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Zprávy z radnice
Vûra Michnová
Leto‰ní krutá a hlavnû dlouhá zima zatoãila s financemi, ale také i se zahájením rÛzn˘ch
investiãních akcí. Po zimû se projevily také katastrofální stavy nûkter˘ch komunikací,
objevily se ‰kody zpÛsobené zatékáním do objektÛ mûsta.
Mûsto se pfiipravovalo na nejvût‰í investiãní akce na rok 2006 a to na III. etapu rekonstrukce a pfiístavbu objektÛ Z· v celkovém objemu 17,2 mil. Kã, ta zatím nezapoãala z dÛvodu onemocnûní projektanta této akce a tím vynuceného posunutí zahájení. V souãasné
dobû je uÏ projekt dokonãen jin˘m projektantem a akce by se mûla zahájit 15. ãervence.
Ze souãasné ‰kolní tûlocviãny vzniknou pfiestavbou 2 kmenové tfiídy, místnost pro ‰kolní
dílny a patery ‰atny. Velká tûlocviãna bude roz‰ífiena pfiístavbou o men‰í tûlocviãnu a dal‰í
prostory. Také bude rekonstruován suterén s restaurací, saunou a dal‰ími prostory.
Dal‰í velkou akcí plánovanou na leto‰ní rok byla rekonstrukce plaveckého bazénu na
Libotínû v cenû za 13,2 mil. Kã. Staveni‰tû bylo pfiedáno v listopadu 2005, ale zima práce
pfieru‰ila a zaãalo se s rekonstrukcí v dubnu. Nyní je areál koupali‰tû jiÏ v provozu a opravdu stojí za to. Koneãnû je vidût aÏ na dno, v‰e je opraveno, v provozu jsou i nová hfii‰tû pro
volejbal, nohejbal a tenisov˘ kurt. Z tohoto hojnû nav‰tûvovaného a lidmi ze ‰irokého okolí oblíbeného koupali‰tû se nyní stal opravdov˘ areál rekreace a relaxace.
Dal‰í velkou akcí, která probíhá na území mûsta, je 2. etapa rekonstrukce prÛtahu mûstem ve dvou místech, a to od zdravotního stfiediska po kfiiÏovatku Závi‰ické a Novojiãínské
a jednosmûrky na Zauliãí kolem tûlocviãny a Z·. Na prvním jmenovaném úseku se s pracemi zapoãalo v polovinû kvûtna. Vytahují se Ïulové kostky, které budou nahrazeny asfaltov˘m kobercem a na druhém úseku se zaãalo pracovat zaãátkem ãervna, po ·tramberské
pouti. Dílo má stát 12,3 mil. a musí b˘t dokonãeno do konce srpna 2006.
Dal‰í pfiipravovanou akcí je celková regenerace Bafiin, kde budou postupnû v etapách fie‰eny silnice, chodníky, dûtské koutky, odpoãinková zóna, odstavné plochy, parkovi‰tû,
zeleÀ aj.
Rozruch zpÛsobilo odvolání mûsta proti rozhodnutí o integrovaném povolení pro Kotouã
·tramberk, spol. s r.o. ve vûci investice „Vápenn˘ program Kotouãe ·tramberka, spol.
s r.o.“. Mûsto se odvolalo z prostého dÛvodu, aby chránilo své obãany. V roce 2004 nabylo
právní moci povolení pro stavbu „Závodu na v˘robu cementu“ pro firmu Lasserberger CZ
spol. s r.o., kde bylo o‰etfieno mnoh˘mi podmínkami zlep‰ení Ïivotního prostfiedí, zmírnûní
dopravní zátûÏe zejména pro oblast Koziny a Bafiin. Bylo pfiislíbeno 130 nov˘ch pracovních
míst aj. V˘stavba cementárny zatím zahájena nebyla, ale nov˘ program tzv. vápenn˘ spol.
s r.o. Kotouã ·tramberk, uÏ tyto podmínky nefie‰il. Na základû odvolání uÏ probûhla dal‰í
jednání i s vedením Lasserbergeru CZ, ministerstvo Ïivotního prostfiedí âR rozhodlo ve prospûch mûsta a nyní doufáme, Ïe v‰e smûfiuje ke spokojenosti v‰ech zúãastnûn˘ch stran,
tj. investora, mûsta i obãanÛ.
Zaãátkem ãervna probûhly volby do Parlamentu âR. V na‰em mûstû se zúãastnilo celkem
68,6 % voliãÛ, ãímÏ jsme pfiedãili celorepublikov˘ prÛmûr úãasti o 4,2 % (64,4 %). To je celkem slu‰ná bilance.
Pfiipravuje se 3. zmûna Územního plánu mûsta ·tramberka v roce 2006.
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Jak jsme proÏili kulturnû a spoleãensky pÛlrok roku 2006
Vûra Michnová
Nov˘ rok jsme zahájili Novoroãním koncertem Zrodila se hvûzda v podání pûvkynû Julie
Meixnerové z Ostravy dne 6. ledna
21. ledna mûli hasiãi 1. zahajovací bál v Kulturním domû na Námûstí.
23. ledna mûsto zajistilo pro dûti pohádku Jak si princezna vzala draka.
27. ledna Technoprojekt a.s. Ostrava slavnostnû vyhla‰oval vítûze 1. roãníku fanklubu
„Trúba“ a byl pfiedán zlat˘ klíãek nejlep‰ímu fanou‰kovi, tedy fanynce ze Studénky — pûtileté Krist˘nce Holasové, která za sezonu 2005 od kvûtna do konce roku vystoupala
54× schody do vûÏe.
28. ledna mûli ples Holubáfii v Kulturním domû na Námûstí.
3. února se na Trúbû se‰ly dûti, aby se zúãastnily 2. hradní snûhulakiády, kterou uspofiádal Technoprojekt, a.s. Ostrava
4. února jsme zahájili pfiedãasnou burianovskou sezonu a to vernisáÏí putovní v˘stavy
Zdenûk Burian a jeho svût — Stezkou odvahy a dobrodruÏství v Muzeu ZdeÀka Buriana.
V˘stava trvala do nedûle 25. ãervna 2006.
10. února pfiátelé cimbálové muziky ve spolupráci s Galerií vín manÏelÛ Stfiechov˘ch
uspofiádali Veãer s cimbálovkou, hrála cimbálová muzika Pavla Miky z RoÏnova pod
Radho‰tûm.
11. února se uskuteãnilo vefiejné natáãení koncertu SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka. Natáãela ãeská televize Ostrava a to do dokumentárního pofiadu s názvem „A tuhle znáte?“
17. února mûlo mûsto svÛj uÏ 16. obecní bál. K poslechu i tanci hrál v malém sále
Franti‰ek âernoch z Vefiovic a ve velkém sále ‰tramberská skupina Radeg. V programu vystoupili ãlenové taneãní skupiny KTF Reflex Nov˘ Jiãín, TOP DANCE Petry Pístecké
a Pavel Janák alias Michael Jackson.
22. února nav‰tívil ·tramberk znám˘ publicista a hudebník Jifií âern˘ na pozvání pracovníkÛ Apollo Burn Clubu — Mûstského pivovaru, kde vystoupil v pofiadu Ro©kování
s Jifiím âern˘m.
Plesovou sezonu zakonãili divadelníci tradiãním Ma‰karním divadelním bálem konãinov˘m, k tanci i poslechu hrála skupina Radeg a pro pobavení vystoupila recesní skupina
MuÏoretÛ z Kopfiivnice.
Bfiezen zahájily dûti. DÛm dûtí a mládeÏe v Kopfiivnici se svou poboãkou ve ·tramberku
pfiipravil tradiãní dûtsk˘ Ma‰karní bál pln˘ soutûÏí, her, písniãek a dovádûní.
10. bfiezna byl zahájen uÏ IX. roãník ·tramberské divadelní pfiehlídky amatérsk˘ch divadelních souborÛ hrou Jana Jílka Jak umfiít na lásku v podání DS Kozlovice.
17. bfiezna se pfiedstavil DS Drahotu‰e v komedii Jevana Brandon–Thomase Charleyova teta.
18. bfiezna se mohli zájemci o turistiku zúãastnit Podivuhodného jarního pochodu podhÛfiím
Beskyd pofiádaného firmou ·míra–print, s.r.o. Ostrava. Trasa vedla z Kozlovic, pfies Hukvaldy,
Dolní Sklenov, Vûtfikovice, Kopfiivnici do ·tramberka, nebo kdo chtûl, mohl jít naopak.
24. bfiezna DS Chaos z Vala‰ské Bystfiice sehrál hru od autorské dvojice Donalda
Churchila a Petera Yeldhama Moje pfiítelkynû sleãna Flintová.
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31. bfiezna pokraãovala pfiehlídka pfiedstavením Tulák od Jifiího Baldy a Emanuela
BroÏíka, kter˘m se pfiedstavili ãlenové DS Pod vûÏí ·tramberk. Pfii‰li a zvítûzili na v‰ech
frontách. Pro reÏiséra Josefa Marka to bylo urãitû pfiíjemné a potû‰ující zavr‰ení jeho snah.
Gratulujeme.
1. dubna se v restauraci Chata dr. Hrstky se‰li milovníci poezie pfii svíãkách na pofiadu
Ve jménu lásky. V programu vystoupili ing. Dana Marková, MUDr. Mofiic Jureãka a Vûra
Michnová, která i tento pofiad sestavila z básní pfiedních ãesk˘ch i svûtov˘ch básníkÛ. Byla
to spoleãná akce Technoprojektu, a.s. Ostrava, mûsta ·tramberka a DS Pod vûÏí ·tramberk.
7. dubna pokraãovala pfiehlídka pfiedstavením Jana Havláska NepoÏádá‰ o manÏelku bliÏního svého, ve kterém se nám poprvé na pfiehlídce pfiedstavil SDO Divadlo u lípy
z Ostravy–Hrabové.
Mûstsk˘ pivovar slavnostnû otevfiel svou pivní sezonu 8. dubna ·trambersk˘m flamendrem. Vystoupila cimbálová muzika SoláÀ, Ladislav Hezk˘ se pokou‰el, leã marnû, upéct nejvût‰í ·tramberské ucho, ale slíbil, Ïe se o to potfietí pokusí pfií‰tí rok.
Na závûreãném veãeru IX. roãníku ·DP 21. dubna byli seznámeni diváci se slavnostním
vyhlá‰ením vyhodnocení. Závûreãn˘ veãer zpfiíjemnili sv˘m vystoupením herci divadla
Petra Bezruãe z Ostravy Alena Sasínová–Polarczyk a Jan Vlas.
22. dubna se konal v Apollo Burn Clubu komorní koncert osobité písniãkáfiky a kytaristky Dagmar Andrtové–VoÀkové.
22. dubna se bûÏel 26. roãník silniãního bûhu na 10 km ·tramberská desítka, kterou pofiádá OS KOVO Kotouã spol. s.r.o.
Na 29. dubna byl naplánován 13. roãník ‰ermífiského klání s dobov˘m jarmarkem, které
SS· Allegros ·tramberk pofiádala ve spolupráci s mûstem. Mûlo to b˘t závûreãné a koneãné slavnostní ukonãení této tradice. Ale asi nûco na té tfiináctce bude, protoÏe v pátek bylo hezky a v sobotu lilo a lilo a lilo. ·ermífiské skupiny dorazily, ale bohuÏel kvÛli poãasí se
akce nekonala.
1. kvûtna nám na Námûstí vyrostla májka, takov˘ trochu vesnick˘ zvyk stavût májku na
návsi, kterou tam postavili na‰i hasiãi na Ïádost pana ing. Pavla ·míry, jednatele firmy ·míra–print, s.r.o. Ostrava.
Ve dnech 5.— 8. kvûtna ná‰ Kulturní dÛm hostil asi ‰edesátku úãastníkÛ festivalu XI.
roãníku DnÛ klasické kytary.
6. kvûtna uspofiádal Technoprojekt, a.s. Ostrava 1. hradní slavnost. Hrad nav‰tívili rytífii Svatého Grálu, ãlenové DS Divadla pod vûÏí sehráli Zvíkovského rará‰ka a ãlenové DS
Kotouã a dûtského divadelního souboru pomáhali pfii hradní slavnosti.
9. kvûtna znûly sálem kulturního domu tóny Koncertu ÏákÛ ke Dni matek z První soukromé základní umûlecké ‰koly Mis music o.p.s. v Kopfiivnici.
18. kvûtna sehráli ãlenové Divadla klauniky z Brna pfiedstavení Don Quijote de la Ancha
pod vy‰‰ím umûleck˘m dohledem Boleslava Polívky. V hlavní roli pfiední chÛdoherec
Lennoir Montain. Pfiedstavení bylo skvûlé a pfiítomní diváci se úÏasnû bavili.
Ve dnech 20.— 21. kvûtna slavil Mûstsk˘ pivovar 1. narozeniny. Tato dvoudenní akce asi
nejvíce potû‰ila milovníky piva. Jinak v programu vystoupili v sobotu ãlenové dûtského souboru ·uba Duba Band, Stanley’s Dixie Street Band a skupina Hec a v nedûli hudební skupiny Docuku a Cizinci. Sobotní prodlouÏení akce o hodinu i dost velká hluãnost skupiny Hec
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zvedla hladinu nevole ze strany obãanÛ. Probûhlo jednání mezi zástupci mûsta a pofiadatelem firmou ·míra–print, s.r.o. a do budoucna uÏ se snad v‰e vyfie‰í.
28. kvûtna se slavila ·tramberská pouÈ. Letos, podle povûsti 8. 5. 1241, jsme oslavili
765. v˘roãí vítûzství ‰trambersk˘ch kfiesÈanÛ nad mongolsk˘m vojskem.
31. kvûtna byla malá slavnost kácení máje, které provádûli opût na‰i hasiãi a hudební doprovod zajistili ãlenové dechového orchestru mûsta ·tramberka, akci pofiádal Mûstsk˘ pivovar. V tent˘Ï den nav‰tívil Jan Burian Apollo Burn Club, kde probûhla akce Ekologie du‰e aneb Burianova kulturní ozdravovna.
1. ãervna mûli v Kulturním domû Ïáci ZU· ZdeÀka Buriana v Kopfiivnici, poboãka ·tramberk svÛj Ïákovsk˘ koncert v Kulturním domû na Námûstí.
Ve dnech 2. a 3. ãervna jsme volili své zástupce do Parlamentu âR. Jak kdo volil a zvolil je jeho vûc, ale jak to bude v na‰í spoleãnosti vypadat dál, je uÏ vûcí nás v‰ech..
2. ãervna DDM ·tramberk uspofiádal Dûtsk˘ den, tentokrát s podtitulem Pirátsk˘ den.
Plánovaná akce se mûla uskuteãnit v Národním sadu, ale díky chladnému poãasí byla v tûlocviãnû. Pro dûti byly pfiipraveny úkoly i odmûny.
3. — 4. ãervna zase mûly dûti moÏnost nav‰tívit akci Hrátky na hradû u pfiíleÏitosti Dne
dûtí, které pro nû pfiipravil Technoprojekt, a.s. Ostrava.
9. ãervna v Kulturním domû vystoupila vokální skupina Cantabile ze ZU· Leo‰e Janáãka
z Havífiova –Podlesí v pofiadu Vzpomínkov˘ veãer písní Osvobozeného divadla a Semaforu.
