Hornická naučná stezka Zlatý Chlum slavnostně otevřena
Dne 1. 6. 2007 byla v Jeseníku slavnostně otevřena hornická naučná stezka Zlatý Chlum.
Myšlenka vybudování této naučné stezky spadá již do roku 1996, kdy firma PINKA a
Montanisticko-geologická nadace předložily na Okresním úřadě v Jeseníku projekt na
vybudování Naučné stezky Jeseník – Zlatý Chlum. Po počátečních úspěšných jednáních však
projekt zapadl v zapomnění. Teprve po deseti letech se podařilo zrealizovat jedno ze zastavení
tehdejší plánované stezky. Snad budou následovat další.
Stezka celkové délky 370 m se šesti zastaveními byla vybudována z prostředků Ministerstva
životního prostředí ČR (úkol „Studie možností montánní turistiky v Jeseníkách“). V rámci
tohoto úkolu připravuje Česká geologická služba projekty dalších naučných stezek
s hornickou tématikou ve Zlatých Horách, Heřmanovicích, Andělské Hoře a Malé Morávce.
Slavnostní akt začal Josef Večeřa krátkou historií vzniku této naučné stezky a připomenutím
aktérů, kteří se na její realizaci podíleli (Česká geologická služba, fy Foring, Igor Hornišer).
Poté následovalo slavnostní přestřižení pásky, kterého se ujala paní Ing. Mentbergerová za
MŽP a pan Mgr. Jermář, starosta České Vsi, kterému byla poté Hornická naučná stezka
symbolickým Pamětním listem předána. Po těchto formalitách se účastníci, kterých se sešlo
okolo 25, posilnili a vyrazili na první asi hodinovou prohlídku naučné stezky. Každý účastník
dostal informační skládačku o naučné stezce se základními geologickými a historickými údaji
vydanou Českou geologickou službou. Je škoda, že na tuto událost si našli cestu zájemci
z Prahy, Olomouce, Ostravy, od Šumperka a Bruntálu i ze sousedního Polska, ale zájem
místních byl až na výjimky nulový.
Otevření hornické naučné stezky bylo další akcí České geologické služby v rámci
Mezinárodního roku planety Země.

Slavnostní otevření Hornické naučné stezky Zlatý Chlum.

Předání Pamětního listu starostovi České Vsi.

Účastníci se posilnili …

… a směle vyrazili na prohlídku naučné stezky.

Všichni pečlivě sledovali zasvěcený výklad …

… zvláště pan starosta ….

… který si na závěr odnesl nejen „Naučnou stezku“, ale i řadu plánů do budoucna.

Ukázka jedné z tabulí nové naučné stezky.
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