Žulová
Kraj: Olomoucký

Okres: Jeseník

Správní obvod: Jeseník

GPS souřadnice: 50.309334N, 17.098709E

Nadmořská výška: 357 m n. m.

První pís. zmínka: 1266 (756 let)

Počet obyvatel: 1 195

PSČ: 790 65

Adresa URL: www.mestozulova.cz

O obci
Žulová, původně Frýdberk, je město na západě Českého Slezska. Leží 15 km severozápadně od
Jeseníku a asi 16 km jihovýchodně od česko-polského hraničního přechodu Bílý Potok/Paczków. Ke
katastru obce patří i místní část Tomíkovice.

Historie obce
Žulová, Frýdberk - což znamenalo chráněnou či opevněnou horu, se objevuje prvně v nedatovaném
seznamu majetku

Ubytování a restaurace
Ve městě Žulová funguje obchod Minimarket na Mariánském náměstí, samoobsluha COOP a pojízdné
řeznictví, které do města jezdí jednou týdně. Ubytování je možné v soukromí a také v penzionu
Safír s možností pořádání různých oslav a jiných společenských akcí.

Okolí a příroda
Město Žulová se rozkládá při soutoku říčky Vidnávky a Stříbrného potoka v Žulovské
pahorkatině. Západně od města se začínají zdvihat vrcholky Rychlebských hor. Povrch města je velmi
členitý, nejníže položená je část okolo náměstí (asi jen 290 m), nejvyšším vrcholem..

Současnost obce
Ve městě Žulová se nachází pošta, policie, mateřská a základní škola, knihovna, funguje zde obchod
Minimarket na Mariánském náměstí, samoobsluha COOP a pojízdné řeznictví, které do města jezdí
jednou týdně.

Sportovní možnosti
Město Žulová má fotbalový klub FK Stomix Žulová s vlastním travnatým hřištěm. Místní mateřská
škola připravuje bohatý

Památky a zajímavosti
Obci Žulová dominuje kostel sv. Josefa s neobvyklou válcovou věží. Došlo zde totiž k zajímavému
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spojení zříceniny středověkého hradu a klasicistního kostela. Původní hrad stál od konce 13. století
do roku 1639, kdy jej vyplenili Švédové.

Doprava
Žulovou prochází silnice I/60 spojující Jeseník s Javorníkem a s hraničním přechodem do Polska.
Navazuje na ni silnice II/456 do Staré Červené Vody a Velkých Kunětic. Dále zde najdeme také síť silnic
III. třídy spojující Žulovou s okolními obcemi a osadami.

Významné osobnosti
K významným osobnostem Žulové patří Ernst Hetfleisch (1895–1978) – stavitel a architekt, Bruno Kralik
(1901–1957) – muzejní a vlastivědný badatel, Hermann Franke (1857–1920).
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