
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Státní okresní archiv Jeseník 
a Společnost Vincenze Priessnitze

     Vážená paní, vážený pane,

organizátoři letošního  XIV. svatováclavského setkání v Jeseníku si Vás dovolují pozvat na 
vlastivědný seminář věnovaný tématu:

Rozkvět Jesenicka v letech 1848–1918

Seminář se uskuteční v pátek 26. září 2014 v     9,00 hod  . v Priessnitzových léčebných lázních
v Jeseníku – v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria.

Jeho cílem je postihnout dramatické změny přerodu území, které se po r. 1792 stalo periférií při  
nové státní hranici. Překonání všeobecné krize r. 1848 přineslo Jesenicku impuls ve zřízení okresu 
Jeseník. Nové podnikatelské elity i tradičně smýšlející obyvatelstvo využily vlastních přírodních 
zdrojů (voda, kámen, len) k nastartování hospodářského a sociálního rozvoje kraje. Jesenicko prošlo 
průmyslovou revolucí, železniční sítí se propojilo s Moravou i pruským Slezskem; díky lázeňství se 
rozvíjela  turistika  a  obchod,  nastal  stavební  boom.  Útlak  katolíků  v Prusku  nutil  vratislavské 
biskupství  přesouvat  své  vzdělávací  a  sociální  kapacity  na  Jesenicko  (voršilky,  boromejky, 
bohoslovecký  seminář).  Vzdělání  se  vůbec  stalo  hodnotou,  kterou  pracovní  síla  na  Jesenicku 
potřebovala. Optimistické vize počátků 20. století vzaly zasvé po vypuknutí 1. světové války.

 Seminář  by měl  mít  podobu prezentací  jednotlivých příspěvků s využitím audiovizuální   
techniky  (rozsah  jednoho  vystoupení  do  15  minut).  Účastníci  semináře  budou  mít  k 
dispozici předem připravený sborník, v němž  bude každý referát rozpracován. Do sborníku 
lze přispět odbornou prací i bez potřeby osobně vystoupit na semináři.

 Jako součást konferenčního dne je pro účastníky zajištěna návštěva stejnojmenné výstavy 
v objektu Vodní tvrze Vlastivědného muzea Jesenicka. 

 Předpokládáme,  že  výdaje  spojené  s aktivní  účastí  na  semináři  (v  rozsahu:  občerstvení, 
sborník) budou hrazeny z rozpo

 tu semináře, konferenční poplatek nevyžadujeme. 
 Program tradičního setkání v Bílé Vodě připomínající internaci řádových sester v této obci 

bude zveřejněn samostatně na webových stránkách obce Bílá Voda.
     Abychom si ověřili zájem odborné i laické veřejnosti, rozesíláme tuto první signální informaci. 
Máte-li zájem o účast na setkání,  prosíme o vyplnění přiložené přihlášky   a její zaslání na adresu: 
Vlastivědného  muzea  Jesenicka,  Zámecké  nám.  1,  790  01  Jeseník  nebo  Státního  okresního 
archivu Jeseník, Tovární 18, 790 01 Jeseník. Přihlášku můžete zaslat rovněž  elektronickou poštou 
na adresu:  muzeum.sekretariat@jesenik.net nebo  podatelna@je.archives.cz.  Jestliže máte zájem o 
aktivní  účast  na  semináři,  doporučujeme  Vámi  navrhované  téma  příspěvku  konzultovat 
s redaktorem sborníku Mgr. Květoslavem Growkou (e-mail: k.growka@je.archives.cz). 

 Termín pro zaslání přihlášek v     případě Vaší aktivní účasti je do 15. května 2014.  
 Nejzazší termín pro odevzdání příspěvku do sborníku je do 30. června 2014.  
 V  případě Vaší pasivní účasti stačí přihlášku odevzdat do konce srpna 2014.

     Na základě Vaší přihlášky Vás budeme nadále informovat o přípravě setkání a zašleme včas  
podrobný program. Těšíme se na Vaši účast.

 S pozdravem

Mgr. Veronika Rybová, ředitelka VMJ Mgr. Bohumila Tinzová, ředitelka SOkA           
Tel.: 584 401 070                              Tel.: 584 411 710
E-mail: muzeum.sekretariat@jesenik.net E-mail: b.tinzova@je.archives.cz
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