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Obr.: Soukenická ulice/Tempelring v Krnově před rokem 1890. Uprostřed synagoga, vpravo dům 

Ignatze Liebla, dnes Spolkový dům „U synagogy“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Slovo úvodem 
 

Vážení přátelé, 

 

  

 hlavní aktivitou Jesenického horského spolku zůstává provozování Spolkového domu 

„U synagogy“ v Krnově, který se stal domovem neziskových aktivit spolků, sdružení a organizací a je 

již živou oázou komunitního života. Nepodařilo se nám sice zatím pokročit s rekonstrukcí střechy a 

fasády, ale vnitřní spolkové prostory byly dále dovybaveny a naplno slouží svému účelu.   

 Pokračovaly i údržbové práce na židovském hřbitově v Šumperku, kde jsme i s pomocí 

techniky osadili historické žulové patníky z roku 1870, kterými jsme vymezili prostor před obřadní síní. 

 Po letech se rovněž připravujeme na start stavby Kutzerova domu v Horním údolí 

na Jesenicku. Bude to komplikovaný a náročný projekt s dlouhodobým horizontem, ale se všemi 

problémy se chceme poprat. Držte nám palce, nebo ještě lépe – pojďte s námi do toho!  

 

                                                                                                                          Jan Stejskal 

 

.   

 

 

 
 

Obr.: Celkový pohled na Krnov na přelomu 19. a 20. století 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Základní informace 

 

Subjekt:  Jesenický horský spolek 

Právní forma:  spolek 

Adresa:    Hradec-Nová Ves 19, 790 84 Mikulovice 

Registrace:   Spisová značka L 13177 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO:    26991268 

Účel spolku: Ochrana přírody a krajiny, obnova kulturního a architektonického dědictví a 

podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva, prostřednictvím realizace 

vlastních projektů obnovy, vzdělávacích a informačních projektů nebo 

poradenství, případně podílem na realizaci rozsáhlejších projektů spolupráce 

neziskového sektoru, místních samospráv, odborné i laické veřejnosti.  

Kontakt na členy výboru spolku: 

 Pavel Stejskal, tel.: 777 638 568, e-mail: stejskalovi@mikulovice.com  

 Jiří Strnad, tel.: 603 826 428, jorgos.s@email.cz 

 Ing. Jan Stejskal, tel.: 554 610 935, 604 294 458, e-mail: jenstejskal@seznam.cz 

 

Internet:     www.kutzer.cz  

  www.dumusynagogy.cz   

 

Dosavadní „historie“ spolku: 

2005 - založení Občanského sdružení Jesenický horský spolek  

 - zpracování Projektu vybudování Kutzerova domu v Horním Údolí 

 - zakoupení stavební parcely po zbouraném domu č.p.34 pro Kutzerův dům 

2006 - zveřejnění záměru obnovy Kutzerova domu na webu – www.kutzer.cz  

2007 - nákup lavic ze zrušeného evangelického kostela Trnov pro krnovskou synagogu 

 - start projektu obnovy mešní kaple Františkov/Franzberg 

 - vydání územního souhlasu na stavbu Kutzerova domu 

2008 - statické zabezpečení kaple Františkov (betonový věnec), osazení nového krovu a 

střešní krytiny 

 - zpracována stavební dokumentace na stavbu Kutzerova domu pro stavební povolení 

2009 - dokončena hlavní část venkovní rekonstrukce kaple Františkov 

 - vydáno stavební povolení na Kutzerův dům v Horním Údolí 

  - příprava záměru odkoupení domu Soukenická 6 v Krnově pro potřeby zázemí 

Spolkového domu „U synagogy“, vykoupení prvních dvou jednotek v domě 

2010 - vykoupení dalších 3 jednotek v domě Soukenická 6 v Krnově, 

 - realizace projektu Propagace jesenických památek 

 - další kroky rekonstrukce kaple Františkov 

 - dokoupení zahrady u stavební parcely pro Kutzerův dům, realizace elektropřípojky 

pro Kutzerův dům 

2011 - slavnostní otevření kaple Františkov po ukončení rekonstrukce 

 - vykoupení poslední šesté jednotky v domě Soukenická 6 v Krnově 

 - zahájení rekonstrukce domu Soukenická 6 na Spolkový dům „U synagogy“ 

2012 - slavnostní otevření Spolkového domu „U synagogy“ 

2013 - úprava zahrady Spolkového domu „U synagogy“ 

 - zapojení do údržby areálu židovského hřbitova a obřadní síně v Šumperku 

2014 - dovybavení spolkového domu nábytkem a zakoupení klavíru pro spolkový sál 

 - transformace o.s. na spolek podle NOZ 
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  Naše projekty 