V anglickém klubu firmy ·míra–print, s.r.o. Ostrava pokraãoval Klub deskov˘ch her
a setkání Numerologie v souvislostech.
Sváteãním zahájením ·tramberského kulturního léta bylo uspofiádání 4. roãníku DnÛ
mûsta ·tramberka ve dnech 23.— 25. ãervna 2006. Zahájili jsme v pátek koncertem polského orchestru se Szamocina v amfiteátru, v sobotu v dopoledních hodinách zmûfiili své síly bûÏci v soutûÏi uÏ 8. roãníku bûhu do schodÛ. Zúãastnilo se jich 40. V odpoledních hodinách pak probíhala soutûÏ TFA „·tramberská Trúba 2006“ coÏ je soutûÏ pro fyzicky a zdravotnû zpÛsobilé pfiíslu‰níky Hasiãsk˘ch záchrann˘ch sborÛ âR a ãlenÛ Jednotek sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ v kompletní v˘zbroji z námûstí aÏ do vûÏe Trúba. Souãasnû s touto akcí
probíhal uÏ 4. roãník soutûÏe o nejlep‰í, dalo by se spí‰e fiíci, o nejchutnûj‰í ·tramberské ucho. Hodnotilo se ve dvou rovinách — jednak odborná porota a jednal laická vefiejnost.
Porota byla tfiíãlenná a v laické soutûÏi pfii‰lo hodnotit celkem 93 ochutnávaãÛ. V podveãer
se mohli náv‰tûvníci pobavit v amfiteátru v˘kony divadelníkÛ souboru Kotouã, ktefií sehráli dvû jednoaktovky Vodu a m˘dlo, ve které excelovala v jediné roli Mgr. Pavla Jurková, dále od B. Nu‰iãe Analfabet a na závûr zazpívali písnû ze hry Golem J. Voskovce a J. Wericha.
Dny mûsta pokraãovaly v nedûli 25. ãervna prÛvodem z námûstí do Národního sadu. V prÛvodu ‰ly dva dechové orchestry — ná‰ a polsk˘ v ãele s maÏoretkami skupiny Krokod˘l
z Ostravy Dubiny. V parku pak mûly samostatné vystoupení maÏoretky, kter˘m k vystoupení hrál ná‰ dechov˘ orchestr, poté vystoupili ãlenové dechového orchestru ze Szamocina,
dále nás sv˘m vystoupením Zkrocení zlé Ïeny potû‰ili ãlenové ‰tramberské skupiny scénického ‰ermu Allegros, pfiijel kejklífi Ondfiej ·paãek ze Vsetína, bfii‰ní taneãnice skupiny
Shahrazád z Kopfiivnice, dûti potû‰il sv˘mi v˘stupy kouzelník Jaroslav Tovary‰ z Kopfiivnice
a na závûr zahrála skupina mlad˘ch Radeg. Pan starosta vyhlásil v˘sledky soutûÏí bûhu do
schodÛ a o nejlep‰í ·tramberské ucho. Poãasí nám pfiálo a celkovû se dá fiíci, Ïe se 4. roãních DnÛ mûsta vyvedl. Tím jsme ukonãili první pÛlrok 2006.
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Úsilí dr. Hrstky o získání a pfietvofiení hradu
Josef Adamec
V minul˘ch t˘dnech se objevila v regionálním tisku zpráva o finanãním daru na‰eho obãana p. Bartonû urãeného na dostavbu ‰tramberského hradu plánovanou uÏ pfied více neÏ
sto lety. OÏivíme si trochu dávné události.
Druh˘m dÛvodem dne‰ní vzpomínky je i 75. v˘roãí úmrtí dr. Hrstky, tvÛrce ·tramberka
umûleckého i turistického.
KaÏdého, kdo pfiichází do ·tramberka, upoutá vysoká vûÏ nad mûstem — Trúba. O její
dne‰ní podobu se zaslouÏil uÏ v prvních letech XX. století dr. Adolf Hrstka. Musíme se trochu vrátit do minulosti, abychom pochopili Hrstkovu snahu a úsilí.
Zru‰ením jezuitského fiádu roku 1773 pfiestal fiád b˘t drÏitelem Nového Jiãína a ·tramberka, b˘val˘ majetek fiádu se stal statkem kamerátním a pfiipadl roku 1781 Tereziánské
akademii ve Vídni.
Ta ponechala v zfiíceninu jiÏ obrácen˘ ‰trambersk˘ hrad úplnû a neteãnû svému osudu.
Pfiipomeneme si, Ïe Tereziánská akademie, zaloÏena roku 1745 císafiovnou Marií Terezií,
byl ústav vychovávající mladé muÏe do diplomatick˘ch a právnick˘ch sluÏeb. Akademie
vlastnila nemovitosti také na Moravû. Krátce po zaloÏení ‰tramberského odboru KâT
(1895) zaãal dr. Hrstka usilovat o získání hradu od Tereziánské akademie pro klub.
Pfiedpokládal jeho zvelebení a úpravu vûÏe na turistickou rozhlednu — pravdûpodobnû na
podnût brnûnského turistického aktivisty ing. K. Pûtníka.
Nejstar‰í dostupn˘ datovan˘ dokument vztahující se k úsilí dr. Hrstky pochází z léta roku 1899. Hrstka pí‰e Tereziánské akademii do Vídnû o v˘sledku jednání ve vûci pfievedení
majitele hradu:
„Veleslavné fieditelství
statkÛ c. k. Tereziánské akademie ve Vídni.
Podepsaní zástupcové der Ostgruppe des Klub ãesk˘ch turistÛ in Stramberg dovolují si na základû reverse dne 8. ãervence 1899, jimÏ povoleno bylo bezplatné vyuÏívání zfiícenin ·tramberku
ku úãelÛm turistick˘m, poslati na veleslavné fieditelství zdvofiilou Ïádost za laskavé povolení ku
opravení vûÏe podle plánÛ p. arch. Kamila Hilberta, jeÏ schváleny a historicky správny uznány
byly slavnou c. k. Centrální komisí pro zachování historick˘ch památek ve Vídni a ku jejich provedení byla vysok˘m c. k. ministeriem vnitra v˘nosem ze dne (neuvedeno) udûlena státní subvence.
Podepsaní zástupcové mají pevnou nadûji, Ïe veleslavné fieditelství vzhledem na zaslouÏilé jejich podniknutí uznané slavnou c. k. ministeriem vnitra — vbrzku jim své laskavé povolení ku
zmínûné pfiestavbû udûlí“. ( Pfiílohou dopisu byly stavební plány.)
Tento list stvrzuje závûreãnou ãást jednání po pfievedení majetku hradu. Dal‰í jednání se
zfiejmû protahovalo, jelikoÏ dr. Hrstka sepsal novou prosbu, tentokráte samotnému ministru kultury baronu Gautschovi, u nûhoÏ usiloval o vyfiízení Ïádosti k opravû hradu, kterou
KâT poslal Tereziánské akademii do Vídnû uÏ pfied ‰esti t˘dny.
Podle zápisu Zprávy o ãinnosti KâT ve ·tramberku pro rok 1900 (klub mûl v té dobû 48
ãlenÛ) byly plány na úpravu hradu vypracovány pÛvodnû arch. Josefem Pokorn˘m z Ostravy.
Av‰ak ve Vídni nedo‰lo k jejich schválení, neboÈ pr˘ „…málo odpovídaly historii…“ a proto
c. k. vídeÀská Centrální komise pro historické a umûlecké památky doporuãila ·tramberákÛm arch. Kamila Hilberta, v té dobû jiÏ zamûstnaného pracemi na svatovítské katedrále
v Praze. Ten plány ochotnû vyhotovil a vídeÀská komise je pak schválila. Podle propoãtÛ
mûla stavba stát 42 000 korun a za plány si Kamil Hilbert úãtoval 1 050 korun. O podporu
úmyslu KâT byl poÏádán i zemsk˘ hejtman v Brnû Felix hrabû Vetter z Lilie.
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V dokumentech t˘kajících se postupu pfiípravy oprav jsou velké mezery a z toho dÛvodu
nelze posloupnû tuto záleÏitost sledovat. âlánky uchované v regionálních ãasopisech v‰ak
potvrzují, Ïe se jednalo o akci dlouhodobou, která vyvrcholila zpfiístupnûním vûÏe v roce
1903.
Samotná stavba zaãala v roce 1902: „Pfii‰li dûlníci z okolí, hlavnû z Pfiíbora a Vefiovic. Na
kamenn˘ch konzolách ve zdivu vûÏe byl vystavûn krov, ochoz a stfiecha krytá ‰indelem…Pod
schodi‰tûm ve sklepení vûÏe v b˘valém to hradním vûzení najdeme improvizovanou hladomornu,
v níÏ pfii umûlém osvûtlení uzfiíme okovy spoutanou obûÈ loupeÏivé hrabivosti nûkdej‰ího drÏitele
hradu ·tramberka pana Buriana z Puklice a vûrného jeho soudruha v nekalém fiemesle, rytífie
Zicha. Nádvofií hradu, jakoÏ i vûÏ sama obehnány budou na severu, jihu a v˘chodu hradbami
s cimbufiím opatfien˘mi ãtyfimi hláskami a loggií…Na stranû západní spojeny a uzavfieny budou
hradební hradní budovou. Tato vystavûna bude v jednoduchém gotickém slohu a slouÏiti bude
hlavnû za turistickou útulnu pfiístupnou od strany jihozápadní po padacím mostû vedoucím jednak ku hlavní bránû budovy, jednak ku brance vedoucí do stráÏnice. PrÛãelí bude ozdobeno dvûma ark˘fii a znaky slavn˘ch pánÛ z Kravafi, Cimburka a Îerotína. V pfiízemí hradní budovy zfiízen
bude byt pro fortn˘fie, kuchyÀ a spiÏírna, v prvém poschodí pak rytífiská síÀ slouÏící za hostinskou útulnu a síÀ slouÏící za turistickou noclehárnu. Z podstfie‰í budovy pfiijdeme dfievûnou krytou a visutou chodbou do vûÏe rozhledny. Ve‰keré zafiízení a upravení místností provedeno bude
ve slohu historickém, odpovídajícím duchu doby slavn˘ch pánÛ ze Îerotína a na ·tramberku…“
âlánek dále upozorÀuje na hospodáfiskou dÛleÏitost celého podniku organizovaného KâT:
„…Bylo by hfiíchem tento rozko‰n˘ a zajímav˘ kraj nevyuÏitkovati turisticky v dobû, kdy v‰echen
svût prázdn˘ svÛj ãas obûtuje jen pfiírodním pÛvabÛm krajin, historii míst a ne‰etfií ani nákladu
ani námahy pfii jejich vyhledávání…“
TakÏe: „…odbor pfiedstupuje pfied vefiejnost s nov˘m podnikem, chce jí zachovati jednu z nejrázovitûj‰ích a nejpopulárnûj‰ích historick˘ch památek Moravy — hrad ‰trambersk˘, v podání lidu „Trúbou“ zvan˘ — chce jej nejen od zkázy uchovati, n˘brÏ hodlá jej i tak upraviti, by stal se
vedle rozko‰n˘ch Pusteven na Radho‰ti, vedle mil˘ch útulen na krajích vedle tajemné Macochy
novou turistickou atrakcí moravskou“.
Hlavní podmínkou pro zahájení úprav se ukázalo shromáÏdûní potfiebného mnoÏství penûz. Za tím úãelem byla vydána jednak propagaãní pohlednice s barevnou kresbou ideového návrhu v˘‰e popsan˘ch úprav hradu podle plánÛ K. Hilberta a na ní psáno: Pfiispûl jsem
na upravení Trúby ‰tramberské 1 K.
V ãasopise Kravafisko z 15. 4. 1902 byl oti‰tûn ãlánek nabádající k finanãní pomoci:
„…Podle umûleck˘ch plánÛ na slovo vzatého stavitele chrámu sv. Vítského na Hradãanech, p.
Kamila Hilberta, má b˘ti stará om‰ená Trúba ‰tramberská pfiemûnûna v snadno pfiístupnou rozhlednu a zbylé zvûtralé zdivo a hradby její pfiekouzleny na turistickou útulnu, jeÏ by byla historicky vûrn˘m obrazem b˘valého sídla slavn˘ch pánÛ z Kravafi.
Odbor KâT na ·tramberku jest si vûdom, Ïe dal se do díla nesnadného a snad jen vzácn˘ souhlas, jeÏ vyslovilo mu vysoké c. k. ministerstvo kultu a vyuãování a pak veleslavn˘ zemsk˘ v˘bor
markrabství moravského tím, Ïe udûlily mu znaãné subvence ku provedení pfiedsevzatého podniku, povzbuzuje jej ku dal‰í vytrvalé práci. Leã ani tato vzácná podpora dvou tak dÛleÏit˘ch ãinitelÛ nemohla by zmínûn˘ odbor pfiivésti ku k˘Ïenému cíli, kdyby nesmûl spoléhati téÏ na v‰estrannou pomoc celé na‰í vefiejnosti, kdyby nemohl spoléhati na v‰echny pfiíznivce moravské turistiky a kdyby nemohl koneãnû hledati pomoci u v‰ech tûch, kdoÏ druhdy z cimbufií „‰tramberské
Trúby“, nyní rozpadávající se, se zálibou bloudili zraky sv˘mi po horách, po ãern˘ch lesích vala‰sk˘ch a ‰ir˘ch nivách la‰sk˘ch…“
Tent˘Ï t˘deník pak ve tfiech ãíslech zvefiejÀoval jména tûch, ktefií na opravu Trúby pfiispûli finanãním darem. Jednalo se o ãástky od 4 000 korun aÏ po 20 haléfiÛ. VzpomeÀme
alespoÀ nûkteré:
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Slezsk˘ zemsk˘ v˘bor pro markrabství moravské subvencí
4 000 K
Vysoké c. k. ministerstvo kultu a vyuãování
1 000 K
Ct. Fa Bratfii Guttmannové ve Vídni
500 K
Ct. Fa Josef Herz a synové v Novém Jiãínû
100 K
Petr Kahánek, hoteliér ve ·tramberku
100 K
Po 10 K : sl. Obãanská záloÏna ve Vala‰ském Mezifiíãí, Frant. VáÀa, profesor v ·umperku,
Karel Kuchafi, fieditel továrny, Vokovice, J. Weit, starosta mûsta Prostûjova, Petr
Hykel, starosta mûsta ·tramberka,
5 K dal napfi. dr. Edm. Palkovsk˘, advokát z Moravské Ostravy.
Lidé ze ·tramberka a okolí, i z míst vzdálen˘ch po celé Moravû dávali i po 1 K, ãasté byly obnosy
20 K, 12 K, 10 K, 5 K, 4 K, 3 K, 2 K, 1 K i 20 haléfiÛ. 35 korun vûnovali ‰tramber‰tí studenti
z divadelního pfiedstavení, na opravu Trúby byl vûnován i jin˘ v˘nos 72 K 32 haléfiÛ z divadla ve ·tramberku.
Pfiíspûvky nebyly jen v penûzích: po 100 q vápna daly ‰tramberské vápenky Knaur
a Barabá‰, Jakob Kohn a comp., G. Schulhof.
Z celého projektu mohla b˘t realizována jen úprava Trúby na rozhlednu, na dal‰í práce se nedostávalo finanãních prostfiedkÛ. Nicménû i toto dílo do‰lo uznání, zvlá‰tû pak jeho pÛvodce.
