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15 let Historicko vlastiv�dného spolku v Odrách 

Ani se to nezdá, ale Historicko - vlastiv�dný 
spolek v Odrách (dále jen „HVS“) letos slaví 
15. výro�í vzniku. Vznikl z iniciativy n�kterých 
oderských ochránc� p�írody – �len� Základní orga-
nizace �eského svazu ochránc� p�írody ev. �. 70/13 
(dále jen „ZO �SOP“), která vznikla v roce 1987. 

P�ípravné sch�zky dne 20.2.1993 se zú�astnili 
Kv�toslav Wiltsch, Emil a Zdenek Mateiciucovi, 
Alois B�hálek, Jan Král, Martina Miková a Ing. 
Petr Lelek. Na této sch�zce bylo konstatováno, že: 
- pov�domí ob�an� Oder o historii Oderska je 
na nízké úrovni, 
- je nedostate�ná evidence památek, které nejsou 
v úst�edním seznamu státní památkové pé�e, 
- chybí dostupné informace pro zájemce o turis-
tiku v Oderských vrších, 
- pro Odersko chybí instituce shromaž�ující 
dokumenty a ostatní materiál z jeho historie (ma-
teriály z m�stského muzea i archiválie z Oderska 
se n�kolikrát st�hovaly a není p�esný p�ehled), 
- to zákonit� vede u ob�an� Oder k neosobnímu 
vztahu ke svému m�stu a projevuje se to rovn�ž 
v pomalém a nekoordinovaném rozvoji turistic-
kého ruchu. 

Tuto neradostnou situaci navrhli ú�astníci 
sch�zky �ešit vytvo�ením pracovní skupiny z �ad 
ob�an� Oder a to bu� jako komisi Rady m�sta 
Oder nebo jako ob�anské sdružení. Výhledov�
pak navrhli z�ídit místo historika m�sta 
s možností jeho spojení s funkcí archivá�e. 

Ú�astníci sch�zky navrhli nápl� �innosti a kroky, 
které by m�ly vést ke vzniku pracovní skupiny. 

P�ípravná sch�zka spolku prob�hla na M�st-
ském ú�adu v Odrách dne 18.11.1993 a ustavující 
sch�zka se uskute�nila dne 31.3.1994. Na ní byly 
schváleny stanovy, znak a název spolku = Histo-
ricko – vlastiv�dný spolek v Odrách (dále jen „H-
V spolek“). Ustavujícími �leny HVS byli: Jan 
Král, Miroslava Horá�ková, Jan �erný, Kv�toslav 
Wiltsch, Ing. Petr Lelek, Ing. Petr Šustek, Alois 
B�hálek, Emil a Zdenek Mateiciucovi, Martina 
Miková, Josef Václavík, František Eliáš, Karel 
Rozum, Ing. Pavel Kašpar. 

Stanovy byly schváleny Ministerstvem vnitra 
dne 7.2.1994 pod �. j. II/8-05/1-23409/94-R. Cí-
lem �innosti spolku je zájmová �innost v oblasti 
historie a vlastiv�dy Oderska v�etn� jejich propa-
gace. �lenem spolku m�že být každá právnická 
nebo fyzická osoba starší 15-ti let, která projeví 
vážný zájem o práci ve spolku a jejíž p�ihlášku 
zaregistruje p�edsednictvo spolku. 

P�edsednictvo HVS od po�átku pracovalo ve 
složení p�edseda – Alois B�hálek, jednatel – Ing. 
Petr Šustek a hospodá�ka – Miroslava Horá�ková. 

HVS se od po�átku �innosti zam��il na propa-
gaci krás a historie Oderska. �lenové v �ele se 
zesnulým Janem Králem z Oder stáli u vzniku 
samostatné p�ílohy Oderského zpravodaje – Vlas-
tiv�dných list�. Ty s p�estávkami vycházejí dopo-
sud, jsou samostatn� �íslovány i stránkovány a za 
svou existenci p�inesly n�kolik desítek �lánk�, 
tip� na výlet, posbíraných sv�dectví a vzpomínek 
pam�tník�. �lenové HVS se podíleli na vzniku 
vlastiv�dné mapy Odersko a vydání propaga�ních 
materiál� a p�edevším zásluhou tehdejšího jedna-
tele – Ing. Petra Šustka se poda�ilo p�ipravit a po-
té i vydat �eský p�eklad Rollederovy kroniky. 

