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Úvodní slovo 

 

Vážení přátelé valštejnských údolí, 

dostává se Vám do rukou již čtvrtá výroční zpráva Spolku Valštejn, který si dal za cíl 

zabývat se malebným a zapomenutým koutem ležícím v severovýchodní části České 

republiky. Každý z nás má k Valštejnu svůj osobitý vztah, každého z nás na toto místo 

přitahuje něco jiného. Společně ho však vnímáme jako součást našich životních osudů a 

rádi se do tohoto bohem zapomenutého kraje vracíme…. 

 

Robert Kořínek 

     Předseda 

 

 

 

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého na Valštejně, nedatováno [zdroj: Šopák, Pavel, Znamení 

vertikál: církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku, 

Opava, 2013, s. 496, autor kresby Adolf Zdrazila]. 
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Základní údaje o Spolku Valštejn 

Spolek Valštejn vznikl oficiálně dne 22. dubna 2013 registrací na Ministerstvu kultury ČR 

(původně jako občanské sdružení) a schválením stanov. Ustavující schůze proběhla 4. 

května 2013 a spolek zahájil svou činnost přihlášením 14 členů. Organizační strukturu 

spolku tvoří členská schůze jako nejvyšší orgán spolku, rada jako výkonný orgán spolku a 

předseda jako statutární orgán spolku. K 31. prosinci 2016měl spolek celkem 18 členů. 

Název: Spolek Valštejn 

Sídlo: Valštejn č.ev. 20, 793 95, Město Albrechtice 

Email: valstejn@centrum.cz 

Web: www.valstejn.cz 

IČO: 01618547 

DIČ: CZ01618547 

Účet: 2100437399/2010 (Fio banka) 

 

Základními cíli sdružení jsou zejména: 

 sbližování osob zajímajících se o obec Valštejn a její okolí, 

 ochrana místní přírody a krajiny, 

 ochrana zdejšího kulturního dědictví, 

 pátrání v historii obce a jejího blízkého okolí, 

 archivace současného dění v obci, 

 obnova venkovských tradic. 
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Činnosti spolku v roce 2016 

 

Administrativní činnosti 

V průběhu roku proběhly dvě členská schůze. Ve spolku ukončily členství dvě osoby a dvě 

osoby byly přijaty na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky. Z postu člena rady 

odstoupil Martin Stolarik, novým členem rady se stal Martin Šiška. 

 

Hlavní činnost 

V roce 2016 jsme dokončili výrobu a instalaci dalších dvou informačních panelů. Po třech 

letech práce Spolku Valštejn za významné finanční podpory města Město Albrechtice tak 

vznikl turistický VALŠTEJNSKÝ OKRUH, který návštěvníky seznamuje se zajímavou historií 

osad Velký a Malý Valštejn, Ztracená Voda a okrajově také Kraví Hora. Veškeré informace 

o vycházkovém okruhu jsou k nalezení na webových stránkách spolku v sekci O Valštejnu. 

Valštejnský okruh, jehož délka činí 8 km, lze volným tempem absolvovat i s přestávkou za 

3-4 hodiny. Terén je převážně jednoduchý, túru zvládnou i menší děti. Dřevěné rámy 

vyrobili a usadili členové Spolku Valštejn a společnost DOMOVINA — ekologie, venkov, 

turistika, spol. s r. o., která také všechny panely vytiskla. 

 

V průběhu roku byly na webových stránkách spolku publikovány zajímavosti z historie i 

současnosti Valštejna a Ztracené Vody v rámci nově založené rubriky Valštejnská toulání. 

Celkem bylo prezentováno 13 článků. 

V srpnu jsme zahájili přípravy projektu na rekonstrukci kapličky na Malém Valštejně. Po 

dohodě s vedením města Město Albrechtice by oprava kapličky měla být provedena 

v roce 2017 z finančního rozpočtu města. Na přípravě projektu i na samotné realizaci 

rekonstrukce se budou podílet členové spolku a další účastníci a dobrovolníci. 
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Spolkové akce 

V roce 2016 proběhly všechny tradiční akce pořádané Spolkem Valštejn.  