Do makovice Trúby byla vloÏena Pamûtní listina: „Tato vûÏ, jiÏ lid vÏdy Trúbou*) ‰tramberskou naz˘val, byla v roce 1902 a 1903 péãí odboru KâT a zvlá‰tû pfiedsedy jeho tehdej‰ího
místního lékafie pana MUDr. Adolfa Hrstky obnovena a od úplného rozpadnutí zachránûna. Tuto
listinu klademe sem proto, aby potomci na‰i váÏili si této staré památky historické, jako my váÏili si jí a aby se provÏdy vûdûlo, Ïe opravení a zachování stalo se od obyvatelstva ãeského.
NeboÈ tato vûÏ jest vÏdy stráÏcem lidu ãeského v tomto kraji usedlého!“
*) mezi ·tramberáky se ale traduje, Ïe trúba byla vÏdy zvána „kulatina“, neradi sly‰eli
název „trúba“. (pozn. J. A.)
Vedle zpfiístupnûní Trúby druhou nejv˘znaãnûj‰í událostí roku 1903 — kterou zorganizoval dr. Hrstka s KâT — se stala v˘stava obrazÛ Bohumíra JaroÀka. . „Kravafisko“ ji
v pfiedveãer v˘stavy (5. 12. 1903) takto nad‰enû uvítalo a propagovalo. V rozsáhlej‰ím ãlánku uvádí: „…akademick˘ malífi p. Bohumír Jaronûk vystavuje na ·tramberku ve dnech 6. — 20.
prosince 1903 své obrazy z Vala‰ska a hlavnû ze ·tramberka samého…“
V˘stava se stala událostí roku a tak není divu, Ïe se uchovala i ve vzpomínkách pamûtníkÛ: „První v˘stava byla uspofiádána v domû na námûstí, kter˘ p. doktor koupil od uãitele Dorazila.
Nechal jej upravit na restauraci a nazval ji U JaroÀkÛ.To na poãest akademického malífie Bohumíra
JaroÀka, kter˘ první z malífiÛ objevil krásu ·tramberka a tu pak s láskou a nad‰ením zachytil
na plátno. Z jeho ‰tûtce vy‰lo mnoho umûleck˘ch obrazÛ, dfievorytÛ a plakátÛ, které svûdãily doma
i v cizinû o pÛvabu zapadlého mûsteãka ·tramberka“, doãteme se v rodinné kronice.
Od roku 1903 pofiádal Hrstka ve ·tramberku v˘stavy obrazÛ i jiného v˘tvarného umûní,
kter˘mi pfiedev‰ím chtûl do svûta rozkfiiknout pfiírodní krásu svého pÛsobi‰tû. V˘stavy se
konaly kaÏd˘ rok aÏ do roku 1927 s v˘jimkou let 1915 — 1918, kdy Evropu mrzaãila válka.
Mnoho umûlcÛ a v˘znaãn˘ch turistÛ pfiijíÏdûjících kaÏdoroãnû na ·tramberk, nav‰tûvovalo
„salon krásy“ i v novû postavené Hrstkovû vile. ¤íjnové události roku 1918 podnítily dr.
Hrstku k nové aktivitû. Nejv˘znamnûj‰ím hostem v prvém roce republiky byl bezesporu
francouzsk˘ generál Fillipe s chotí a doprovodem. Poãátkem ãervence 1919 se u HrstkÛ
plánovalo jak a ãím vzácnou náv‰tûvu uhostit. Paní doktorová pr˘ navrhovala zapeãené
klobásy, doktor doporuãoval studenou francouzskou snídani. I pfies potíÏe se shánûním
„materiálu“ pro nároãnou hostinu zvítûzil doktorÛv návrh — studená francouzská snídanû.
Ta se podávala na Trúbû U MûdínkÛ. Na lasturách byly rÛznû upravené dobroty z telecího
masa, ‰unka, saláty a majonéza. Jídla podávala dûvãata upravená v slováck˘ch krojích.
A pisatelka dodává: „Mnû pan doktor svûfiil úpravu stolÛ a ozdobit je kyticemi, v zahrádkách
Ïe uÏ kvetou rÛÏe, lilie, karafiáty. Neshánûla jsem ani rÛÏe ani karafiáty, ‰la jsem na procházku
na Bílou horu. Úboãí bylo plné kvûtÛ — kopretiny, zvonky, ãiãorka pestrá, Ïlut˘ ‰tirovník…
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Z tûch jsem uvila kytice prosté sice, ale pÛvabné a voÀavé pro slavnostní stolování….“ Oslava
probûhla radostnû, popíjelo se víneãko, nálada byla skvûlá. Pan doktor záfiil, dokonce — aã
nekufiák, zapálil si cigaretu, kterou mu nabídl francouzsk˘ generál.
„William Ritter, spisovatel a Ïurnalista a umûleck˘ kritik byl dal‰ím francouzem, kter˘ byl hostem doktora Hrstky. ·tramberk jej tak okouzlil, Ïe o nûm psal s nad‰ením a obdivem“, zapsala
kronikáfika a pokraãovala: „…I náv‰tûvníci z jin˘ch zemí, z Anglie, Nûmecka…byli u HrstkÛ uvítáni a také poho‰tûni. Paní doktorová, v˘borná kuchafika, se ráda pfied vzácnûj‰ími hosty pochlubila sv˘m kuchafisk˘m umûním…
…Nechybûly ani v˘znaãné osobnosti na‰eho vefiejného Ïivota. Karel Kramáfi, Jaro Stránsk˘, poslankynû Karásová, Dr. Jifií Guth Jarkovsk˘, Petr Bezruã…a kdo by je v‰echny umûl vyjmenovat.
VÏdyÈ po celou dobu prázdnin se u HrstkÛ dvéfie nezavfiely a samozfiejmû, Ïe v‰ichni malífii, ktefií
pfiijíÏdûli, byli u HrstkÛ jako doma…“, zavzpomínala si na pana doktora Franti‰ka
Martinásková, roz. Sochová.
O propagaci a popularizaci „svého“ mûsta se MUDr. Adolf Hrstka pfiiãinil ze v‰ech nejvíc. Letos 19. kvûtna to bude 75 let, kdy ode‰el na svou nejdel‰í cestu — ze které není návratu. ·koda, Ïe lidé Ïijící dnes ve stínu ‰tramberské Trúby na nûj zapomínají.

s

Rakousk˘ ministr
baron Gautsch.
UvaÏovaná podoba
úpravy hradu na propagaãní pohlednici.

s

s Trúba
po opravû,
s verandou.

Zfiícenina Trúby.
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Historie pokusn˘ch ‰tol na ·tramberku
za VVUÚ ing. Milan âernín, upravil Josef Marek
Vûdecko–v˘zkumn˘ uheln˘ ústav (VVUÚ) v Ostravû–Radvanicích byl zaloÏen jako rezortní ústav Ministerstva paliv a energetiky v roce 1952. Byl zfiízen pfiedev‰ím pro fie‰ení
problematiky hlubinného dob˘vání. Jeho ãinnost se rozvíjela ze zaãátku v oborech chemicko–fyzikálních a báÀsk˘ch. Jednalo se zejména o fie‰ení problematik anal˘zy plynÛ, zne‰kodÀování uhelného prachu, hornickou elektrotechniku a dÛlní vûtrání.
S postupem intenzifikace hornické práce, za souãasného v˘skytu mimofiádn˘ch událostí,
zpÛsoben˘ch endogenními (vnitfiními) a exogenními (vnûj‰ími) poÏáry, v˘buchy metanu a uhelného prachu, prÛtrÏemi plynÛ a hornin, prÛvaly vod a bahnin, utrpûla fiada pracovníkÛ
závaÏná poranûní, kter˘m mnozí podlehli. Tyto skuteãnosti si vyÏádaly stanovit nová bezpeãnostní opatfiení, vedoucí k zabránûní moÏnosti vzniku mimofiádn˘ch událostí. Bylo nafiízeno zfiídit nová pracovi‰tû, jejichÏ ãinnost by byla orientována na fie‰ení problematik bezpeãnosti a hygieny práce v hlubinn˘ch dolech. Zv˘‰ené nároky na fie‰ení úãinnûj‰ích a bezpeãnûj‰ích metod trhacích prací, v˘buchuvzdorn˘ch ochran a zafiízení si v roce 1958 vynutily vybudování první pokusné ‰toly ve vápencovém lomu Kotouãe ·tramberk.
Hlavní ‰tola byla vyraÏena bez v˘ztuÏe v pevném vápenci ve svûtlém profilu 7 m2 a délce 47 m. Postupnû byly vyraÏeny odboãky — ã. 1 v délce 24 m a profilu 9,3 m2, ã. 2 v délce 15 m a profilu 8,6 m2 a ã. 3 v délce 24 m a profilu 5,6 m2. Tímto bylo umoÏnûno provádût první experimentální zkou‰ky v namodelovan˘ch rizikov˘ch dÛlních podmínkách.
Vzhledem k postupu tûÏby vápence v lomu bylo nutno v roce 1966 první pokusnou ‰tolu
opustit. Vedením lomu byla VVUÚ nabídnuta nová lokalita k vyraÏení nov˘ch ‰tol a to v prostoru vápencového lomu na okraji katastru ·tramberk (místní ãást Horeãka). V b˘valém dob˘vacím prostoru lomu Kotouã byla vyraÏena v roce 1967 ‰tola v pravoúhlém profilu o promûnlivém svûtlém profilu cca 7 m2 a délce 56 m. Se zvy‰ováním nárokÛ na rozsah v˘zkumn˘ch prací se postupnû roz‰ifiovalo vybavení pokusné ‰toly a doplÀovalo moderní mûfiící technikou. Zásadním mezníkem ãinnosti VVUÚ v oblasti zku‰ebnictví bylo vydání zákona ã. 30/1968 Sb. VVUÚ byl vyhlá‰en státní zku‰ebnou 214 a souãasnû plnil funkci rezortní zku‰ebny ã. 4 a státní báÀskou správou byl autorizován k dal‰ím zku‰ebnick˘m úkonÛm.
Mimofiádné události, které se staly v sedmdesát˘ch létech na dolech Paskov, Stafiíã 3
a âSA, pfii kter˘ch zahynulo témûfi sto horníkÛ, si vynutily fie‰ení nov˘ch a úãinnûj‰ích typÛ protiv˘buchov˘ch ochran, vãetnû zkoumání problematiky ‰ífiení a útlumu v˘buchov˘ch
vln. Za v˘znamné finanãní podpory tehdej‰ího Ministerstva hornictví byl v roce 1979 vybudován areál souãasn˘ch pokusn˘ch ‰tol. Tento se skládá z velké ‰toly ã. 3 s obloukov˘m
prÛfiezem a profilem 9,1 m2 v celkové délce 250 m a malé ‰toly ã. 4 s lichobûÏníkov˘m profilem 4,7 m2 o délce 250 m. Tyto paralelní chodby jsou propojeny speciálními vrty, na nichÏ
jsou usazeny mûfiící skfiínû se snímaãi v˘buchov˘ch tlakÛ a senzory k mûfiení ‰ífiení plamenn˘ch v˘buchov˘ch zón. V roce 1987 bylo dokonãeno prodlouÏení ‰tol ã. 3 a 4 na koncovou délku 300 m a rovnûÏ byla vyraÏena tzv. expanzní komora za úãelem eliminace v˘buchov˘ch projevÛ mimo ‰tolu. Souãasnû do‰lo k dovybavení celého areálu poÏadovan˘m
12

technick˘m zafiízením, laboratofií s moderní v˘konnou mûfiící ústfiednou. Zvy‰ující se poÏadavky na fie‰ení problematik bezpeãnostního inÏen˘rství roz‰ífiily vyuÏití pokusn˘ch ‰tol také do jin˘ch pfiíbuzn˘ch prÛmyslov˘ch odvûtví.
Docílené v˘sledky v˘zkumu umoÏnily v˘raznû pfiispût ke sníÏení poãtu prÛmyslov˘ch havárií a nehodovosti v hlubinn˘ch uheln˘ch dolech. V souãasné dobû vybavení pokusn˘ch
‰tol a laboratofií umoÏÀuje fie‰it problematické a rizikové v˘robní postupy, modelovat vzniklé havarijní situace, objasÀovat a zji‰Èovat pfiíãiny tûchto mimofiádn˘ch událostí.
V˘znam pokusn˘ch ‰tol podtrhuje ta skuteãnost, Ïe v zemích EU kromû pokusn˘ch ‰tol
ve ·tramberku existuje podobn˘ komplex pokusn˘ch podzemních chodeb, kde mÛÏe b˘t
fie‰ena problematika bezpeãnostního inÏen˘rství, pouze v Polsku.

PrÛãelí radvanick˘ch tunelÛ, 4. 7. 2005 (autor fotografie neznám˘).
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UÏ pfied 100 lety ·tramberáci myslili
i na kulturu a spoleãensk˘ Ïivot
Josef Adamec
Z dobového tisku — Kravafisko, Jiãínské noviny — je‰tû dnes, po více neÏ sto letech, na
nás d˘chne atmosféra poãátku dvacátého století. V ãísle 23 ze dne 6. ãervna 1903 byla oti‰tûna pozvánka na historickou slavnost na Trúbû v nedûli 14. ãervna s následujícím programem:
— Zkrocení Buriana z Puklice Jifiím Podûbradsk˘m. Burian táhne se zbytky svého lidu
zbrojného na hrad ·tramberk, prosí o milost, prohla‰uje se vasalem.
— Pak bude v‰eobecné veselí v historick˘ch krojích. Hudba C. M. Hrazdíra. Umûleck˘
plakát od B. JaroÀka.
O tfii roky pozdûji, opût v ãervnu zaÏila Trúba a s ní cel˘ ·tramberk novou slávu. Aktivita
Klubu ãesk˘ch turistÛ v ãele s pfiedsedou MUDr. Adolfem Hrstkou pokraãovala. Zalistujeme
v Kravafisku ã. 26 s datem 22. ãervna 1906:
„Nová útulna na ‰tramberské Trúbû: Daãického ch˘‰e „U MûdínkÛ“ zbudovaná pod samou
Trúbou odborem Klubu ãs. turistÛ na ·tramberku je jiÏ dohotovena a bude v nedûli 24. ãervna
odevzdána vefiejnosti k uÏívání. Je to rozko‰ná hospÛdka, kde se ãepuje znamenit˘ litovelsk˘ bfiezÀák, od ledu, podávají se v˘teãné praÏské uzeniny. Pfii pfiíjemném posezení moÏno se kochat krásami pfiírody a vzácnou vyhlídkou. Pfii dobrém moku kaÏd˘ náv‰tûvník se mÛÏe oddat bezstarostn˘m vzpomínkám na bodrého staroãeského pûvce a rytífie Daãického…“
Je tûÏké odtrhnout se od zajímav˘ch informací star˘ch sto let. Je‰tû tûÏ‰í je pochopit na‰e pfiedky, jejich znalost dávné minulosti i skuteãnost, Ïe si dávné historické události dovedli zajímav˘m zpÛsobem pfiipomenout. Od otevfiení útulny na Trúbû uplynuly dva mûsíce
— a ve ·tramberku se koná dal‰í sláva. Dne 24. srpna 1906 Kravafisko ã. 35 dává vûdût,
Ïe „…dne 18. a 19. srpna byly na ‰tramberské Trúbû dva krásné dny. Odbor turistÛ zde „kfitil“
novou útulnu pod Trúbou a pokfitil ji na zastavení „U MûdínkÛ“, protoÏe pan Daãick˘ z Heslova
tam nejradûji se zdrÏoval. A pan Daãick˘ pfii svém svûtobûÏnictví i na hradû ‰tramberském se zastavil, aby si tu dle nátury potruãnil. On totiÏ pfii své zpáteãní cestû z Uher objel v‰echny pány
v okolí: Îerotíny, Chorynského, Petfivaldského, totiÏ nav‰tívil Vala‰ské Mezifiíãí, Star˘ Jiãín,
·tramberk, Trnávku a Petfivald. Proto také ‰tramberská útulna nese jméno zastávky Daãického.