HVS organizoval mapování památek a p�ede-
vším díky nezdolnému elánu a organiza�ním 
schopnostem Františka Eliáše se ujal obnovy 
drobné církevní architektury. Tuto iniciativu fi-
nan�n� podporovalo m�sto Odry a podílel se na 
ní i farní ú�ad �ímskokatolické církve v Odrách. 
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Po odchodu do d�chodu v roce 1991 se panu 
Eliášovi poda�ilo v letech 1992 až 2002 postupn�
obnovit 74 k�íž�, božích muk i kapli�ek, na Oder-
sku i v širším okolí. Blíže se touto jeho bohulibou 
�inností zabýval �lánek v �asopise Pood�í. 

Obnova k�íže ve Svato�ovicích 

Dalším �inorodým �lenem HVS je Dominik 
Šíma, který nezištn� pomáhal s p�eklady n�mec-
kých text�, je autorem n�kolika �lánk� ve Vlasti-
v�dných listech, ale p�edevším se zasloužil o z�í-
zení celé �ady lavi�ek v Odrách a okolí. Vlastní-
mi silami a bez odm�ny postavil lavi�ky na mno-
ha místech s p�kným výhledem na m�sto Odry i 
jinde, kde si lidé rádi posedí.  

Pan Dominik Šíma na jedné z vybudovaných lavi�ek. 

Za�al s umíst�ním t�í lavi�ek podél silnice na 
Dobešov, dále na Skalce, u T�ech smrk�, na Po-
ho�ském kopci, u vodárny, u bývalého silni�ního 
odpo�ívadla na Hv�zdové a nejdále v Kozlov� u 
pramene �eky Odry na území Vojenského újezdu 

Libavá, kde se s panem Oskarem Kubí�kem po 
ur�itou dobu staral i o p�íst�ešek nad pramenem 
�eky Odry. Nelitoval námahy ani vynaložených 
prost�edk�. Jen ho mrzí, že n�které jeho lavi�ky 
opakovan� ni�ili vandalové a to p�edevším mladí 
výrostci. 

HVS od po�átku spolupracoval a dodnes stále 
spolupracuje s oderskými ochránci p�írody a dal-
šími spolky – nap�. s vlastiv�dným kroužkem 
„Oderské vrchy“ ze Spálova s vlastiv�dnými nad-
šenci ze Suchdolu n. O. A tak �lenové spolku na-
vázali na tradici zvláštních jízd parních vlak� na 
lokální železni�ní trati Suchdol n. O. - Budišov n. 
Bud. s doprovodným programem – Country ex-
pres�, a ke 115. výro�í zahájení provozu uspo�á-
dali zvláštní jízdu se dv�mi zvláštními parními 
vlaky a s historickým motorovým vlakem nasa-
zeným v b�žném provozu. M�sta a obce podél že-
lezni�ní trat� p�ipravily na železni�ních zastáv-
kách doprovodný program ve stylu jednotlivých 
historických údobí od po�átku provozu po sou-
�asnost. P�i p�íležitosti této jízdy vyšla brožurka 
vzpomínek na provoz této lokálky z pera dalšího 
�lena HVS Františka Macka. 

Spolupráce HVS a ochránc� p�írody pokra�o-
vala i p�i z�ízení nau�né stezky „St�íbrný chod-
ník“ v Odrách a p�i po�ádání Husitských a pozd�-
ji Historických dn� m�sta Oder.  

Ty se uskute�nily v letech 2001 - 08 a hlavním 
organizátorem za spolek se stal Tomáš Mateiciuc.  
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Historické dny byly spojeny s pr�vodem po 
m�st�, s bitvou žák� obou oderských základních 
škol, s velkou bitvou skupin historického šermu, 
s bohatým odpoledním a ve�erním programem a 
s výstavou zam��enou na r�zná historická témata. 

Depozitá� spolku na „malé budov�“ ZŠ Komenského 

Dalším významným sm�rem naší �innosti je 
shromaž�ování p�edm�t� archeologické povahy. 
Za�alo to pr�zkumy výkop� pro nové inženýrské 
sít� v památkovém centru m�sta a v míst� p�vod-
ního osídlení Vyhnanova u m�stské �istírny od-
padních vod. Pozd�ji na to navázaly samostatné 
pr�zkumy na Milíkov� a na dalších zajímavých 
lokalitách na Odersku. Archeologickými pr�-
zkumy se nejvíce zabývají brat�i Wiltschovi a 
v poslední dob� i další sympatizující. Cennými 
radami z oboru numismatiky p�ispívá František 
Macek. Za tu dobu se poda�ilo shromáždit tolik 
nález�, že již nebylo možno je ukládat v bytech 
�len�. Proto HVS hledal vhodný prostor, který by 
se stal depozitá�em nález� pro budoucí m�stské 
muzeum. Pon�vadž m�sto samotné takové volné 
prostory nem�lo, obrátili jsme se s touto prosbou 
na další organizace a usp�li jsme u vedení Zá-
kladní školy v Odrách na Komenského ulici.  

