
ZLATÉ DNY ve Zlatých Horách 11. srpen 1998 

 

300 let Staré pošty – Muzea 

1698 – 1998 

  9.00 - Vystoupení zlatohorské dechovky před 

budovou muzea. 

  9.30 - Odchod městských zástupců od radnice. 

v doprovodu městské gardy k budově muzea. 

  9.45 - Zahajovací proslov Zlatých dnů. 

10.00 - Uvítání císaře Josefa II. a jeho doprovodu. 

Císařův proslov. 

10.30 - Vyznamenání vojáků gardy za statečnost 

u Domašova a předání nového praporu. 

10.45 - Čestná salva 

11.30 - Rozloučení se s císařem a jeho odjezd 

kočárem. 

 

 

 

100 let Rozhledny – Biskupská kupa 

1898-1998 

 

13.30 – Odjezd autobusů na Petrovy boudy. 

14.30 – Promluva hostů u rozhledny. 

15.00 – Uvítání císaře Františka Josefa I. Městskou gardou.  

15.30- Slavnostní otevření rozhledny - Čestná salva. 

 

A jak zval plakát, tak se také Zlaté dny uskutečnily. Počasí přálo, diváci přišli v počtu, jaký 

město nepamatuje. Byla to první akce, kterou jsme jako 

garda s městem pořádali. Všichni co přiložili ruku k dílu, si 

zaslouží uznání. Vojáci z cizích klubů voj. historie, Ostravy 

a Nového Jičína, byli spokojeni. Akce byla hodnocena jako 

velmi zdařilá. Jak by ne, když přijel císař Josef II. 

s generály Laudonem a Lascym. Náš pan starosta nám 

nechal vyrobit pamětní medaile za vyhranou bitvu u 

Domašova. Vojsko dekoroval sám generál Laudon. 

Zlatohorské náměstí bylo plné dobře se bavících lidí. 

Nejednomu z přihlížejících se zalesklo oko dojetím. 

Působilo to na mne dojmem, že byli dokonce na svou 

novou gardu patřičně hrdi. Plni dojmů odcházíme na 

připravené občerstvení. Všichni to budeme potřebovat, 

čeká nás slavnostní otevření rozhledny na Biskupské kupě 

a v pořadí již druhý mocnář. Po strastiplném výjezdu jsme překvapeni, kolik je u nově 

opravené věže turistů z Polska. I samotný císař František Josef I., po němž je rozhledna 

pojmenována, byl překvapen jak výhledem, tak přijetím. Bylo pozdě odpoledne, když 

nasedáme do auta Mirka Petříka a vracíme se do města, které stále oslavuje své v pořadí čtvrté 

Zlaté dny. 

Zúčastnili se: Olšar, Šmoldas, Rozbroj, Houžvovi, Žalčík, Mokroš, Wetter, Ščípák, 

Wetterová, Doboš a jednotka Libora Fojtů z Nového Jičína. Poprvé jsme také zapůjčili pro 

císaře biskupský kočár z Javornického zámku. Po oslavách byl restaurován Pepou Olšarem do 



podoby, jak ho známe dnes. V tyto dny se samozřejmě uskutečnilo množství jiných akcí. Jako 

- 120 let hasičského sboru, kdy byl městským hasičům předán nový požární vůz a mnoho 

dalších výstav a koncertů. Tato tradice Zlatých dnů se od roku 1994 dodržuje dodnes.  

 

J. Šmoldas 