V‰echny osoby byly v historick˘ch krojích, pfienesli jsme se do dob Daãického. V sobotu veãer
veãírek s hudbou, zpûvy, recitacemi. V nedûli pfiedná‰ka o Daãickém (PhC Barbofiík), recitace
p. J. Richter, zpíval p. Vojtûchovsk˘. Finanãní úspûch pûkn˘…“
Nejenom ãlánky v novinách, o Ïivotû ve ·tramberku pfied sto lety vydali svûdectví i pamûtníci — a dokonce písemnû, v rodinné kronice. Jejím prostfiednictvím se pfienesme do
dob, kdy na‰e báby byly dûcka a dûdové ogafii a poslechnûme (pfieãtûme) si jejich osobní
vzpomínky:
…V hlavû pana doktora rodily se rÛzné nápady — co podniknout, aby pfiilákal nové turisty na ·tramberk. Vûdûl, Ïe kdo jednou ·tramberk nav‰tíví, rád se do nûj vrací….Jednou
se u nás zastavil na náv‰tûvu a po chvíli praví: „Josefe, co byste fiekl tomu uspofiádat historickou slavnost? Pozvali bychom Mikulá‰e Daãického z Heslova, toho proslulého ‰pr˘mafie, záletníka a pijana, turistickou útulnu bychom pfiejmenovali na hospodu U MûdínkÛ, aby se tu cítil ja14

ko doma. No a sezvali bychom pány z okolních zámkÛ a panství i s jejich dámami, tfieba ze
Starého Jiãína, Kunvaldu, z Fulneku a dal‰ích, v‰ak je jich v okolí dost. Nesmûli by chybût ani
potulní pûvci, trubadúfii. To by sedûlo chlapÛm Hrabovsk˘m, jednoho byste mohl dûlat Vy…kost˘my bych vypÛjãil z Národního divadla…“ Usmíval se pfii tom plánování velmi spokojenû,
jistû si pfiedstavoval, jaké to bude, kdyÏ „Minulost v plné své lesklé stfiedovûké kráse projde starobyl˘mi uliãkami ‰trambersk˘mi“.
Netrvalo to dlouho a objevily se plakáty doma i v okolí, zvoucí na historickou slavnost.
V sobotu lidé na „Zauliãí“ umetali cesty a pfiáli si, aby bylo pûkné poãasí. Tû‰ili se na nezvyklou podívanou a kdyby „nûdaj BoÏe aby luchlo, toÏ to by bylo po paradû, snaì to vydrÏi.“
A vydafiilo se.
V nedûli od rána tichuãko, nebe modré, jen sem tam bíl˘ mráãek proplul BÛhví kam. Z ochozu Trúby od rána vlály ãervenobílé prapory. Po obûdû vycházeli lidé z chalup a hledali
místo, odkud by dobfie vidûli. Nûktefií stáli na pavlaãkách, na dvorku pfied chalupou a kde
se dalo. V‰ichni se dívali smûrem k Palarni, odkud mûl prÛvod vyjít.
Po druhé hodinû spustila ‰tramberská kapela „Kaskaldo“ a prÛvod se dal do pohybu.
A uÏ bylo vidût zbrojno‰e na koních, byli pûkní, jak kdyby je vymaloval Vûnceslav âern˘,
kdyÏ ilustroval Dûjiny národu ãeského… „Ale probide!, dyÈ to je Pepa Petrá‰Ûv z Horeãky na
Lucce a ten druh˘ Vinc BajarÛv ze dvofiiska na svojim ‰imlu a dal‰í sel‰tí chlapci na koních.
Za nimi ‰la skupina krásnû odûn˘ch pánÛ a paní, mezi prvními Mikulá‰ Daãick˘ — ale dyÈ to je
stavitel Burian a tam ten v tym ‰irokym klobuku s pery uãitel Dresler!, vedle pan Lacka, lékárník
Libertin, uãitel Hykel, oba Bárové, Josef i Emil, uãitel Klevar, sami mû‰Èanosté ‰tramber‰tí —
a hen Pepa KostelníkÛv!, a tam ty nastrojené paní, pan doktor v ‰umném kroji — jak mu ten ‰irok˘, na‰kroben˘ límec slu‰í. A trubadúfii chlapi Hrabov‰tí, kaÏd˘ na ‰iroké ma‰li kytaru a brnkají si do pochodu. Ve skupinû ãesk˘ch paní je vidût paní Libertinovu, paní doktorovu, paní Lackovu
se sestrou. A Tonka HubeÀáková, ta se pane nese! A dûvãata a chlapci ve vala‰ském kroji…“
PrÛvod byl velik˘ a pestr˘, lidé na nûm mohli oãi nechat, v‰ak jich stálo kolem cesty,
domácích i cizích a nakonec se v‰ichni k prÛvodu pfiipojili. KdyÏ bylo z ochozu Trúby vidût
první skupinu prÛvodu, zatroubili trubaãi slavnostní fanfáry.
„Lidkové dobfií, to je sláva, to ·tramberk je‰tû nevidûl!…“ KdyÏ dospûl prÛvod na Trúbu,
bylo krátké vítání vzácného hosta a trubadúfii se dali do zpûvu…Hosté se usadili na laviãkách pod jasanem nebo dolÛ pod borovicemi a uÏ cinkaly sklenice, ze kter˘ch stékala bílá
pivní pûna a studené piveãko hasilo ÏízeÀ nejen pana Daãického. A trubadúfii zapûli: „Kdo
chce dobré piveãko, aÈ pfiijde na Trúbu a kdo fiekne, Ïe je teplé, dostane pfies hubu…“ Stále se
oz˘val jejich zpûv a mnohé písniãky si ·tramberáci pamatovali je‰tû po ‰edesáti letech…
Za dva roky pofiádal doktor Hrstka dal‰í slavnost, kdy sám císafi Rudolf II. zavítal na
·tramberk, ale nedosáhla takového úspûchu jako ta první…Tolik ze vzpomínek.
Letos uplyne sto let od postavení útulny, která nahradila „verandu“ odnesenou vûtrem.
Dnes uÏ jenom málokdo ví, Ïe na útulnû b˘val nápis U MûdínkÛ a je‰tû ménû lidí ví proã.
Ale tradice národopisn˘ch oslav se uchovává, pfiipomíná se pfiedev‰ím pfii „otevírání hradu“
a zahájení turistické sezony vítáním markrabûte Jana.
Ale i v jiném dobovém tisku nalezneme zprávy o ·tramberku. Noviny zpod Radho‰tû (roã.
XI, ã. 49) ze dne 4. prosince 1909 oznamovaly: „…Odpoledne 28. 11. o 4. hod. otevfiela se
zimní turistická stanice na námûstí v ãp. 37. PonûvadÏ na Trúbû v zimû nelze pfieb˘vati, zakoupil
MUDr. Hrstka, pfiedseda turistického spolku, dÛm a zafiídil ho jako útulnu. Dán jí název
„U JaroÀkÛ“. Pan Jaronûk malbami proslavil ·tramberk, zde pofiádána i prvá v˘stava jeho prací
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a jeho jméno uveden v ‰ir‰í známost. Z vdûãnosti útulna pojmenována po nûm. Pan Jaronûk
otevfiel útulnu krásnou pfiedná‰kou o lidovém umûní, která byla pfiijata s pozorností. Zúãastnili se
i ãestní hosté z okolí, hlavnû z Pfiíbora. Zimním turistÛm do ·tramberka pfiipomínáme, Ïe v útulnû lze vÏdy dostati ãerstvá jídla a v˘teãné uzeniny, pfierovské pivo a dvakrát t˘dnû plzeÀské pivo.
TéÏ kuleãník a klavír je zde k dispozici“.
Tento umûleck˘ útulek pro cizí hosty a ‰tramberskou inteligenci U JaroÀkÛ byl v dÛsledku Hrstkova zatãení v lednu 1915 a jeho nafiãení z protistátní ãinnosti zbaven hostinské koncese a zavfien. „...Hospodáfiské dÛsledky procesu pro Hrstkovu rodinu byly nejtûÏ‰í —
kdyÏ uÏ tedy Ïivotem a zdravím vyvázl“, vzpomínal v ãlánku Tichá hrdinství jeho pfiítel prof.
Karel Juda z Pfiíbora.
Dr. Hrstka byl nucen hostinec prodat a v roce 1915 jej koupil Josef David.

Historická slavnost na Trúbû. U Trúby novû otevfiená útulna U MûdínkÛ (oznaãená ‰ipkou).

Souãasn˘ pohled na nûkdej‰í
útulnu U MûdínkÛ.
Dnes je na ní název U JaroÀkÛ.

Hostinec U JaroÀkÛ.

Trúba v souãasnosti.
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IX. ·tramberská divadelní pfiehlídka
amatérsk˘ch divadelních souborÛ 2006
Josef Marek
Závûreãn˘m veãerem, tzv. „hodnotitelsk˘m“, byla v pátek 21. dubna zakonãena IX.
·tramberská divadelní pfiehlídka. Divadelní veãer zpfiíjemnili herci Dûtského divadelního
souboru „Pod vûÏí“ scénick˘m ztvárnûním balad J. Nerudy a K. J. Erbena „Romance o Karlu
IV.“, „Vrba“ a „Polka jede“. Ukázkou ze hry Stephena Edwina Kinga „Misery“ se pfiedstavili herci divadla Petra Bezruãe z Ostravy Alena Sasínová–Polarczyk a Jan Vlas. Pfiehlídky se
zúãastnilo pût divadelních souborÛ, tentokrát bez úãasti pofiádajícího divadelního souboru
„Kotouã“, kterého nahradil druh˘ ‰trambersk˘ soubor „Divadlo Pod vûÏí“.
Ale teì uÏ pûknû od zaãátku. Jako první se v pátek 10. bfiezna divákÛm pfiedstavil DS
Kozlovice, kter˘ si vybral hru Jana Jílka „Jak umfiít na lásku“. Dramatick˘ pfiíbûh matky
a dcery, kter˘ se odehrává na vesnici, pojednává o jejich vztahu, o konfrontaci dvou ÏivotÛ,
Ïivota konãícího a Ïivota zaãínajícího. O t˘den pozdûji, v pátek 17. bfiezna, se pro místního
diváka znám˘ soubor DS Tyl z Drahotu‰ pfiedstavil veselohrou Jevana Brandon–Thomase
„Charleova teta“. Upfiímnû jsem se tû‰il na v pofiadí tfietí divadelní soubor DS Chaos
z Vala‰ské Bystfiice, soubor, kter˘ jiÏ v minulosti získal nejednu z vyhlá‰en˘ch cen.
Tentokrát se pfiedstavil hrou Donalda Churchila a Petera Yeldhama „Moje pfiítelkynû sleãna Flintová“. Herci „Chaosu“ mû nezklamali. Byli perfektní, jak po stránce herecké, tak i reÏijního provedení. Divadelní soubor „Pod vûÏí“ vstoupil do pfiehlídkového kolotoãe po osmi
létech (v roce 1998 to byla zpûvohra „Muziky, muziky“). Tento soubor se zamûfiuje na hry
ãesk˘ch autorÛ, které doplÀuje zpûvy a tanci. Tentokrát byla nastudována opereta R.
Piskáãka „Tulák“. Îe se pfiedstavení opravdu líbilo, svûdãí do posledního místa obsazen˘
sál s mnoha pfiístavky a zvlá‰tû pak závûreãné divácké hodnocení. Posledním pfiehlídkov˘m
pfiedstavením byla hra Jana Havláska „NepoÏádá‰ o manÏelku bliÏního svého.“ Divadelní
soubor „Divadlo u lípy“ z Ostravy–Poruby se pfiedstavil v pátek 7. dubna.
Závûreãné divácké hodnocení se uskuteãnilo aÏ po Velikonoãních svátcích v pátek 21.
dubna, jak jsem jiÏ uvedl v úvodu. Tentokrát bylo velice „jednobarevné“ — v‰echny ceny
získali ãlenové divadla „Pod vûÏí“.
Nejlep‰í Ïenskou rolí: B. ·imíãková — Tulák, nejlep‰í muÏskou rolí: MUDr. Mofiic
Jureãka — Tulák, nejlep‰í hru: R. Piskáãek — Tulák, nejlep‰í scéna: J. Hrãek — Tulák,
nejlep‰í reÏie — J. Marek — Tulák.
Závûrem musím konstatovat, Ïe v‰echny soubory odvedly maximální v˘kon, v rámci
sv˘ch moÏností a my se mÛÏeme jen tû‰it na jubilejní X. Divadelní pfiehlídku amatérsk˘ch
souborÛ v roce 2007.

Opereta Rudolfa
Piskáãka „Tulák”
(autor fotografie
neznám˘).
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V trávû naboso…
Vûra Horáková
Léto pro dûti je tou nejkrásnûj‰í dobou a zaãíná vlastnû uÏ velmi brzy. Samotné prázdniny jsou pro nû dobou zlomovou. Dobou, kdy nûco zajímavého skonãilo a nûco tajemného
a krásného bude zaãínat. Jak nám bylo vzácné po dlouhé zimû skákat panáka nebo hrát kuliãky anebo si zaskoãit do blízkého lesa. DomÛ pfiijít jaksepatfií unavení a tû‰it se na dal‰í
den.
âas po ‰tramberské pouti, kdy se v‰e jiÏ bujnû zelenalo a kvetlo, jsme pfiiãítali krásnému letnímu období. Nepotfiebovali jsme k pobytu venku zvlá‰tní dozor. Bylo nûkolik let po
válce a nám se zdálo b˘ti bezpeãno v‰ude. JelikoÏ m˘m rodi‰tûm je místo nad námûstím,
ve‰keré hry a vÛbec pobyt venku se soustfieìoval na jeho nejbliÏ‰í okolí. Kolikrát za den
jsme si „jen tak“ odskoãili podívat na Trúbu, do blízkého borového lesa na sever od ní.
To bylo na‰e rejdi‰tû, tam byl okrsek na‰eho bezpeãí.
V ãervnu, kdyÏ do‰lo na kosení a su‰ení trávy, trávili jsme hodnû ãasu pod vrcholem Bílé
hory. Tam v místû, které je dnes zarostlé náletov˘mi stromy a doslova není k poznání, b˘vala veliká louka, která patfiila rodinû mé stafienky. Louka byla tehdy vzornû udrÏovaná.
Trávy i sena bylo zapotfiebí, v kaÏdé chalupû se chovala buìto koza nebo oveãky. V tom teplém období bylo z okolních dvorkÛ sly‰et znám˘ zvuk naklepávan˘ch kos. KaÏd˘ z hospodáfiÛ si podvûdomû umûl urãit vhodnou dobu a stálé poãasí na „sena“. Dodnes mi v u‰ích
zní zvoniv˘ dotek naostfiené kosy na stébla trav.