Exurze v depozitá�i 

Návšt�va archeolog� v depozitá�i spolku 

Vedení školy - �editel pan Mgr. Josef Hladný a 
jeho zástupce pan Mgr. Radomír Hendrych, nám 
nabídli v budov� tzv. Malé budovy p�ízemní bý-
valou u�ebnu pozd�ji využívanou jako klubovnu. 
Za finan�ního p�isp�ní m�sta HVS zajistil opravu 
omítek, podlah, elektrické instalace s novým 
osv�tlením, umývadla a osazení kovaných m�íží 
na ob� okna. Tak vznikl depozitá� umož�ující 
shromaž�ovat a �áste�n� i prezentovat archeolo-
gické nálezy a další dvoj i trojrozm�rné exponáty. 
�ást kovových archeologických nález� nechalo 
m�sto Odry odborn� ošet�it ve Slezském zem-
ském muzeu v Opav�. Ostatní nálezy prvotn�
konzervují brat�i Wiltschové. 

Depozitá� se však neplní pouze archeologic-
kými sb�ry. Pan Bohuslav Jelínek díky své ši-
kovnosti a nezištnosti modelá�skými technikami 
postupn� vyrobil modely husitské bojové techni-
ky, funk�ní modely historických technologických 
za�ízení jako nap�. v�trný a vodní mlýn, stoupu 
na drcení rudy, stoupu na zpls�ování tkanin, pilu 
„jednušku“, tkalcovský stav, hamr a pracuje na 
dalších.  
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Autor model� s maketou v�trného mlýna 

V poslední dob� se �ím dále z�eteln�ji prosa-
zuje nejmladší vlastiv�dný nadšenec - žák zá-
kladní školy Ond�ej Tomický z Oder, který po-
stavil t�i modely oderského zámku (jeden je 
k vid�ní v M�stském informa�ním centru v Odrách 
na nám�stí a druhý zdobí depozitá� spolku) a p�i-
spívá zajímavými �lánky do Vlastiv�dných list�. 

Mimo depozitá� HVS z�ídil malou expozici 
v památkov� chrán�né st�edov�ké bašt� na Páso-
vé ulici, která je památkou na p�vodní opevn�ní 
m�sta. Zde prezentuje kolekci historických cihel 
se zna�kami, soubor pivního skla z Oder a okolí, 
sklen�né lahvi�ky místní lékárny nebo soubor 
kachl� a hrnc� z místních m�š�anských dom�. 
Tato malá expozice bývá otev�ena p�i slavnost-
ních p�íležitostech, p�i exkurzích po památkách a 

je ji možno navštívit po dohod� na M�stském in-
forma�ním centru na nám�stí v Odrách. 

Exurze u bašty v rámci programu Historického dne 

Množství nález� i dalších sbírkových p�edm�-
t� p�er�stá možnosti spolkového depozitá�e, proto 
se jak HVS tak i jeho jednotliví �lenové trvale 
snaží podpo�it myšlenku z�ízení odborné instituce 
v podob� místního muzea. Velice tak vítáme ini-
ciativu m�sta, která vyvrcholila podáním žádosti 
o dotaci a sou�asnou realizací M�stského muzea 
v Odrách na Kostelní ulici �. 7.  

Aby p�edání nashromážd�ných p�edm�t�
v depozitá�i do muzea prob�hlo co možná nejlé-
pe, HVS domluvil zajišt�ní odborné inventarizace 
všech archeologických nález� studenty Slezské 
univerzity v Opav� pod vedením zkušených ar-
cheolog�. To je pr�b�žn� konzultováno se zá-
stupcem vedoucího Odboru kultury a školství 
M�stského ú�adu Odry a budoucím pracovníkem 
muzea - panem PhDr. Zde�kem Orlitou. Po z�íze- 
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ní muzea bude depozitá� HVS na Základní škole 
na Komenského ulici s díky opušt�n a vrácen pro 
pot�eby školy. 

