
Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku a Bílé Vodě
Květoslav Growka

První se uskutečnilo v r. 2001. Počátek je ale nutno hledat v r. 2000, kdy byl hřbitov v Bílé 
Vodě prohlášen národní kulturní památkou. Setkání při příležitosti  odhalení pamětní desky 
bylo věnováno 50. výročí násilné internace řádových sester v Bílé Vodě, která začala právě 
28.  září  1950.  I.  svatováclavské  setkání  v r.  2001  bylo  věnováno  duchovním  tradicím, 
konkrétně  300.  výročí  působení  řádu  piaristů  v Jeseníkách.  Pietní  vzpomínka  internace 
řeholnic  je  od  té  doby  stále  nedílnou  součástí  setkání.  Původním  iniciátorem 
svatováclavských dnů bylo občanské sdružení Vlastenecký poutník v Moravském Berouně, 
které  přizvalo  ke  spolupráci  tehdejší  Okresní  úřad  Jeseník,  Městský úřad  Jeseník,  Matici 
slezskou v Opavě a turistickou organizaci PTTK Opole za polskou stranu. 
Počínaje  rokem 2003  organizují  svatováclavská  setkání  Vlastivědné  muzeum Jesenicka  a 
Státní  okresní archiv Jeseník,  přičemž spolupořadateli  jsou Obecní úřad Bílá Voda, Česká 
křesťanská akademie Jeseník a Městská kulturní zařízení Jeseník. Za německou stranu akci 
dlouhodobě  podporoval  partnerský  kraj  Neuburg  –  Schronbenhausen  a  aktivně  se  jí 
zúčastňovali  turisté ze spolku MSSGV z Kirchheimu u. Teck. U příležitosti  jubilejního X. 
setkání se stala novým spolupořadatelem Společnost Vincenze Priessnitze. 
Svatováclavská setkání probíhají pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje, Města 
Jeseník a mají podporu ve Sdružení měst a obcí Jesenicka. Zvláště podpora Olomouckého 
kraje má dějinný rozměr: cílem setkání je rozvíjet povědomí o historii a tradicích Jesenicka 
v širším slezském a moravském rámci. Setkání odborníků s laickou veřejností a studenty na 
odborném semináři je součástí cílevědomé péče o vzdělání v kraji „na konci světa“. Stejně se 
totiž  zachoval  před  285  lety  olomoucký  kanovník  a  posléze  biskup  Jakub  Arnošt 
z Liechtenštejna, když v Bílé Vodě postavil piaristickou kolej s gymnáziem. A to je tradice, 
která zavazuje.

Dalším  aspektem svatováclavských  setkání  je  každoroční  připomenutí  28.  září  -  státního 
svátku  sv.  Václava,  jednoho  z hlavních  patronů  naší  vlasti,  Dne  české  státnosti.  Při  té 
příležitosti  pořadatelé  zvou  širokou  veřejnost  na  kulturní  akci,  záměrně  dramaturgicky 
postavenou co  nejpestřeji.  Přítomní  si  mohli  při  literárně-hudebních  pásmech poslechnout 
herce Radovana Lukavského či Petra Krále, na koncertech vážné hudby slyšet houslistu Pavla 
Šporcla  za  doprovodu  Moravské  filharmonie,  varhanici  Ivu  Slancovou,  Trio  Siraels, 
vystoupení laureátů Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua či zhlédnout barokní 
operu  Torso  v podání  olomouckého  souboru  Ensemble  Damian  a  hru  Jana  Sulovského 
Muzikant z Jánského Vrchu o Karlu Dittersi z Dittersdorfu atd.

 P Ř E H L E D  O D B O R N Ý C H  S E M I N Á Ř Ů :
I. 300 let piaristů v Jeseníkách 2001
II. Osobnosti Jeseníků a Slezska, které se nedostaly do čítanek 2002
III. Osobnosti průmyslníků a vědců a jejich podíl na rozvoji regionu 2003
IV. Slezsko a Jesenicko v literárním zobrazení 2004
V. Historie muzejnictví na Jesenicku 2005
VI. Z historie studia a využívání nerostného bohatství Jesenicka 2006
VII. Církevní život v dějinách Jesenicka 2007
VIII. Osudové osmičky v dějinách Jesenicka 20. století 2008
IX. Živá příroda na Jesenicku – historie zoologických výzkumů 2009
X. Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury 2010
XI. Historie textilního průmyslu na Jesenicku 2011
XII. Slezská lidová kultura a kultura lidu na Jesenicku 2012
XIII. Dějiny středního školství na Jesenicku 2013



XIV. Rozkvět Jesenicka v letech 1848-1918 2014
XV. Nerostné bohatství Jesenicka a jeho využití 2015
XVI. Hudební život Jesenicka 2016
XVII. 750 let města Jeseníku 2017