KdyÏ pfii‰el ãas, vydali se sekáãi na „hÛru“. Vstali brzy ráno, dokud byla rosa. Na hlavách
klobouky proti sluníãku, za opaskem brousek, v kapse skrojek chleba. Rozestavûli se vedle sebe v urãit˘ch odstupech a tráva se jim poslu‰nû kladla do úhledn˘ch pokosÛ k levé noze. KdyÏ jsme za nimi pozdûji pfii‰li, louka „uÏ leÏela“. Nádherná vÛnû poseãené trávy se
vzná‰ela vzduchem. To uÏ v ní kvetly kohoutky, slziãky Panny Marie, nádhern˘ hfiebíãek,
kter˘ kvete jenom tam a spousta voÀav˘ch bylin typick˘ch pro oblast Bílé hory. Nad námi
vysok˘, modr˘ horizont prozáfien˘ sluncem a zpûvem ptákÛ. Tráva se su‰ila nûkolik dní
a nejvût‰ím problémem bylo, dostat seno za sucha pod stfiechu. V‰ichni, ktefií mûli ruce
a nohy museli pomoci, protoÏe na sam˘ vrchol nebylo moÏno vyjet jak˘mkoliv povozem.
Usu‰ené seno se navázalo do plátûn˘ch trávnic, naloÏilo na záda a neslo domÛ. Nemusím
vám líãit, jak obtíÏná a namáhavá práce to byla. Popruhy se zafiezávaly pod tíÏí sena do ramen a prudk˘ svah nutil nohy brzdit, aby nesklouzly po hladké trávû, která na hfiebenu hory roste. Jaká to byla radost, kdyÏ se v‰e podafiilo a sena nám nezmokla.
II.
Skuteãné léto v‰ak zaãalo teprve s pfiíchodem ‰kolních prázdnin. To jsme uÏ netrpûlivû
oãekávali, aÏ na prázdniny ke sv˘m prarodiãÛm kaÏdoroãnû pfiijedou jejich dva vnuci.
Dûdeãek a babiãka Bárovi byli na‰imi nejbliÏ‰ími sousedy a právû u nich pravidelnû rok co
rok trávili léto vnuãka ZdeÀka se sv˘m bratrem Slávkem. Vûkem jsme si byli témûfi rovni
a tak jsme si v‰ichni dobfie rozumûli. Vzpomínám si, jak nám vyprávûli, Ïe vidûli Trúbu jiÏ
z vlaku od Studénky a jak˘ povyk ztropili v Ïelezniãním vagónu v˘kfiikem „Vidíme Trúbu!“.
To bylo vítání a vyptávání. Mne ale nejvíce zajímala informace o tom, Ïe Praze se fiíká „stovûÏatá“. Nedovedla jsem si dobfie pfiedstavit sto vûÏí v jednom mûstû. Pfii jeho popisu ulic,
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a památek jsme jim naslouchali s otevfienou pusou. Oni ale dodnes tvrdí, Ïe Praha a ·tramberk jsou pro nû ta nejmilej‰í místa. Pro na‰e okolí muselo b˘t asi zajímavé poslouchat,
kdyÏ jsme koncem prázdnin pletli do své mluvy jejich v‰udypfiítomné „hele“ a oni na oplátku
sbírali po mezích „bruãky“.
Nebyly ale jen hry a nicnedûlání, které jsme v dobû prázdnin mohli provozovat. Byly i povinnosti a mezi ty hlavní patfiilo starat se o stádo hus, které jsme tehdy chovali.
Samozfiejmû, Ïe jsme se stavûli na odpor, ale ochota na‰ich mûstsk˘ch kamarádÛ, jímÏ byla tato ãinnost velmi vzácná, nás donutily. Husy na koupání jsme vyhnali aÏ pod vrchol —
kolem sloupu P. Marie do „Kamenárky“, Tam, kde se v dolíãku mezi skalami drÏí po nûkolik dnÛ po de‰ti voda. Samozfiejmû, Ïe zájemcÛ o koupání hus bylo dennû nûkolik a tak docházelo k promíchávání stád a ãast˘m ‰arvátkám mezi housery. Ale vÏdy se to nûjak srovnalo a my jsme ‰Èastní a hladoví dorazili domÛ. âasto jsem si fiíkala, jak mi tato povinnost
znepfiíjemÀovala prázdninov˘ ãas. Jak ráda bych dnes i bez odmlouvání, splnila kaÏd˘ úkol
v˘mûnou za jedin˘ den svého krásného dûtství.
Zato k veãeru kaÏdého dne jsme si uÏívali bezstarostn˘ch v˘prav do okolí. Na blízkém
„Kocvínku“ jsme schoulení na mezi bez dechu pozorovali v˘lety svatojánkÛ. V m˘ch pfiedstavách to mohl b˘t krásn˘ brouk s rozsvícenou lucerniãkou. Jak jsme pak b˘vali zklamáni, kdyÏ byl docela obyãejn˘ a podobn˘ v‰em ostatním.
Byl to ãas krásn˘ch, tepl˘ch dní. âasto jsme jiÏ ráno nemohli dospat. Na kaÏd˘ den byl
pfiipraven˘ program. Rádi jsme si za‰li na okraj lesa Bílé hory, kde zrály jahody jako palec,
ãernaly se maliny. IkdyÏ jsme vûdûli, Ïe to máme zakázáno, alespoÀ na okraji obilného pole jsme natrhali pestrou letní kytici. Ve vyhfiátém mofii pln˘ch Ïitn˘ch klasÛ, kymácejících
se letním vánkem, hofiely ohnivû rudé máky, modraly se chrpy, dnes uÏ témûfi neznám˘ koukol zvûstoval nadcházející ãas Ïní.
âas bezstarostn˘ch her, útûkÛ na nejbliÏ‰í a zároveÀ nejvy‰‰í bod — na hfiebenu hory.
A pak okouzlující pohled na námûstíãko pod námi s malink˘mi lidmi. Odtud je ta nejhezãí
podívaná na dolík mezi Zámeck˘m vrchem, Bílou horou a Kotouãem. Pohled tolik znám˘
a stále nov˘… Pohled, kter˘ nám dovolí podívat se zrakem letícího ptáka na známou kulisu, b˘t dokonce v˘‰ neÏli je vûÏ kostela. Tam jsme ãasto leÏeli ve vyhfiáté trávû a koupali
se ve zlatém proudu sluneãních paprskÛ, Snili své dûtství a pln˘mi hrstmi utráceli zlat˘ ãas volna.
Z pokraje lesa kfiepelka po nás stále loudila „pût penûz“ a kukaãka poãítala, kolik ãasu
nám je‰tû zb˘vá. OstraÏité lanû odchovaly svá kolou‰í mláìata a ptáci dávno nauãili létat
jiÏ druhou várku sv˘ch mlad˘ch.
Umlkla mlátiãka u na‰ich sousedÛ, pole zÛstala osifielá. IkdyÏ bylo stále je‰tû teplo,
ve vzduchu uÏ to bylo cítit „mal˘m podzimkem“, jak fiíkala stafienka..
·koda, Ïe tento ãas je jiÏ dávno za námi. Já dnes pfieji sv˘m vnukÛm i v‰em ostatním
dûtem, aby byl pro nû stejnû krásn˘ jako byl pro nás. Pravda je, Ïe na na‰e silné záÏitky má
vliv místo, kde jsme je mohli proÏít. KdyÏ si dnes fieknu slovo „prázdniny“, pak to byly pro
mne v˘hradnû prázdniny na ·tramberku. S vdûãností vzpomínám na v‰echny, ktefií mi
umoÏnili proÏít zde nádherné léto mého dûtství…
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Kronika Tomá‰e Îerdíka ze ·tramberka 1790 —1873
ãást VII.
(soukromá sbírka, opis Mgr. ZdeÀka Genserková, jazykovû neupraveno)
s. 255 B
Ja sem na tych 13 kusuv vlny od Îida MojÏi‰e Minstra vzal, a ten huncvud neode‰el od
budy, dycky mû vartoval a dycky mû ‰lichtoval (?), Ïe proã sem neprodaval ty 2 dni, tak ja
sem mu v patek 100f dal a 400 zas sem mu slibil aÏ rozprodam. O tom Îidu bylo by mnoho
fieãi, zatym dost. V tem roku 1824, abych edem Boha s tym nehnûval, na mne se ze v‰ech
stran ne‰tûsti valilo! Pfii pofiadnosti Jozefa Basystoveho teÏ bych nepohled na 60f co sem
platil ·tefkovi v Mezdfiiãu. Ale so se stalo uÏ je to tam.
Abych ale Bohu ãest a chvalu vzdal, musym za poÏehnani Bozke dûkovat, ja jak sem pfii‰el z Pe‰tu, ja sem dal na moje staveni vybubnovat, pfii tem ale nepfii‰el Ïaden na licytacy
— tak to Buh chtûl. Vitkovsky a Jozef Bajar ne‰li na to, abych o místo pfii‰el.
Tak ve 26. roku, jak bylo Milostive leto, Jozef(u) Bajarovi 100f smy oddûlali a v kerma‰
tisarsky hotovych 100 f a na na‰ kerma‰ v sobotu zas 100 f a v 29. roku po Velke nocy 200
f. Bury‰ovi 60 f a chovancy po nebo‰tiku felãaru 40 f.
Roku 1830 dne 10. february Anton(u) Vitkovskemu vratil sem 500 f ‰ajnuv a abych stare fiek, je‰tû na 5 fajnikuv mamy schovanych na vlnu. BudiÏ Jmeno Panû pochvaleno od tohoto ãasu aÏ na vûky Amen. A v roku 1831 na Novy rok zas 500 f ‰ajnuv Anton Vitkovsky
pfiijal.
s. 256 B
P e t r Î e r d i k se narodil v roku 1802 a oÏenil se v roku 1835 dne 4. unora a v roku 1836 narodila se mu dcera jmenem Zuzana. Kfitil ju kaplan patr. Vinc. Haisig. Roku 1837
dne 28. zafii narodila se dcera Klara. Kfitil ju kaplan Vinc. Hajsyk.
Roku 1839 dne 26. unora umfiela Klara.
Roku 1840 dne 24. decembra narodila se dcera Klara. Kfitil ju pan kaplan patr Jozef
Bedyn.
Roku 1843 dne 27. zafii narodil se syn jmenem Petr. Kfitil ho velebny pan farafi Frantz
Tyll na znameni stfielec.
J o h a n Î e r d i k se narodil v roku 1804 dne 27. unora, zemfiel 31: ledna 1880. OÏenil
se v roku 1835 dne 4. unora a v roku 1836 dne 10. Juny narodil se mu syn jmenem Jan.
Kfitil ho kaplan patr Jozef Chytil. Vysvûcen 19. 10. 1858, primicie 24. 10. 1858. ManÏelka
Anna, roz. Janek, narozena 19. septembra 1816, zemfiela 25/6 1881.
V roku 1838 dne 1. srpna narodila se mu dcera Anna Johana. Kfitil ju patr Jozef Chytil,
kaplan.
s. 257 B
Roku 1842 dne 9. January narodil se syn Julijan Janovi Îerdikovi, pisafiovi. Kfitil ho patr
Jozef Chytil. Zemfiel na N. 38 27. unora 1871 ve vûku 29 let 49 dni (pozn. Joh. Îerdíka, písafie).
Roku 1844 dne 5. ledna narodil se syn Rygobert (?).
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Kfitil ho velebny pan farafi Frantz Tyl.
Roku 1846 dne 16. dubna narodil se syn Lambert. Kfitil ho patr Augustyn âapek.
Roku 1848 dne 21. decembra narodila se dcera Anna Marya. Kfitil patr Frydrych Kun, kaplan. 26. decembra umfiela.
Roku 1849 dne 6. dezb. V 10 hodin z veãera narodila se nam dceraMaria Anna. Kfitil ji
patr Martin Hyvnar. Zemfiela 18. maja 1873 v 10 hodin. 27. maje 1852 narozena jest dcera
Anna na znameni panny. Kfitil ji vel. Pan farafi Fr. Barto‰ek.
10. prosince 1858 narozen syn Josef na znameni vodnafi. Kfitil ho pan farafi Martin âapek.
(poslední tfii záznamy pofiídil Jan Îerdík, písafi)
s. 258 B (pokraãují záznamy otce Tomá‰e Îerdíka):
Roku 1813 narodila se nam dcera Klara a vdala se v roku 1834 a vzala sobû Jozefa
Holuba z Lichnova a narodil se jim syn jmenem Jozef dne 24. oktobra 1841. Kfitil ho patr
Jozef Bedynt, kaplan.
(pozn. Joh. Îerdíka): Ten Josef Holub spadnul 12. unora 1872 na spateãni cstû z Vitkovic
v Petfivaldû z voza, polamal sobû nohu a zemfiel 23. unora 1872+.
Roku 1844 dne 19. ledna narodil se syn Johan. Kfitil ho patr Augustyn âapek, kaplan.
Roku 1847 dne 27. ledna o jedne hodinû po poledÀu narodila se Klara. Kfitil ju pan patr
Jozef Bedyn, kaplan.
(poznámka Jana Îerdíka, písafie): Zemfiela 22. Juny 1867. Byla stara 20 roku a 146 dni.
1. Septb 1854 zemfiela Klara Holub po 4–lete nemocy v nejvût‰i bidû a tû‰kosti. Jeji muÏ
Jos. Holub zemfiel 23. unora 1872.
s. 260 B (pokraãují záznamy Tomá‰e Îerdíka):
Roku 1800 narodila se nam cera Anna a v roku 1823 dne 4. unora se vdala a v roku 1836
dne 12. dubna o 6 hodinach rano umfiela a po sobû nechala troje dûti, totiÏ Anna cera ve 12
letech, Klara (v) 8 letech a syn Johan v 5 letech.
Roku 1847 dne 24. listopadu umfiel Augustyn Hykel na hlavenku sylnu. Anna, cera
Augustyna Hykla, narodila se roku 1824 dne 25. Juny a vdala se v roku 1844 dne 13. fenruary s Filipem Rydlem a dne 11. Juny 1844 o 11. hodinach pfied polednûm narodila se jim
cera Anna. Kfitil ju velebny pan farafi Frantz Tyl. Umfiela 1845 11. marta. Roku 1847 dne
10. apryla narodila se jim cera Klara. Kfitil ju pan patr Jozef Bedyn na znameni stfielca.
s. 261 B
Roku 1833 dne 13. srpna svûtil se novy krchov.
Roku 1847 na zaãatku maje byl zvoleny novy ufiad. Za prvniho pfiesstaveneho Johan
Bajer s N. 3 a z adruheho Augustyn Ra‰ka, obr. Policajt a 3ti Filip sopuch a ãtvrty Valentin
Kubûna, a za kasyfia Cyryl Kelnar. Roku 1847 dne 11. listopadu byli zvoleni deputyrovani
od pana hejtmana Sedlaãka, totiÏ z mûsta ãtyfie: Johan Hykel, Martin Bar, Johan Hanzelka,
Tome‰ Prosek, s dvorakuv Martin Petra‰, Jozef Hajdu‰ek, mynafi Randisek, z obce 6: Cyryl
·tûpan, Anton Jurak, Vencel Jurak, Filip Sopuch, Malchar Janek, Jozef Petra‰ a za kon‰elskeho Jozef Jahfiabek.