 

Provozování Spolkového domu „U synagogy“ v Krnově 
Jesenický horský spolek realizoval díky pomoci města Krnova a ve spolupráci s partnerským OS 

Krnovská synagoga projekt vybudování Spolkového domu „U synagogy“ v Krnově. Projekt 

spolkového domu navázal na záměr vlastníka synagogy – Federace židovských obcí ČR – vybudování 

regionálních center židovské kultury v deseti lokalitách v ČR, včetně Krnova. V roce 2009 byly 

od soukromého vlastníka vykoupeny 2 jednotky ve 3 NP domu, v letech 2010-11 pak byly vykoupeny 

zbývající 4 jednotky v 1. a 2. NP od města Krnov. S podporou grantů Nadace OKD, Nadace ČEZ, 

Purkyňovy nadace a ČSOB a díky přispění mnoha dalších firem a dárců byly zchátralé prostory domu 

upraveny pro spolkové potřeby. V přízemí domu vznikl spolkový sál, kancelář s knihovnou, recepční 

místnost, kuchyně a sociální zázemí. Spolkové prostory byly slavnostně otevřeny 28. září 2012 

za účasti zástupce Nadace OKD Martina Olši, člena správní rady Nadace ČEZ Zbyňka Stanjury, 

předsedy správní rady Purkyňovy nadace Dalibora Černého, koordinátora projektu Revitalizace 

židovských památek v ČR Jana Kindermanna a dalších hostů. V roce 2013 byla upravena zahrada 

spolkového domu a pořízena další část vnitřního vybavení, v roce 2014 byly spolkové prostory 

dovybaveny dalším nábytkem a pro sál byl zakoupen klavír. Další etapy oprav budou pokračovat – 

čeká nás oprava střechy a fasády domu. 

 

 
 

Obr.: Stůl Páně ze zrušeného evangelického kostela z východočeského Trnova – práce truhlářského 

mistra Jana Podstaty z Třebechovic pod Orebem, spolutvůrce Třebechovického betléma. Stůl byl 

instalován v průčelí spolkového sálu v Krnově 

 

 

 

 



Projekt údržby areálu židovského hřbitova a obřadní síně v Šumperku 
Od srpna 2013 se členové Jesenického horského spolku zapojili do údržby areálu židovského hřbitova 

a obřadní síně v Šumperku. Židovský hřbitov v Šumperku byl zřízen v roce 1911, ve stejném roce 

postavena i obřadní síň, zvýšená nástavbou kupole v roce 1932. Areál je v majetku Federace 

židovských obcí v ČR. Zapojili jsme se do osekávání plochy hřbitova a drobných oprav služebního 

bytu v objektu obřadní síně. V roce 2014 byl služební byt dovybaven a byly zrealizovány drobné 

opravy, před obřadní síň jsme osadili historické žulové patníky z roku 1870 k vymezení prostoru 

před obřadní síní. Zpřístupňování areálu hřbitova probíhá i ve spolupráci s naším partnerským 

sdružením Respekt&Tolerance z Loštic, které pečuje o synagogy v Lošticích a Úsově. V dalších letech 

bychom chtěli zpevnit plochu před obřadní síní.  

 

 

 
 

 

Obr.: Obřadní síň židovského hřbitova v Šumperku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt znovuvybudování domu Bernharda Kutzera 

1.Bernhard Kutzer (27.6.1794-14.12.1864)  

(Pramen: Sotiris Joanidis - Zlaté Hory v Jeseníkách - Letopisy) 

"Jedním z nejznámějších slezských sochařů v 19. stol. byl Bernhard Kutzer. Prvním jeho dílem 

v Horním Údolí byl litinový kříž na počest svého zázračného uzdravení ze souchotin. Dnes stojí u zdi 

hřbitova před kostelem. Umělec Bernhard Kutzer se věnoval různým církevním motivům. Vedle 

oltářů, volných plastik a obrazů zajišťoval také výrobu ostatního vybavení kostelů jako lavice, 

kazatelny, křtitelnice, zpovědnice, rámy obrazů, prospekty varhan a dokonce prováděl i projekty 

malých staveb. K jeho nejlepším dílům patří oltář ve farním kostele ve Vrbně pod Pradědem 

s řezbářským výtvorem archanděla Michaela a pod ním stojících figur apoštolů sv. Petra a sv. Pavla. 