V rekordním počtu třiceti okruhářů a jednoho psa včetně již tradičních zástupců 

mezinárodního polsko-řeckého týmu z Čech jsme 26. března zahájili další sezónu 

Velikonočním valštejnským okruhem.  

30. dubna jsme se spálením čarodějnice na 

Valštejně a celou řadou dalších atrakcí (jízda na 

koni, malování na obličej, trampolína a další) 

definitivně rozloučili se zimou. Májka byla letos 

sakra těžká, ale nakonec se ji po vyčerpávajícím 

boji podařilo dostat do požadované vertikální 

polohy. A díky v podstatě nepřetržitému 

hlídkování bratrů Šiškových jsme si ji za čtyři týdny 

mohli slavnostně pokácet. 

Sedm poutníků a jeden pes z Valštejna vykonali dne 10. září v počasí spalujícím v pořadí 

pátý poutní pochod ke kostelu Panny Marie Pomocné nad Zlatými Horami. Šlo se poprvé 

po staré poutní cestě kolem kříže Convalla Spatziera, výživnou zkratkou z 

heřmanovického sedla a ujít všech těch 25 

kilometrů nám trvalo deset hodin. 

Během drakiády, broučkiády a kotlíkové 

vaječiny bylo letos všechno jinak. Vylezli jsme s 

draky na kopec a přestal foukat vítr. Rozdělali 

jsme oheň na kotlíkovou vaječinu a začalo pršet. 

A když jsme se po setmění vydali s lampióny na 

cestu údolím, najednou kolem nás projela snad 

všechna auta z okolí.  

Letos jsme se rovněž museli poohlédnout po novém krmelci, neboť ten náš starý zmizel z 

povrchu zemského společně s okolním lesem. A tak jsme 24. prosince na novém místě 

uspořádali pro místní zvířenu vánoční pohoštění. Závěr štědrého dne na Valštejně pak 

patřil tradičnímu Matesovu ohňostroji. 

 

Významné události 

Na počátku roku jsme objevili jeden z valštejnských zvonů. V 

severní věži poutního kostela na Cvilíně na zvonové podlaze se 

nachází zvon, který do roku 1942 visel ve věži valštejnského 

kostela. Zvon pochází z roku 1801, odlil jej opavský zvonař František 

Stanke, je puklý a již se ke zvonění nepoužívá. Poděkování za 

zprostředkování návštěvy zvonice patří Sebastianu Grucovi, 
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rektoru poutního kostela na Cvilíně. Více o zvonu přinesl také jeden díl Valštejnského 

toulání. 

V sobotu 2. dubna poctili návštěvou Valštejn na 

pozvání spolku čtyři významné osoby – 

krnovské patriotky Květoslava Kukelková a 

Ludmila Čajanová a pánové Meinhard 

Schütterle a Kurt Schmidt z Německa.  

Kurt Schmidt je bývalým předsedou německého 

sdružení Domovský okres Krnov – Heimatkreis 

Jaegerndorf. Je zakladatelem a zároveň hlavním 

organizátorem dnes již tradiční akce Česko-polsko-německého týdne, který se od roku 

1995 koná každoročně v Krnově. Pan Schmidt perfektně hovoří česky i německy a má 88 

roků. 

V depozitáři Slezského zemského muzea v Opavě jsme 

objevili některé předměty z inventáře bývalého 

valštejnského kostela. Jedná se o oltářní obraz sv. Františka 

Xaverského s rámem, víko křtitelnice se sochařskou 

výzdobou, dva postavníky a dva protějškové anděly. 

Poděkování patří paní ředitelce muzea Mgr. Janě Horákové 

za svolení k fotografování předmětů v depozitáři a panu 

kurátorovi sbírky výtvarného umění Mgr. Martinu Janákovi 

za ochotu a doprovod v depozitáři. 

V úterý, 31. května, se nad Valštejnem přehnala extrémní 

průtrž mračen a krupobití, které během pár desítek minut 

způsobily zvednutí hladin potoků v obou údolích.  
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V září se nám na Valštejn vrátil jeden z původních obrazů 

z valštejnského kostela. Obraz byl v roce 1973 z 

chátrajícího valštejnského kostela přemístěn do Dolních 

Domaslavic (okr. Frýdek-Místek). Jeho identitu se 

podařilo potvrdit díky historickému snímku interiéru 

kostela z roku 1970. Plátno je na některých místech 

drobně poškozeno (podřeno, není protrženo), dekor 

rámu je v pravém dolním roku odštípnut, celkový stav 

obrazu je však dobrý. 