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s. 262 B
Roku 1836 byla tu v ·tramberku nemoc anebo kolera, tak od 1. oktobra aÏ do pozdniho
decembra umfiela jak dûtich tak velkych 92 osob.
Poznamenani nûkterych velebnych panuv farafiuv v ·tramberku, které pamatuju. TÎ
První velebny pan farafi Johan Jan z Jiãina rodem. Umfiel v roku 1780 v oktobru.
Druhy velebny pan farafi Antonin Marek, rozeny v ·tramberku. Pfii‰el k nam
z Ho‰ãalkove roku 1781 a ode‰el v roku 1796 do PfiedmosÈa 13. January. Byl tu 15 let.
Tfieti velebny pan farafi Ferdynand Rezner pfii‰el k nam v roku 1796 v mûsycu Juli
z Hlatkych Îivotic a ode‰el do Drnholca v roku 1815. Byl tu 19 let a 3 mûsyce.
âtvrty velebny pan farafi Vincenc Otopal pfii‰el k nam v roku 1816 dne 19. marca ze Ïivotske fary a ode‰el v roku 1842 dne 9. septembra do Drnholca. Byl tu 26 let a 6 mûsycu.
Paty velebny pan farafi Frantz Tyl pfii‰el k nam 6teho Augusty v roku 1843 ze Ïivotske
fary. Rodiã z Noveho Jiãina. A ve(le)bny pan dûkan, a odjel do Jiãina v roku1844 dne 1.
Decembra. Tak tu byl rok a 4 mûsyce! A jak odchodil, dal nam poÏehnani a sloÏil plufial
a koreklu (?) a na oltafi a lid se dal do plaãu a on sednul na poãtu a odjel do Jiãina.
s. 264 B
·esty velebny pan farafi Frantz Barto‰ek pfiijel k nam v roku 1845 dne 7. July z lokalni
farky z Cytova o sedmi hodinach veãer. Roku 1847 dne 13. January odjel zas do Citova do
zamku. Na sve místo dal za dministratora pana patra Augustyna âapka, podstupil mu celu
faru a vyminil sobû 360 f mince penzy.
Roku 1848 dne 15. novembra navratil se s Cytova velebny pan farafi Barto‰ek na faru ‰trambersku.
Dále dopsal Jan Îerdík, syn:
Dne 3tiho srpna 1855 odebral se p. Farafi Frant. Barta‰ek na svou novou faru do
Eggenburku (?) v Rakousích. Za nového p. Farafie se k nám dostal P. Augustyn Czapek a byl
tu do 4. srpna 1862, pak se dostal do Tanovic. Toho dne pfii‰el p. Adminystrator patr Ig.
Vrba z Îivotic. 11. prosynce 1862 zprovazen novy p. Farafi Jan VysluÏil ze sve ‰tacy Novy
Jiãin do ·tramberka.
s. 265 B
(poslední fiádky rukopisu Tomá‰e Îerdíka):
Roku 1847 dne 16. apryla o dvuch hodinach po poledÀu narodil se syn jmenem Johan
a Lambert. Kfitil ho patr Jozef Bedyn na znameni byka. Otec Petr Îerdik.
(pokraãuje J. Îerdík, písafi):
18. July 1854 zemfiel P e t r Î e r d i k po kratke nemocy 53 let stary, zanechal manÏelku Suzanu, syna Petra, Joh. Lamberta, dceru Suzanu a Klaru.
ManÏelka Suzana zemfiela 15. ledna 1869.
11. Novb. 1841 zemfiel tchan Ka‰par Janek N. 113 a byl 13. t. m. Od v. p. Farafie Vinz.
Ottopal(a) pochovan. Mûl 68 let.
2. Novb. 1855 umfiela jeho manÏelka Katefiina Janek. Byla stara 74 let a pochoval ji p. f.
Aug. Czappek.
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Svûtci a svûtice v lidové kultufie
Anna Hrãková
ãást VII.
Sv. CECÍLIE
22. listopadu
Îila ve 3. století a pocházela ze vzne‰eného fiímského rodu. KdyÏ mûla okázalou svatbu
a vdávala se za rodiãi vybraného Ïenicha Valeriána, za zvuku varhan ti‰e zazpívala k Bohu
prosbu: „Neposkvrnûné aÈ je srdce moje a tûlo moje, abych nepocítila hanbu.“ Její manÏelství nebylo naplnûno, protoÏe se svému muÏi vyznala z kfiesÈanství a svého zasnoubení s JeÏí‰em
Kristem. ManÏel Valerián se také stal kfiesÈanem a s ním dal‰í pfiíbuzní a známí. Za císafie
Marka Aurelia byli v‰ichni pronásledováni a umuãeni. Cecílie poté, co rozdala chud˘m majetek, aby se nestal kofiistí prefekta, byla udu‰ena doma v lázni horkou párou. KdyÏ nezemfiela, vojín jí zasadil do ‰íje tfii rány meãem. Umírala v mukách po tfii dny.
ProtoÏe je sv. Cecílie patronkou hudebníkÛ, chrámové hudby, pûvcÛ, básníkÛ a v˘robcÛ
hudebních nástrojÛ, b˘vá zobrazována s loutnou, varhanami, rÛÏemi a palmou.
Svatá Cecílie snûhem pole kryje.

Sv. KATE¤INA ALEXANDRIJSKÁ
25. listopadu
Narodila se r. 289 v Alexandrii v královské rodinû. Nejen krása ji zdobila, ale téÏ mravní
ctnosti, zvídavost a pracovitost. KdyÏ jako osmnáctiletá protestovala u císafie Maxentia proti uctívání model, ten poruãil padesáti filozofÛm, aby ji odvrátili od kfiesÈanství. ProtoÏe
Katefiina v‰echny obrátila na víru v Krista, dal ji císafi muãit napínáním na kolo. To se zlámalo, a proto byla kolem r. 310 sÈata. K údivu v‰ech nevytékala z Ïil krev, n˘brÏ mléko. Její
tûlo je pohfibeno na Sinaji, kam je mûli pfienést andûlé.
Svatá Katefiina b˘vá zobrazována s meãem a kolem. Zpravidla má dlouhé vlasy, na hlavû
korunku, vzácnû ãepec.
Je patronkou mlad˘ch dívek, advokátÛ, notáfiÛ, filozofÛ, uãitelÛ, univerzit, knihoven, nemocnic, o‰etfiovatelÛ, umírajících, dále mlynáfiÛ, koláfiÛ, koÏeluhÛ, provazníkÛ, soukeníkÛ,
obuvníkÛ, ‰vadlen, knihtiskafiÛ.
B˘vá vz˘vána pfii migrénû, bolestech jazyka, jako pomocnice k nalezení utonul˘ch, v‰ech
v nouzi, v zemûdûlství jako ochránkynû polních plodin.
Svátkem sv. Katefiiny konãilo pasení dobytka, zaãínaly se stfiíhat ovce. âeledíni a dûveãky dostávali mzdu a mohli mûnit místo. Na katefiinskou zábavu se tû‰ili v‰ichni, protoÏe
v nadcházející adventní dobû bylo tanãení zapovûzeno.
Na svatou Katefiinu schováme se pod pefiinu.
Chodí–li sv. Katefiina po ledû, chodí sv. ·tûpán po blátû.
KdyÏ Katefiina po ledû chodívá, Eva potom blátem opl˘vá.
Katefiina káÏe, Ondfiej zakáÏe.
Katefiina na ledû, Vánoce na blátû.
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Sv. FRANTI·EK XAVERSK¯
3. prosince
Narodil se v ‰lechtické rodinû 7. 4. 1506 na zámku Javier (Xavier) v severo‰panûlské
Navafie. Byl zboÏn˘ a cudn˘. Na pafiíÏské univerzitû studoval filozofii a práva, r. 1528 získal
doktorát. KdyÏ se seznámil s Ignácem z Loyoly, sloÏil s jeho pfiívrÏenci v podzemní kapli na
pafiíÏském Montmartu slib chudoby, vûrnosti papeÏi a nové fieholní spoleãnosti Tovary‰stvu
JeÏí‰ovu. Roku 1537 se stal knûzem a pÛsobil v Bologni a ¤ímû, dokonce v lisabonské nemocnici. Po jmenování legátem pro v˘chodní zemû odjel r. 1541 se dvûma jezuity do portugalské kolonie Goa v Indii. Dostal se i na Cejlon, do Malajska a na souostroví Moluky. Kfitil
domorodce a uãil je ãíst. Aby mohl od r. 1545 ‰ífiit kfiesÈanství mezi Japonci, musel nastudovat jejich obyãeje, poznat národní kulturu a mentalitu. KdyÏ se vydal r. 1552 do âíny,
v horeãkách cestou zemfiel. Byl pochován v poutním chrámû v provincii Goa a jeho sarkofág chodili uctívat jak kfiesÈané, tak hinduisté.
Sv. Franti‰ek Xaversk˘ mívá na vyobrazeních kfiíÏ, planoucí srdce, ãasto kfití, nebo káÏe.
Od r. 1527 se stal patronem katolick˘ch misií; b˘vá vz˘ván námofiníky, proti boufii, moru
a za dobrou hodinku smrti.
O sv. Franti‰ku Xaveru, ledov˘ vítr fiãí od severu.
Sv. BARBORA
4. prosince
Krása a moudrost byly pfiedmûtem obdivu dcery pohanského kupce Dioskura narozené
ve 3. století v Nikomedii. SluÏebnictvo mladé dívky vût‰inou bylo tajn˘mi kfiesÈany
a Barbora se stala jednou z nich. Proto ji otec, nepfiítel Kristova uãení dal zavfiít do vûÏe.
Dívka ale utekla ke skále, která se rozevfiela a ochránila ji (proto patronát havífiÛ). Zradou
padla do rukou soudcÛ. Rány po muãení se zázrakem zacelovaly, proto byla kolem r. 306
sÈata. Popravu vykonal její otec, ale toho ihned zabil blesk.
Úcta k sv. Barbofie je v západním svûtû známa od 8. století, na v˘chodû byla v 15. století pfiifiazena k 14 pomocníkÛm v nouzi. Svûtice b˘vá znázornûna ve vzne‰eném ‰atu s pokr˘vkou hlavy. Plá‰È symbolizuje „ochrann˘ plá‰È“ pomocnice v nouzi. Nûkdy mívá v ruce
kalich a hostii, meã, pochodeÀ, poblíÏ stává vûÏ se tfiemi okny, dûlová hlaveÀ, p‰trosí péra.
Obãas b˘vá ve spoleãnosti sv. Katefiiny a sv. Markéty jako „tfii svaté dívky.“
Sv. Barbora je patronkou vûÏí, architektÛ, stavebních dûlníkÛ, pokr˘vaãÛ, zedníkÛ, slévaãÛ zvonÛ, zvoníkÛ, kováfiÛ, kameníkÛ, tesafiÛ, hrobníkÛ, kuchafiÛ, fiezníkÛ, horníkÛ, hasiãÛ, sedlákÛ, zajatcÛ, dívek, dûlostfielectva, pevností. B˘vá vz˘vána proti ohni, boufice, horeãce a moru. Umírající se k ní utíkají v hodinû smrti, zoufalí u ní hledají ochranu jako pomocnice v nouzi.
V den svátku sv. Barbory trhala svobodná dûvãata ovocné vûtviãky zvané barborky.
Pokud jim vykvetly ve váziãce do ·tûdrého dne, dívky mûly v pfií‰tím roce nadûji na vdavky. Sv. Barborka loÏila hodn˘m dûtem do misky ovoce, zlobiv˘m fiepu, nebo shnil˘ brambor.
Svatá Barborka vyhání dfiíví ze dvorka.
Má-li Barbora bílou zástûru, bude hodnû trávy
Sv. MIKULÁ·
6. prosince
Svûtec se narodil ve 3. století v fieckém Patrasu, kolem r. 300 byl v Myfie vysvûcen na
biskupa. Za Galeria Valeria Maxima bûhem pronásledování kfiesÈanÛ upadl do zajetí.
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Tr˘znûním a muãením poznamenan˘ vystoupil r. 325 na Nicejském koncilu. Zemfiel 6. prosince mezi léty 345 a 351. Îivot sv. Mikulá‰e byl naplnûn mnoha dobr˘mi skutky: v‰echen
svÛj majetek rozdal, tajnû vhozen˘mi váãky s penûzi zachránil od prostituce tfii mladé dívky, které nemûly peníze na vûno a jejich otec je takto nutil obstarat si je; zaslouÏil se o propu‰tûní tfií nevinnû odsouzen˘ch mû‰ÈanÛ; k Ïivotu pfiivedl hostinsk˘m zavraÏdûné tfii rozsekané a do sudÛ se solí naloÏené chlapce. Pfied utonutím zachránil tfii námofiníky a v dobû hladomoru zázraãnû mnoÏil obyvatelÛm Myry bochníky. Ujímal se sirotkÛ, vdov a pronásledovan˘ch.
Svatomikulá‰ská úcta se pfienesla v 8. století z byzantské oblasti do Kyjevské Rusi. Tam
byl svûtec oblíben jako obhájce pravovûrnosti proti nevûfiícím. Od 10. století sv. Mikulá‰e
poznávala západní Evropa. Dûti se tû‰ívají aÏ do souãasnosti na jeho ‰tûdrost.
Svûtec b˘vá zobrazován jako star‰í muÏ s plnovousem a biskupsk˘mi atributy. U sebe mívá knihu, pfiípadnû dal‰í znaky — 3 zlaté koule, 3 váãky na peníze, 3 zlaté pruty, 3 chleby,
3 kameny, 3 zlatá jablka. Podle legendy mÛÏe b˘t znázorÀován se sudem a tfiemi mládenci,
téÏ s kotvou. Sv. Mikulá‰ je patronem dûtí, ministrantÛ, panen, poutníkÛ, advokátÛ, soudcÛ, notáfiÛ, obchodníkÛ, v˘robcÛ parfémÛ, lodníkÛ, rybáfiÛ, mlynáfiÛ, pekafiÛ, fiezníkÛ, sládkÛ, sedlákÛ, tkalcÛ, kameníkÛ, knihafiÛ, svíãkáfiÛ, knoflíkáfiÛ, hasiãÛ, zajatcÛ; za ‰Èastnou
svatbu, proti zlodûjÛm, za znovuzískání ukraden˘ch pfiedmûtÛ.
Poslu‰nost, chování a prospûch dûtí byl odmûÀován v pfiedveãer svátku sv. Mikulá‰e.
Svûtec v doprovodu ãerta, pfiípadnû i andûla rozdával v‰em vysvûdãení v podobû dárkÛ.
Hodn˘m ovoce, sladkosti, hraãky, teplé obleãení na zimu, neposlu‰n˘m shnilé brambory, fiepu, uhlí, metlu.
Maminky, pfiípadnû babiãky (stafienky), nebo kmotry (matiãky, kfiesne) pekly dûtem
z perníkového, pfiípadnû kynutého tûsta mikulá‰ské peãivo rÛzn˘ch tvarÛ.
O svatém Mikulá‰i ãasto sníÏek prá‰í.
Po snûhu Bára s Mikulá‰em ‰la.
PANNA MARIA IMMACULATA — NEPOSKVRNùNÉ POâETÍ
8. prosince
Panna Maria Neposkvrnûná byla dogmatem vyhlá‰en˘m r. 1854 papeÏem Piem IX. prohlá‰ena jako jediná bytost od Adama a Evy uchránûna poskvrny dûdiãného hfiíchu, tato
skuteãnost je zakofienûna v církevním i lidovém podání.
