeologové zde nalezli celkem 25 sídlištních objektů z období popelnicových polí pozdní doby bronzové (1. pol. 1. tis.
př. n. l.) a z období vrcholného středověku, do něhož se hlásí i 2 prozkoumané
suterény středověkých budov. Zajímavé zjištění přineslo vvyzdvižení roubené
výdřevy hradní studny na Tepenci, která se dochovala ve výborném stavu až

do hloubky 6,8 metru. Analýzy ukázaly, že studna byla sroubena z jedlového dřeva pokáceného asi v roce
1548. Po konzervaci by měla být studna znovu sestavena v obci Jívová.

Grantové projekty
Z grantových projektů, kterých se Archeologické centrum Olomouc účastní, jmenujme alespoň ten,
s názvem „Preventivní archeologie. Detektorový průzkum ohrožených nalezišť na území Olomouckého
kraje“. V jeho rámci byla provedena sondáž v prostoru mohyly u božích muk na okraji Majetína. Nalezené
dvě kostry dospělých mužů jsou pravděpodobně vojáci, kteří po prohrané bitvě u Slavkova v roce 1805 táhli
zpět na Olomouc. Bližší informace o činnosti archeologů z Archeologického centra a také o plánovaném
workshopu s antropologickým zaměřením, který bude pořádán ve dnech 25. a 26. dubna 2013, se zájemci
mohou dočíst na webových stránkách www.ac-olomouc.cz. Adresa: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc

Vlastivědné muzeum Jesenicka
Vlastivědné muzeum Jesenicka
vykonává muzejní činnost v regionálním měřítku a spravuje
významnou kulturní památku
Vodní tvrz, ve které sídlí. Ta
zaujímá mezi nepříliš četnými
památkami na Jesenicku jedno
z předních míst, je ojedinělou
ukázkou vyspělé středověké
architektury a nachází se v samotném centru města Jeseník
v bezprostřední blízkosti kostela
Nanebevzetí Panny Marie a jesenického náměstí.
Ve Vodní tvrzi jsou umístěny stálé expozice archeologie a historie Jesenicka a rovněž čarodějnických
procesů na Jesenicku v 17. století, za kterou získalo muzeum v uplynulém roce 2. místo v národní soutěži
muzeí Gloria musealis. Jedná se o nejmodernější expozici ve Vodní tvrzi. Téma honu na čarodějnice je
prezentováno za použití nejmodernější techniky – audioprůvodce včetně filmového zpracování prvního
čarodějnického případu na Jesenicku projektovaného na stěnu ze suché mlhy.
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve rovněž na stálou expozici věnovanou Vincenzi Priessnitzovi v pronajatých prostorách rodného domu léčitele v Lázních Jeseník, dříve Grafenberg. Expozice V. Priessnitze je
otevřena od 5. února do 17. listopadu 2013.

Významné letošní akce
K významným akcím roku 2013 patří nejen otevření nové interaktivní expozice Spirála času, věnované
geomorfologickému vývoji Jesenicka, které se uskuteční v červnu, ale také XIII. ročník Svatováclavského
setkání na téma Dějiny středního školství na Jesenicku aneb 100 let jesenického gymnázia. Odborný
seminář v Priessnitzových lázních plánovaný na 27. září a výstava ve Vodní tvrzi od 10. září do 16. listopadu
patří pak k vrcholu sezony. V současné době mohou malí i velcí zavítat na interaktivní výstavu zapůjčenou
z libereckého IQ parku nazvanou Prostrč bez dotyku, která potrvá do 7. dubna. Pro děti je pak v době
letních prázdnin připravena výstava Z pohádky do pohádky. K tradičním akcím s mimořádným zájmem
veřejnosti patří Muzejní noc, Vánoční jarmark ve Vodní tvrzi či výstavy pro děti v rámci akce Muzea dětem.
Muzeum dále nabízí přednášky,exkurze po okolí s odborným výkladem a lektorské programy.
Otevírací doba Vodní tvrze: (do 7. 4. 2013, další období na webu) úterý, čtvrtek, pátek, sobota
a neděle 9–17 hodin, středa 9–19 hodin
Adresa: Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník,
telefon: 584 401 070,
e-mail: muzeum.sekretariat@jen.cz
Otevírací doba Muzea Vincenze Priessnitze:
úterý–sobota 14–17 hodin (platí do 30. 6. 2013,
další období na webu VMJ)
Adresa: Jeseník – Lázně 175, 790 01 Jeseník,
telefon: 584 411 633,
e-mail: muzeum.priessnitz@jen.cz,
více na www.muzeum.jesenik.net
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DOVOLENÁ 2013
moře, exotika, hory, města, lázně
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NEJVĚTŠÍ NABÍDKA ZÁJEZDŮ ZA NEJLEPŠÍ CENY
Výběr z nabídky:

POBYTY PRO SENIORY 55+ za speciální ceny
Malorka od 9 990,–
Malta od 11 990,–

Sicílie od 12 990,–
Turecko od 12 990,– Sardinie od 12 990,–
Andalusie od 10 990,–
Madeira od 13 990,–
Kypr od 9 990,–
Střední Portugalsko od 13 990,–

NAVÍC SI S SEBOU KAŽDÝ SENIOR MŮŽE VZÍT JEDNOHO NESENIORA
ZA STEJNÝCH PODMÍNEK!

Dokážeme Vám zařídit VŠECHNY TYPY DOVOLENÉ!
většinu nabízených míst jsme osobně navštívili, využijte naše zkušenosti

DOVOLENÁ S NÁMI = DOVOLENÁ BEZ RIZIKA = KVALITNÍ DOVOLENÁ
Riegrova 19, 772 00 Olomouc, tel.: 585 225 868, e-mail: info@bohemianfantasy.cz

www.bohemianfantasy.cz