To, že jsou �lenové HSV vlastiv�dn� �inní i ve 
svém osobním život� dokládá Ji�í Král starší, kte-
rý u svého rodinného domu v Odrách na ulici 
Nada�ní z�ídil Muzeum mlýnských kamen� a pro 
historii zachránil n�kolik unikátních mlýnských 
kamen�, kamenných ukazatel� ad. kamenných ar-
tefakt�. V mnohých p�ípadech se jedná o exponá-
ty zachrán�né p�ed zasypáním nebo zni�ením. 
Pokud máte zájem si toto muzeum prohlédnout, 
sta�í si ve Skicentru domluvit návšt�vu. 

Dalším �lenem HSV, který je v Odrách zná-
mým propagátorem místní historie, mecenášem 
vlastiv�dných aktivit a �lenem rady m�sta, je 
Zden�k Mateiciuc. Ten p�edevším systematicky 
buduje archiv m�sta shromaž�ováním rukopis�, 
fotografií a dalších archiválií, jež by mnohdy 
skon�ily na skládkách nebo v peci. Umož�uje 
vážným zájemc�m o historii studovat jím shro-
mážd�né materiály, vydává dobové pohlednice a 
publikace, udržuje aktivní kontakty s odsunutými 
obyvateli Oder, aktivn� prosazuje zájmy památ-
kové pé�e a jednou z jeho velikých osobních ak-
tivit v poslední dob� je snaha o z�ízení Muzea 
m�stského práva v objektu bývalé katovny 
v Odrách nad nám�stím. Toto muzeum by nem�lo 
konkurovat nov� vznikajícímu M�stskému mu-

zeu, ale m�lo by jej dopl�ovat. Jestliže bude 
M�stské muzeum sloužit p�edevším prezentaci 
regionální a místní historie, Muzeum m�stského 
práva by m�lo st�edov�kými výjevy prezentovat 
dobový zp�sob zajiš�ování práva, m�lo by být 
m�stským archivem s prezentací zajímavých tis-
kovin a fotografií a m�lo by mít studovnu pro zá-
jemce. M�stské muzeum, kostel sv. Bartolom�je, 
st�edov�ká bašta na Pásové ulici, Muzeum m�st-
ského práva v katovn� a nám�stí vytvo�í zajíma-
vý vycházkový okruh v m�stské památkové zón�, 
který ur�it� zaujme každého zájemce o regionální 
historii. Proto HVS myšlenku tohoto druhého 
muzea podporuje a podle svých možností i jeho 
vzniku pom�že. 

Pro �innost HSV jsou nezbytní i všichni ostat-
ní �lenové, jako nap�. Oskar Kubí�ek, Karel a 
Zde�ka Rozumovi, Ing. Miroslav Opršal, Ra-
jmund Kubínek, Ing. Josef Kadl�ák, Ji�í Václa-
vík, Ing. Pavel Kašpar ad., kte�í pomáhají organi-
za�n�, konzultacemi nebo nap�. p�eklady 
z n�m�iny nebo do n�m�iny. 

Sch�zka spolku v depozitá�i 

HSV za svou patnáctiletou existenci prošel 
zm�nami v p�edsednictvu. Na postu p�edsedy pa- 
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na B�hálka nahradil Ing. Petr Šustek, poté Mgr. 
Radomil Bazala a od lo�ského roku Kv�toslav 
Wiltsch. Ing. Petra Šustka ve funkci jednatele vy-
st�ídal Ing. Petr Lelek. Jen hospodá�ka Miroslava 
Horá�ková vykonává svou funkci dodnes. 
V sou�asnosti HSV eviduje 18. �len�: Kv�toslav 
Wiltsch, Ing. Petr Lelek, Miroslava Horá�ková, 
Karel Wiltsch, Karel Rozum, Zde�ka Rozumová, 
Miroslav Opršal, František Macek, Dominik Ší-
ma, Petr Ku�erka, Ji�í Král, Bohuslav Jelínek, Ji�í 
Kucharz, Ji�í Václavík, Ing. Josef Kadl�ák, Mgr. 
Ivan Žárský, Rajmund Kubínek, Zdenek Mateici-
uc, Ing. Pavel Kašpar a „�ekatel“ Ond�ej Tomický. 