V rodinách, kde dûtem neloÏila ani sv. Barborka, ani sv. Mikulá‰, byla oãekávána sv.
Matiãka. Vût‰inou ji doprovázel jen ãert. ObchÛzka mûla stejnou podobu jako pfiedchozí, ale
je historicky star‰í.
Sv. ADAM A Sv. EVA
24. prosince
Pfiipomínkou prarodiãÛ vrcholí adventní doba ãekání na pfiíchod Spasitele.
Celé generace oãekávaly jeho narození, protoÏe právû neposlu‰nost vÛãi Stvofiiteli vyhnala Adama a Evu z Ráje. AÏ obûÈ Spasitele mûla smífiit lidstvo s Bohem. Pro zakr˘vání
své nahoty jsou Adam a Eva patrony krejãích a protoÏe se zdrÏovali v rajské zahradû, povaÏují je i zahradníci za své patrony.
Pro cel˘ kfiesÈansk˘ svût je 24. prosinec ·tûdr˘m dnem. V dobû první republiky mûl své
zákonitosti. Dokonãovaly se pfiípravy jídel na BoÏí narození, stavûl Betlém, pfiípadnû strojil
stromeãek. KaÏdá zapoãatá práce musela b˘t dokonãena. ProtoÏe církevní pÛst nedovoloval cel˘ den jíst (mal˘m dûtem se fiíkalo, Ïe by nevidûly zlaté prasátko) pfiesunul se obûd aÏ
na veãer.
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Po poklizení dobytka zasedla rodina ke stolu a hospodáfi zahájil veãefii modlitbou, v obfiadní stravû mûly dÛleÏité místo obiloviny, lu‰tûniny, mák, vejce, med, ofiechy, ovoce, proto
se ze v‰eho pfiipravovaly rÛzné pokrmy. Jejich pojídáním mûl b˘t zabezpeãen zdar pfií‰tí úrody, rozmnoÏování dobytka i majetku, zdraví a plodnosti. Proto na stole nechybûla zasmaÏená, vût‰inou lu‰tûninová polévka, ovocná omáãka, obilovinová ka‰e, oplatek s medem,
vánoãka, koláãe rÛznû plnûné, chléb a cukroví. Od 1. republiky se na stÛl dostávala rÛznû
upravená ryba. Hojnost jídla v budoucnosti znamenal dostatek v‰eho. Nároãnost hostiny se
v‰ak fiídila finanãní situací rodiny. K pití byl podáván kupovan˘ ãaj se slivovicí, nebo rumem. Po ukonãení veãefie pfii‰lo na fiadu nahlíÏení do budoucnosti a vû‰tûní pomocí nejrÛznûj‰ích praktik. Na ochranu proti zl˘m silám se stfiílelo z pu‰ek, dûti z klíãÛ. V‰ude znûly
koledy a vin‰ování pohody a BoÏího poÏehnání, tam, kde nebyla slouÏena pÛlnoãní m‰e vûfiící chodili na „jitfiní.“
KdyÏ Katefiina po ledû uÏ chodívá, Eva potom blátem opl˘vá.
Na Adama a Evu ãekejte oblevu.
Sv. JAN EVANGELISTA
27. prosince
Jan se sv˘m bratrem Jakubem Star‰ím se narodil v Betsaidû u Genezaretského jezera. Îivil jej rybolov. KdyÏ Jan potkal sv. Jana Kfititele, dal se od nûj pokfitít. Pfii setkání s JeÏí‰em
se s ostatními rybáfii stal jeho uãedníkem. Jan svého Pána velmi miloval, proto je naz˘ván
Miláãkem Pánû. Stal se svûdkem Kristova promûnûní, jemu JeÏí‰ z kfiíÏe svûfiil do opatrování svou matku Pannu Marii. Za císafie Domiciána byl vhozen do kotle s vafiícím olejem,
ale ten mu neublíÏil obdobnû jako jed podan˘ v kalichu s vínem. Proto jej císafi poslal do vyhnanství na ostrov Patmos, odkud se vrátil, po Domiciánovû smrti. Tam Jan napsal slavnou
Apokalypsu. Po návratu do Efesu sepsal evangelium zvané ãtvrté. Jan byl jedin˘m apo‰tolem, kter˘ zemfiel pfiirozenou smrtí, a to ve vûku 101 let.
Sv. Jan b˘vá vyobrazován buì jako mladík, nebo jako star˘ muÏ. K jeho atributÛm patfií
kalich s hadem na pamûÈ pokusu o otrávení, orel a kniha. ProtoÏe je autorem evangelia,
stal se patronem spisovatelÛ, písafiÛ, v˘robcÛ papírÛ, knihkupcÛ a v‰ech, jejichÏ profese se
dot˘ká v˘roby a distribuce knih; dále teologÛ, úfiedníkÛ, notáfiÛ, sochafiÛ, vinafiÛ, fiezníkÛ,
sedláfiÛ, v˘robcÛ zrcadel, rytcÛ, svíãkáfiÛ, ko‰íkáfiÛ.
B˘vá vz˘ván proti bolestem nohou, padoucnici, zemûdûlci jej prosí za odvrácení krupobití a dobrou úrodu. Jan Evangelista kladl dÛraz nejen na JeÏí‰ovy zázraky, jichÏ byl svûdkem,
ale hlavnû na pfiátelství a lásku mezi lidmi. Proto se v nûkter˘ch regionech v den jeho památky svûtí Janovo víno zvané Janova láska. Knûz dává pfiipít vûfiícím z kalichu slovy: „Napij
se lásky sv. Jana ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Obdobnû se tak dûje v rodinném
kruhu. Víno má konzumenta chránit pfied nemocemi ducha i tûla a uchovat mezi lidmi mír
a pfiátelství.
Závûr
SvûtcÛ a svûtic je bezpoãet. SvÛj titul si zaslouÏili skrz úÏasnou víru v Boha, odfiíkání se
hfiíchu, du‰evní tr˘zeÀ, fyzické muãení. Zdobila je dobrosrdeãnost, bliÏního milovali více neÏ
sebe a dokázali mu pomoci i na úkor svého Ïivota. V‰echno dûlali proto, Ïe v kaÏdém vidûli JeÏí‰e Krista. ObûÈ pro víru nepovaÏovali za nic velikého.
Na svût pfiicházíme s ãist˘m morálním ‰títem. KaÏdému z nás jsou dány stejné moÏnosti
b˘t pfiíkladn˘m. Pro církev nemÛÏeme b˘t v‰ichni svat˘mi, ale pro na‰e nejbliÏ‰í ano.
MÛÏeme se nauãit v sobû rozpoznat a potlaãit negativní vlastnosti, více myslet na druhé neÏ
ne sebe. KéÏ chceme uãinit své blízké ‰Èastn˘mi a kéÏ se nauãíme dívat na svût srdcem!
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·tramberk a nûmecká okupace
1939—1945
poznámky a úvahy o nejtûÏ‰í dobû na‰ich národních dûji
ve svûtle vzpomínek i archivních dokladÛ
Josef Adamec
ãást V.
·TRAMBERÁCI V ZAHRANIâNÍM ODBOJI
Motto:
„…vûci veliké nelze vykonat s lidmi mal˘mi
a lidské dobro nikdy neroste z nenávisti a hanebnosti.“
Václav âern˘
·edesát let od konce války uÏ Ïije velmi málo tûch, ktefií se jí pfiímo zúãastnili. Mezi tûmi,
ktefií po okupaci republiky ode‰li ilegálnû do zahraniãí, aby tam se zbraní v ruce bojovali za
svobodu své vlasti, bylo i 11 obyvatel ·tramberka.
DÛvody k odchodu pochopitelnû mohly b˘t rÛzné. Nûkdo touÏil po dobrodruÏství, jin˘ se
obával gestapa. Vût‰inou v‰ak pfievaÏovala nenávist k okupantÛm a nechuÈ Ïít v jejich
otroctví a touha udûlat nûco pro osvobození vlasti.
Cesta do zahraniãí vedla na jafie a v létû 1939 vût‰inou nejdfiíve do Polska, protoÏe v‰ichni vûfiili, Ïe tam bude moÏno bojovat proti hitlerovcÛm. Polská vláda v‰ak o na‰e muÏe
nemûla zájem. Proto vedení ãeskoslovenského zahraniãního odboje v ãele s Edvardem
Bene‰em, které v té dobû sídlilo v PafiíÏi, hledalo moÏnost odsunu na‰ich dobrovolníkÛ
z Polska právû do Francie. Ani tam ale situace nebyla zcela pfiíznivá. Podle tamních zákonÛ se ve Francii v mírové dobû nesmûly tvofiit vojenské jednotky cizích státÛ. Na‰i dobrovolníci mohli b˘t pfiijati pouze do Cizinecké legie, s tím, Ïe v pfiípadû vypuknutí války budou
z legie propu‰tûni. Nûkolik tisíc na‰ich vojákÛ tedy bylo pfievezeno po mofii do Francie, kde
museli podepsat pûtilet˘ závazek sluÏby v Cizinecké legii. V‰ichni pfiitom doufali, Ïe se jedná o formalitu a nebude to dlouho trvat a válka vypukne. Nem˘lili se, uÏ za nûkolik dní napadlo Nûmecko Polsko a Francie spolu s Velkou Británií vyhlásila válku Nûmecku. Po vstupu
Francie do války v záfií 1939 byli na‰i dobrovolníci z legie propu‰tûni a na jihu zemû v mûstû
Agde se zaãaly vytváfiet na‰e první vojenské jednotky. Ty se pak krátce zapojily i do bojÛ
po napadení Francie Nûmeckem na jafie 1940. Po rychlé francouzské kapitulaci se pak na‰i vojáci museli evakuovat do Velké Británie, kde se pokraãovalo ve formování na‰í zahraniãní armády.
Ani SSSR nebyl naklonûn vytvofiení ãeskoslovenské jednotky na svém území. Ti vojáci,
ktefií se nedostali do nûkterého z transportÛ do Francie a na konci srpna 1939 zÛstávali stále
je‰tû v Polsku, byli nuceni po jeho pfiepadení Nûmeckem v záfií 1939, aby nepadli do zajetí,
ustupovat k rusk˘m hranicím. Následnû byli zajati vojáky Rudé armády, mnozí byli obvinûni z vyzvûdaãství a odsouzeni k nucen˘m pracím na Sibifii, ne-li k trestu smrti. Jiní byli zahnáni do internaãních táborÛ. TakÏe Ïádná otevfiená náruã na‰ich „sovûtsk˘ch bratfií“, jak
to sl˘chávalo nûkolik generací. Sovûtská vláda nemûla zájem na tom, aby na jejím území
byly organizovány cizí vojenské jednotky — nemohla si to pfiece rozházet s Hitlerem, s nímÏ
podepsala v srpnu 1939 smlouvu o vzájemném neútoãení.
Situace se zmûnila aÏ po napadení SSSR hitlerovsk˘mi vojsky v ãervnu 1941 — uÏ o mûsíc pozdûji byl dán souhlas k vytvofiení ãeskoslovenské vojenské jednotky na území SSSR.
Nábor byl provádûn i v táborech nucen˘ch prací a je pochopitelné, Ïe âechoslováci v nich
umístûní radûji dobrovolnû vstoupili do armády, neÏ aby dále Ïili v koncentráku na Sibifii.
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V létû 1942 byla uÏ dokonãena organizace 1. ãs. samostatného polního praporu v SSSR.
Po ukonãení v˘cviku v Buzuluku odjel 1. ãs. samostatn˘ polní prapor 30. 1. 1943 na frontu. Pfiesunul se k Sokolovu, zaujal bojové postavení a 8. 3. 1943 byl jeho úsek napaden
Nûmci. V bojích padlo 112 na‰ich vojákÛ, 30 bylo nezvûstn˘ch a 106 ranûn˘ch. Pozdûji, po
doplnûní v Novochopersku, byl prapor reorganizován a byla zde vytvofiena 1. ãs. samostatná brigáda. Ta byla v˘raznû posílena o Slováky, ktefií zbûhli ze slovensk˘ch jednotek nasazen˘ch po boku hitlerovcÛ na v˘chodní frontû. âeskoslovenské vojsko se zúãastnilo bojÛ
o Kyjev i bojÛ u Îa‰kova. Ztráty nebyly malé. ¤ady na‰ich jednotek se rozrostly o 12.000
mobilizovan˘ch volyÀsk˘ch âechÛ i o dal‰í pfiebûhlíky ze slovensk˘ch jednotek. V dÛsledku toho bylo moÏno vytvofiit 1. ãs. armádní sbor, sloÏen˘ ze dvou pû‰ích brigád, tankové brigády, paradesantní brigády a sborov˘ch jednotek. Sbor dosáhl zhruba 16.000 vojákÛ, z toho bylo asi 800 Ïen. Dne 6. fiíjna 1944 pfiekroãily na‰e jednotky hranice âSR a postupovaly dále do vnitrozemí smûrem na Moravu. Koncem ledna 1945 byla v KeÏmaroku reorganizována tanková brigáda. Byla pak pfiesunuta do Horního Slezska a aktivnû se zúãastnila bojÛ o Ostravu.
Po obsazení Polska nûmeck˘mi vojsky se zmûnil smûr útûku na‰ich vojákÛ z okupované
vlasti. Nyní se utíkalo hlavnû pfies Slovensko, Maìarsko, Jugoslávii a pfies Turecko do
S˘rie. V fiíjnu 1940 bylo v Palestinû oficiálnû vyhlá‰eno ustavení jednotky s názvem âs. pû‰í prapor 11 – V˘chodní. Jednotka ãítala asi 400 muÏÛ pod velením pplk. Klapálka.
Zúãastnila se bojÛ v S˘rii, bojovala u Tobrúku. Pozdûji byla pfieorganizována na 200. lehk˘
protiletadlov˘ pluk — v˘chodní, kter˘ byl povûfien ochranou dÛleÏit˘ch leti‰È a pfiístavÛ.
V létû 1943 byla pfiesunuta do Anglie a vojáci zaãlenûni do novû vytvofiené âs. samostatné
obrnûné brigády v Anglii, která se pak od podzimu 1944 úãastnila obléhání Dunkerque.
Letci byli zafiazeni do RAF, kde byly vytvofieny tfii ãeskoslovenské stíhací perutû a jedna
peruÈ bombardovací. Stíhací perutû (310. a 312.) se po boku britsk˘ch perutí na letounech
Hawker Hurricane zapojily do „Bitvy o Británii“, ve které ãeskosloven‰tí letci sestfielili 56
a po‰kodili dal‰ích 20 nûmeck˘ch letounÛ a pozdûji spolu s 313. stíhací perutí chránili lodní konvoje a doprovázeli bombardéry nad okupovanou Evropou. Do konce války ãeskosloven‰tí letci sestfielili na západní frontû 191 a po‰kodili dal‰ích 162 nûmeck˘ch letadel. âeskoslovenská 311. bombardovací peruÈ byla zaloÏena 3. 8. 1940 a jiÏ 10. záfií zahájila svou
operaãní ãinnost na bombardérech Vickers Wellington v rámci Bomber Command
(Velitelství bombardovacího letectva) noãními nálety na cíle v okupované Francii
a v Nûmecku. O mûsíc pozdûji se její letouny zúãastnily noãního náletu na Berlín. Do 25. 4.