Významnou prací je také postava Asunty, tj. Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři v kostele 

ve Zlatých Horách, kde se nachází i dvousoší Pieta a Bolestná Panna Marie, pocházející z kostela 

v Horním Údolí. Postavil také novogotický oltář v Pačkově (Polsko) a hlavní oltář v Pasekách 

u Šternberku. Jeho dílem jsou dva cherubíni v dřevěném kostelíku v Maršíkově, vynikající prací 

ve starogermánském slohu je Kristus na kříži s Janem a Marií v proboštském kostele sv. Mořice 

v Olomouci. I hlavní oltář a kazatelna v kostele v Karlově Studánce a hlavní oltář v Mnichově u Vrbna 

jsou jeho dílem. Vytvořil ještě četné návrhy pro uměleckou litinu v železárnách v Železné u Vrbna, a 

to jak pro kříže, náhrobky, zábradlí, mříže, tak i portrétní medailony. V jeho světské sochařské tvorbě 

se setkáváme s bájnými postavami. Velmi známá je socha Ponocného, která je v současnosti 

v Penzionu Rejvíz ve vinárničce. Ovšem nejznámější soškou se světským motivem je jezerní pastýř 

Gill, kterou vyřezal podle báje „O hříšném pastýři Gillovi“, kvůli němuž Pán Bůh zatopil bájné město 

Hunohrad v rejvízském mechovém jezírku. V rejvízském kostele je od Bernharda Kutzera nejen hlavní 

oltář, ale také dřevěné sochy sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého v téměř životní velikosti a metrové 

sochy sv. Josefa a sv. Rocha. V malbě Kutzer vynikal nejrůznějšími žánrovými motivy, karikaturami i 

krajinomalbou. Jeho nejkvalitnější práce jsou v barokním duchu, ale nechal se inspirovat také 

románským, gotickým, i klasicistním uměním.“ 

2.Minulost domu Bernarda Kutzera 

Dům Berhnarda Kutzera byl postaven nejpozději v první polovině 19. století jako typické jesenické 

přízemní podhorské stavení obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Dům čp. 34 v Horním 

údolí stál naproti kostela a fary. Středová chodba oddělovala obytnou část domu od prostor, využitých 

jako dílna. V zadní části domu, odvrácené od silnice, byla hospodářská část. Po poválečném vyhnání 

německy mluvících krajanů dům chátral a společně s dalšími staveními byl zbourán kolem roku 1960. 

3.Stávající stav lokality 

Po demolici domu zůstal prostor původní stavební parcely nevyužit. Stále jsou však zřetelné základy 

stavby včetně přístupové cesty z obecní komunikace. Stavební parcela č.96 po zbouraném domu má 

výměru 326 metrů čtverečních a je obklopena zahradou, která se nachází ve svažitém terénu, naproti 

kostela sv.Jana Křtitele v Horním Údolí. V současnosti je dokončena stavební dokumentace a vydáno 

stavební povolení. V rámci příprav stavby byla realizována elektropřípojka pro budoucí dům, proběhl 

rovněž odkup zahrady Kutzerova domu od města Zlaté Hory. V sousedství bývalého domu byla 

umístěna informační tabule, upozorňující na historii místa – v rámci projektu Propagace jesenických 

památek. V roce 2015 bude zahájena stavba domu – betonová základová deska pro dům. 

4.Cílový stav 

Záměrem sdružení je obnovit dům bez zadního hospodářského traktu a dodržet původní obdélníkový 

půdorys domu, dříve zahrnující obytnou část a dílnu. Dominantní uliční průčelí by mělo zachovat 

rovněž původní ráz domu, včetně vstupních dveří s obloukovým nadpražím a tvarově původních oken. 

Podoba domu z odvrácené zahradní části již bude podřízena novému využití domu.  V přízemí domu 

by měl vzniknout Kutzerův spolkový sál, využitý jak ke spolkovým účelům, tak k prezentaci osobnosti 

a díla Bernharda Kutzera na nástěnných panelech. Dále by se zde nacházelo sociální a provozní 

zázemí spolkového sálu. V podkroví vznikne ubytovací zázemí pro spolkové potřeby. 