17. září se v zámeckém parku nového zámečku v městě 

Město Albrechtice konalo Koláčobraní. Spolek Valštejn na 

akci prezentoval historii i současnost Valštejna a práci 

spolku. Vystaven zde byl také znovunalezený obraz. 

Podařilo se nám navázat kontakt s přímým potomkem poustevníka Vlastimila Berana – 

Janem Slavotínkem. Jedná se o vnuka pana Berana a je vlastníkem jeho kompletní 

pozůstalosti (deníky, zápisky). Plánujeme spolupráci při realizaci informační tabule 

věnované právě Vlastimilu Beranovi. 

O Valštejnském okruhu natočili manželé Knappovi video, které lze najít na webových 

stránkách Linhartovského zámku. Za pozornost stojí jak nádherné fotografie, tak 

samotná projekce s názvem Stezkou Valštejnského okruhu. 

Uskutečnila se další výroba triček, čepic, kšiltovek a mikin se 

Spolkovým znakem. Celkem bylo vyrobeno 23 kusů. Během 

roku se zároveň podařilo shromáždit množství zajímavých 

fotografií členů a příznivců spolku vyfocených právě ve 

spolkovém oblečení (např. také v USA a Norsku). 

V městském Zpravodaji vyšly dva články Spolku Valštejn. 

V prvním čísle byly prezentovány aktivity spolku v roce 2015, ve 

čtvrtém čísle byl publikován článek o dokončeném 

Valštejnském okruhu a informačních tabulích. Informace o 

spolku byly rovněž umístěny na webových stránkách města 

v sekci Spolky ve městě. 

Ke konci roku proběhla výroba dvoujazyčných 

(česky, německy) nástěnných kalendářů formátu 

A3 s aktuálními snímky z Valštejna a Ztracené Vody. 

Kalendářů bylo objednáno celkem 15, pět kusů si 

pro své přátelé zakoupil také pan Kurt Schmidt z 

Německa.  
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Poděkování 

Děkujeme všem, kteří nás podporují a kteří nám pomáhají v naší činnosti. 

Osobně děkujeme: 

 Městskému zastupitelstvu města Město Albrechtice, panu starostovi Luďku 

Volkovi a panu místostarostovi Martinu Špalkovi za finanční a organizační podporu 

při našich aktivitách. 

 Obecnímu úřadu Holčovice a panu starostovi Mgr. Pavlu Šprinzovi za organizační 

podporu našich aktivit. 

 Milanu Žůrkovi za svolení k umístění informační tabule na jeho pozemku. 

 Radimu Kabeláčovi za zpracování grafických návrhů tabulí a výšivky znaku. 

 Mgr. Haně Geržové za korektury textů. 

 MgA. Jakubu Gajdovi, Ph.D. za odborný posudek sochy sv. Jana Nepomuckého. 

 

Hospodaření 

Spolek Valštejn nedisponoval v roce 2016 žádným majetkem ani finanční hotovostí. Třetí a 

čtvrtá informační tabule byla financována městem Město Albrechtice v rámci řádné 

dotace.  

 

 

Plány do roku 2017 

Hlavní aktivitou spolku v roce 2017 by měla být rekonstrukce kapličky na Malém Valštejně, 

která by měla být rovněž v daném roce otevřena a případně vysvěcena. 

Dále plánujeme realizovat pátou informační tabuli v rámci Valštejnského okruhu 

věnovanou poustevníkovi Vlastimilu Beranovi umístěnou v blízkosti hájenky, kde bydlel 

v letech 1956 - 1972. 

Kromě realizace všech již tradičních spolkových akcí plánujeme v červnu 2017 společné 

setkání s německými návštěvníky, kteří hodlají Valštejn navštívit v rámci Česko-polsko-

německých dní. 

Rovněž se budeme i nadále věnovat průzkumům soukromých i státních archivů a fondů. 

 

Spolek Valštejn 

© 