P�ednáška Kv�toslava Wiltsche o historii Oderska 

V sou�asnosti HVS „žije“ p�ípravou p�edání 
nashromážd�ných artefakt� M�stskému muzeu. 
�lenové publikují v Oderském zpravodaji a 
v Pood�í, po�ádají p�ednášky a vycházky a p�i-
pravují tyto veliké akce: 

1. Ve spolupráci se ZO �SOP Odry se p�ipravu-
je z�ízení dvou nových nau�ných stezek. Nau�ná 
stezka „Milíkov“ by m�la za�ínat a kon�it 
v Odrách, m�la by mít asi 7 zastavení, dlouhá by 
m�la být asi 6 km a m�la by vést po trase: kamenný 
vodojem - Skalní sklepy - údolí Stodolního potoka -
T�i smrky - Dvo�isko - Pstruží rybní�ky - Babí 
hrádky - Milíkov - Skalka - kamenný vodojem.  

Nau�ná stezka Milíkov – pstruží rybní�ky 

Druhá pracovn� nazvaná „Cesta k vlaku“ by 
m�la spojit Kamenku se železni�ní zastávkou 
Kloko�ov, m�la by mít 6 zastavení a m�la by být 
dlouhá p�es 3 km. Ob� tyto nau�né stezky budou 
zam��eny na vlastiv�du a historii, budou ješt�
projednány s ve�ejností a vlastníky dot�ených po-
zemk� a o prost�edky na jejich realizaci bude žá-
dáno z dotací. 

2. V souvislosti s chystanou nau�nou stezkou 
v Odrách HSV p�ipravuje návrh d�ev�né vyhlíd-
kové v�že v Odrách v lese nad Skalkou (zaniklý 
malý kamenolom nad kamenným vodojemem 
pod zatá�kou silnice na Dobešov). Tato vyhlíd-
ková v�ž by m�la mít podobu strážní v�že, kterou 
má m�sto Odry ve znaku. Nejedná se o novou 
myšlenku, protože již d�íve takovou v�ž vypro-
jektoval v rámci své diplomové práce tehdejší 
student Ond�ej Kunc. Oproti tomuto p�vodnímu 
návrhu se �lenové HSV shodli v umíst�ní této 
rozhledny až v lese nad Skalkou, což vyvolá po-
t�ebu postavit v�ž vyšší (asi 16 m), která bude 
p�evyšovat lesní porost. Nadále by však m�la 
svou viditelnou �ástí (nad lesem) v maximální 
mí�e respektovat vzhled strážní v�že ze znaku 
m�sta. 

Skalka – místo plánované rozhledny 

3. P�íprava tip� na výlet pro internetové strán-
ky m�sta Oder - jedná se o aktualizaci Tip� na 
výlet d�íve vydávaných ve Vlastiv�dných listech 
Oderského zpravodaje. Krom� toho se bude jed-
nat o popis nau�né stezky „St�íbrný chodník“ (ve 
spolupráci se ZO �SOP Odry), o popis zna�e-
ných cyklotras, turistických tras K�T a jedné ne-
bo dvou vycházkových tras po pam�tihodnostech 
m�sta Oder.  

V souvislosti s tím p�ipravujeme instalaci no-
vých map a fotografií k p�írodním i historickým 
zajímavostem Oderska na 4 panelech v chodb�
m�stské knihovny. 
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Sch�zka Historicko vlastiv�dného spolku v Odrách u pana Zde�ka Mataeiciuca 

Mlýnský kámen v muzeu mlýnských kamen� J. Krále 

Nastín�né cíle jsou náro�né. Proto se i na Vás, 
vážení �tená�i Oderského zpravodaje, obracíme 
s prosbou o spolupráci. Uvítáme Vaše tipy na 
�innost, témata �lánk� nebo „jen“ Vaše vzpomín-
ky, rady, pomoc nebo n�jaký zajímavý artefakt, 
aniž byste museli být �leny. Pokud se budete chtít 
nezávazn� zú�astnit pravidelné sch�zky HVS, 
m�žete nás navštívit v depozitá�i na Malé budov�
Základní školy na Komenského ulici v Odrách 
každý druhý �tvrtek v m�síci od 16.00 hodin (ko-
nání sch�zky si, prosím, p�edem odsouhlaste 
s jednatelem spolku Ing. Petrem Lelkem na m�st-
ském ú�adu odry, tel.: 556 768 181, e-mail: le-

lek@odry.cz). Pokud se budete chtít stát �lenem 
HSV, budeme rádi. 

Srde�n� Vás zveme a t�šíme se na vaši p�íze�. 
Kv�toslav Wiltsch, p�edseda HVS v Odrách 

Obnovená boží muka v Tošovicích 
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Country expres - jedna z jízd po�ádaných Historicko-vlastiv�dným spolkem 

Historický den 

Nau�ná stezka St�íbrný chodník 