  

 
 

Obr.: Pohled na dům Bernharda Kutzera těsně před demolicí kolem roku 1960 

 

 

Další aktivity v roce 2014 
-dobrovolnická práce na údržbě areálu židovského hřbitova a obřadní síně v Šumperku,  

-pořízení historizujícího nábytku pro spolkový dům a klavíru pro spolkový sál 

 

 

 Finanční zpráva 
 

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2014 (v Kč) 
 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

VÝNOSY CELKEM: 337.109,- 478.740,- 296.800,- 172.812,- 

Přijaté příspěvky a dary 327.100,- 471.738,- 289.600,-   92.812,- 

Tržby z prodeje majetku            0,-            0,-            0,-   80.000,- 

Ostatní výnosy   10.009,-     7.002,-     7.200,-             0,- 

NÁKLADY: 589.200,- 690.711,- 151.067,- 170.604,- 

Spotřebované nákupy celkem   61.977,- 217.460,-   57.591,-  31.138,- 

Služby celkem: 481.708,- 419.708,-   25.545,-    3.722,- 

Osobní náklady celkem:            0,-            0,-            0,-           0,- 

Ostatní náklady:     6.571,-     6.043,-     6.041,-    9.244,- 

Odpisy a ZC prodaného majetku:   37.744,-   45.500,-   60.477,- 125.500,- 

Poskytnuté příspěvky:     1.200,-     2.000,-     1.413,-    1.000,- 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: -252.091,- -211.971,- 145.733,-    2.208,- 

 

Pozn: účetní ztráta let 2011-2012 byla vyvolána objemem nákladů oprav kaple Františkov a 

Spolkového domu „U synagogy“, včetně odpisů. Ta část nákladů, která nebyla pokryta příjmy 

z grantů a darů, byla pokryta dlouhodobou půjčkou členů sdružení.  

 

 

 

 

 



Rozvaha k 31.12.2014 (v Kč) 
 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

AKTIVA CELKEM: 1.544.120,- 1.488.838,- 1.452.881,- 1.337.315 

Dlouhodobý hmotný majetek 1.520.110,- 1.474.610,- 1.444.088,- 1.318.588,- 

Zásoby               0,-               0,-               0,-               0,- 

Pohledávky        3.370,-        6.000,-        4.000,-        4.010,- 

Finanční majetek       20.640,-        8.228,-        4.793,-      14.717,- 

PASIVA CELKEM: 1.544.120,- 1.488.838,- 1.452.881,- 1.337.315 

Vlastní zdroje celkem      69.992,- -141.979,-        3.754,-        5.963,- 

-Jmění celkem    322.083,-    69.992,-  -141.979,-        3.755,- 

-Výsledek hospodaření běžného roku  -252.091,- -211.971,-   145.733,-        2.208,- 

Cizí zdroje celkem 1.474.128,- 1.630.817,- 1.449.127,- 1.331.352,- 

-Půjčky od členů sdružení 1.453.216,- 1.630.817,- 1.444.617,- 1.331.352,- 

-krátkodobé závazky     20.912,-               0,-        4.510,-               0,- 

 

  Poděkování 
Činnost Jesenického horského spolku by nebyla myslitelná bez dotační podpory, pomoci sponzorů, 

spolupracovníků, dobrovolníků, členů spolku. V roce 2014 to byli zejména: 

-Financování projektu rekonstrukce a vybavení Spolkového domu „U synagogy“: 
cresco&finance a.s., Jiří a Iveta Strnadovi, Pavel Stejskal, Jan Stejskal. 

 

DĚKUJEME! 

 

  Plány (a přání) pro rok 2015 
-oprava střechy a fasády spolkového domu, 

-zpevnění ploch před obřadní síní v Šumperku 

-stavba základové desky Kutzerova domu. 

 

  Jak podpořit projekty našeho sdružení 
Chcete podpořit projekty Jesenického horského spolku finančním darem, materiální pomocí, dodávkou 

Vašich výrobků či služeb, dobrovolnickou prací či dobrou radou? Můžete nám pomoci v některém 

z našich plánů pro rok 2015? Jakoukoliv pomoc uvítáme. V případě potřeby připravíme text 

sponzorské smlouvy. Nebránili bychom se zejména pomoci pro projekt oprav Spolkového domu 

„U synagogy“ v Krnově. 

 

Využijte prosím kontakt:  

Pavel Stejskal, tel.: 777 638 568, stejskalovi@mikulovice.com  

Jiří Strnad, tel.: 603 826 428, jorgos.s@email.cz 

Ing. Jan Stejskal, tel.: 554 610 935, 604 294 458, e-mail: jenstejskal@seznam.cz 

 

Bankovní účet Jesenického horského spolku: 

-číslo účtu: 205101999/0300, Československá obchodní banka, a.s. 

-BIC/SWIFT CODE: CEKOCZPP, IBAN: CZ34 0300 0000 0002 0510 1999 
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