1942, kdy pfie‰la do pÛsobnosti Coastal Command (Velitelství pobfieÏního letectva) uskuteãnila 980 náletÛ, ve kter˘ch ztratila 27 letounÛ a 128 letcÛ. V rámci Coastal Command
provádûla hlídkování v Biskajském zálivu, Severním i Baltickém mofii i Atlantickém oceánu a napadala nûmecké ponorky a ostatní váleãné lodû. Na její konto bylo pfiipsáno potopení jedné velké zaoceánské lodi a ãtyfi ponorek.
ObraÈme nyní svou pozornost pfiímo na ty na‰e spoluobãany, ktefií se zúãastnili bojÛ
v ãeskoslovenské zahraniãní armádû.
Jaromír Bajer
narozen˘ 21. 2. 1921 ve ·tramberku. Do zahraniãí ode‰el v srpnu 1939 pfies Hnojník do
Krakova, kde se pfiihlásil do ãs. vojenské jednotky v Polsku. Odtud byl pfiemístûn do vojenského tábora v Bronowicích. Vzhledem k tehdej‰í situaci v Polsku podepsal pûtilet˘ závazek
do francouzské Cizinecké legie a lodním transportem se dostal do Francie. UÏ 22. 8. 1939
vstoupil do Cizinecké legie v Marseille. Tam absolvoval základní v˘cvik a s ostatními legionáfii ãs. pÛvodu byl pfievelen do Afriky a pfies Oran se dostal do posádky v Sidi bel Abbes.
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Po vypuknutí války byli legionáfii uvolnûni z Cizinecké legie a Jaromír Bajer byl s dal‰ími asi 600 pfiíslu‰níky zafiazen do 1. ãs. pluku, kter˘ se formoval v mûstû Agde. Po absolvování kurzu telefonisty byl na jafie 1940 nasazen s velitelskou rotou 2. pû‰ího pluku na
frontu na fiece Marnû. Vzhledem k rychlému postupu nûmeck˘ch vojsk na PafiíÏ se jednotka bojÛ nezúãastnila a ustoupila do pfiístavu Seté v neobsazené zónû. Zde se Jaromíru
Bajerovi podafiilo dostat na arabskou loì Mohamed Ali – el – Kebir, plující pod egyptskou
vlajkou do Anglie.
V tábofie Cholmondeley se po povinné karanténû pfiihlásil do RAF a byl v Yatesbury pfiijat
a zafiazen do kurzu telegrafista — palubní stfielec. Po ukonãení kurzu v létû 1941 se stal pfiíslu‰níkem létajícího personálu 311. ãs. bombardovací perutû. Od listopadu 1941 se jako ãlen
osádky Sgt. ·paãka zúãastÀoval operaãních letÛ. Po dvou mûsících v hodnosti svobodníka byl
1. 12. 1941 pov˘‰en do hodnosti desátníka a od 15. ledna 1942 byl pov˘‰en na ãetafie. O pût
dnÛ pozdûji mu byla udûlena ãs. vojenská medaile „Za chrabrost“ a za dal‰í dva mûsíce âeskoslovensk˘ váleãn˘ kfiíÏ 1939. V záfií byl pov˘‰en do anglické hodnosti Flight Sergeant.
Zúãastnil se mnoha operaãních letÛ na Wellingtonech nad Nûmeckem i okupovanou
Francií a pozdûji po pfievedení 311. perutû do podfiízenosti Coastal Command i nad mofiem.
Dne 29. 9. 1942 se zúãastnil s posádkou kpt. ·ejbla hlídkového letu nad Biskajsk˘m zálivem. Jejich letoun Wellington KX–M (HF 921) byl napaden tfiemi Ju– 88 a jedním Do – 17.
Posádce se podafiilo ubránit, letoun v‰ak byl tûÏce po‰kozen a v dÛsledku ztráty paliva museli pfiistát na mofii. Mimo pfiedního stfielce Friedländera, kter˘ byl zfiejmû zranûn, se dostali
v‰ichni do Dinghy a druh˘ den je nalezla záchranná sluÏba a odvezla do nemocnice
v Penzanc, hrabství Cornwal. Po návratu na základnu byl Jaromír Bajer odeslán na odpoãinek do Talbeny. Dne 26. 10. 1942 obdrÏel druh˘ a 19. 12. 1942 tfietí váleãn˘ kfiíÏ.
V polovinû kvûtna 1943 se vrátil zpût k 311. ãs. bombardovací peruti. Po pfiezbrojení perutû na modernûj‰í Liberátory byl pfie‰kolen i na tento typ. Dne 1. 9. 1943 obdrÏel anglickou hodnost Warrant Officer a 28. 10. 1943 ãs. hodnost rotmistr.
3. srpna 1944 byl tûÏce zranûn pfii dopravní nehodû, mûl pfieraÏené obû nohy a po vyléãení uÏ ze zdravotních dÛvodÛ mnoho nelétal. Nalétal celkem 424 operaãních hodin. Byl zafiazen jako poboãník velitele peruti a od 1. 3. 1945 nosil distinkce podporuãíka.
Po válce nejdfiív pomáhal pfii repatriaci rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ ãs. vojákÛ do âSR, pozdûji byl zafiazen na leti‰tû Praha–Kbely.
V bfieznu mu byla udûlena ãs. vojenská medaile „Za zásluhy I. st.“ a 1. kvûtna byl pov˘‰en do hodnosti poruãíka.
Dnem 1. dubna 1948 byl poruãík Bajer pfieloÏen do zálohy a tím jeho kariéra vojenského
letce definitivnû skonãila. Pfiihlásil se k âSA, kde vydrÏel nûco pfies dva roky. Druhá vlna
propou‰tûní v âSA pfii‰la v záfií 1950, kdy dostali v˘povûdi zb˘vající letci, ktefií za války létali na „‰patné“ frontû. 30. záfií 1950 byl vyhozen i Jaromír Bajer, kter˘ se zafiadil mezi zapomenuté muÏe v komunistickém ráji.
Pracoval pak na stavbû tunelu pod Vítkovem, pozdûji jako horník na Kladnû. Odtud se
dostal do Avie Praha a od roku 1959 pracoval jako skladník v automatu ve Spálené ulici.
Po úraze na‰el zamûstnání telefonisty na ústfiednû fieditelství Pohfiební sluÏby na
Staromûstském námûstí.
Byl vyznamenán: 4 x âs. váleãn˘m kfiíÏem 1939, 3 x âs. medailí „Za chrabrost“, 2 x âs.
medailí „Za zásluhy I. st.“, âs. vojenskou pamûtní medailí, La Médaille Commémorative
Francaise 1939—1945, The Air Star (Anglie), Air Classp (Anglie), 1939—1945 Star
(Anglie), The War Medal (Anglie)
V rámci rehabilitací byl v roce 1991 pov˘‰en do hodnosti podplukovníka a 8. kvûtna 2000
byl pov˘‰en je‰tû jednou. Do hodnosti plukovníka. Zemfiel v roce 2002.
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·tramber‰tí rekruti
Bohumil Kresta
Posezení s pfiáteli b˘vá nejen pfiíjemné, ale nûkdy také uÏiteãné. Vzpomínky na proÏitky
v nûkter˘ch obdobích na‰eho Ïivota nám pfiipomenou nejen radosti, ale také strasti. Jednou
jsme si s pfiítelem Jendou Tyleãkem zavzpomínali, jak jsme se pfiipravovali na asent.
B˘valo zvykem, Ïe se veãer pfied vojensk˘m odvodem se‰li rekruti v nûkteré zdej‰í hospodû a dohodli se kde a komu ve ·tramberku provedou nûco pro men‰í nebo vût‰í nervov˘
‰ok. KaÏd˘ uÏ mûl pfiipraven˘ nûjak˘ ten Ïert. Stále je‰tû pfieÏívaly u chalup nepostradatelné dfievûné venkovní záchody na ãtyfiech kÛlech nad Ïumpou. Ty se bez problémÛ daly
pfiemístit na nûkteré zviditelnûné místo poblíÏ cesty. Nebyly to jenom tyto budky, ale také
vrátka (dvífika), men‰í kravské vozy, ãouhající Ïebfie, volnû stojící laviãky a v‰echno jiné, co
se dalo pfienést. Nûkdo z chalupáfiÛ své vûci ponechal náhodû, zatímco jin˘ je bedlivû stfieÏil.
Stalo se, Ïe jeden bystr˘ pantáta nalíãil rekrutÛm pfiekvapení. Z kÛlny mu pfiená‰eli kÛly na seno a stavûli z nich pfied vchodem do domku pyramidu. KdyÏ se tak stalo uÏ druh˘m
rokem po sobû, nalíãil pantáta na rekruty past. Na jeden z kÛlÛ nahofie pfiivázal putnu s moãÛvkou a kdyÏ se kluci chopili kÛlÛ, putna se pfievrhla a její obsah pofiádnû kluky osvûÏil.
Pro mladíky to nebylo nic pfiíjemného. Rychle upalovali domÛ se okoupat a zbavit se nepfiíjemného pachu. Na druh˘ den se str˘c dozvûdûl, Ïe tím odváÏlivcem byl také kluk z nedalekého sousedství.
Ve ·tramberku Ïil znám˘ „mal˘“ Metodek. âas k odvodu pfiipadl pro nûho s roãníkem rukujícím rok pfied nûmeckou okupací. ByÈ byl pro svoji tûlesnou v˘‰ku (1 m) k vojenské sluÏbû nepouÏiteln˘, pfiesto mu ho‰i splnili jeho touhu dostavit se k asentu. Pro obveselení obãanÛ vymysleli, Ïe ho ponesou ve ‰lové putni a zapálí mu cigaretu. KdyÏ se str˘cové nebo
tetky zeptali, co v té putni nesou: „SnaÈ ni kohuta?“, odpovûdûli, „Ale gdûÏe, regruta!“
A kdyÏ na nû zavolali, Ïe jim ta „putÀa hofii“, odpovûdûli: „Ale ni ni, to edem regrut kufii.“
Ráno, v den odvodu, shromáÏdili se rekruti u ‰koly pod Kotouãem a pak ma‰írovali pfies
·tramberk do Nového Jiãína. Pod ·tramberkem je ãekali sedláci se ÏebfiiÀáky, aby je odvezli. Po válce je nahradily velké uzavfiené Tatrovky. Aby pochod nepfiipomínal pohfiební
prÛvod, zpívali si pochodové písnû. Snad nebude na závadu, kdyÏ si je pfiipomeneme:
1. Ml˘nské kolo, to se toãí
2. Dostal jsem ‰áteãek
3. AÏ poma‰írujem
4. Slovan jsem a Slovan budu
5. Beskyde, Beskyde
6. Okolo Fr˘dku cestiãka
7. A já su synek z Polanky
Po odvodu se rekruti rozdûlili do dvou skupin. Odvedenci ‰li ovûnãeni typickou rekrutskou kytiãkou s trikolórami a ve druhé skupinû ‰li „ãekatelé“ s vafieãkami na klopû ovázan˘mi trikolórou. VÏdy to byla hezká podívaná. Maminky ãekaly, zda jim jejich synek zÛstane nebo jej na podzim ztratí. Naopak otcové byli na své odvedence hrdí. S nejvût‰í bolestí
to nesla zamilovaná dûvãata, pfiípadnû mladiãké manÏelky.
Po odvodu ‰el prÛvod do ·tramberka k radnici, tam po pár slovech starosty vyzvedli vûnec a ubírali se k pomníku padl˘ch, aby uctili památku tûch, co se uÏ z válek nevrátili. Po
zpûvu hymny se roze‰li, aby na veãer pfiipravili „rekrutskou taneãní zábavu“.
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âas ubíhal a pfii‰el fiíjen. K 1. fiíjnu museli b˘t v‰ichni odvedenci podle Povolávacího rozkazu v urãen˘ch kasárnách. Proto jezdily také zvlá‰tní vlaky. Je pravdou, Ïe bûhem cesty
odvedenci nûco vypili, ale do kasáren museli pfiijít stfiízliví.
Pro nûkoho byla vojenská sluÏba utrpením, zatímco pro jiného také trochu pobavením,
ale témûfi v‰ichni se tû‰ili na návrat domÛ.
V¯ZNAM NùKTER¯CH SLOV:
rekrut, regrut — branec, vojensk˘ odvedenec
Ïumpa — záchodová jímka
putna, putÀa — dfievûná nádoba s uchem
asent — odvod brancÛ
rukovat — nastoupit do vojenské sluÏby
‰lova putÀa — dfievûná nádoba s popruhy pfies rameno
ma‰írovat — pochodovat
ÏebfiiÀák — vÛz upraven˘ na pfievoz sena a slámy
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Z kroniky Svazu skautÛ R. â. S. ·tramberk, I. oddíl
Zdenûk Bár (br. zapisovatel)
(zpracovává Ale‰ Durãák, jazykovû neupraveno)
ãást V.
Vycházka na ·ost˘n do Kopfiivnice dne 28. 5. 1922
O 13. hodinû se‰lo se 16 bratrÛ v krojích u na‰í klubovní místnosti. Za vedení br. Lacky
pfii‰li jsme ke kopfiivnickému kostelu, kdeÏ oãekávali nás bratfii z II. oddílu Kopfiivnice. S nimi ‰li jsme pak na ·ost˘n, zbytky hradu. Tam po obstarání vody a potravy, chystali jsme se
ku slibu. Bratfii ze ·tramberka rozestoupili se do pÛlkruhu spolu se skauty D.T.J.
z Kopfiivnice, doprostfied pak vstupuje cel˘ 2. oddíl za vedení br. Doãkala. KdyÏ právû slunce nejkrásnûji osvítilo na‰i skupinu, kdy tonuli jsme v jasu sluníãkem a plnû byli zaujati
krásou pfiírody, tu br. Doãkal vystupuje na vyv˘‰ené místo a zahajuje slavnostní akt. Vítá
v‰echny cizí skauty a Ïádá, aby br. Bár ze ·tramberka vysvûtlil jim v˘znam slibu. Br. Bár
upomíná v‰echny, Ïe slibujíce skládají pfiísahu národu, vlasti, lidství i skautingu, vysvûtluje jednotlivé body slibu. Nakonec promlouvá k bratrÛm, ktefií skládají slib, aby nezapomnûli na toto místo — ·ost˘n, kdeÏ zavázali se dobrovolnû nenuceni slouÏiti vzne‰en˘m na‰im
ideálÛm a pracovati k jich uskuteãnûní. Bratfii z Kopfiivnice skládají pak slib br. Doãkalovi
a dostávají odznaky, stávají se teprve teì skauty. Po tomto aktu zazpívány obû národní hymny a br. Doãkal zakonãil krátkou fieãí slib. Potom ode‰li jiÏ D. T. J. Skauti a nastala druÏná
zábava. Bratfii kopfiivniãtí mûli své „brnkací“ tercetto, jeÏ koncertními ãísly i pûkn˘mi národními písnûmi upoutalo pozornost v‰ech. Pak br. Bár vypravoval rÛzné pfiíhody ze skautského Ïivota a hrány hry ve cviãení pamûti, pfiedná‰ení aj., takÏe teprve dosti pozdû asi
o 18. hod. nastoupena cesta k domovu. Bratfii kopfiivniãtí doprovodili nás pak aÏ do ·tramberka.
Vycházka dvoudenní dne 4. a 5. ãervna
Ráno 4. VI. se‰lo se 16 bratfií ze ·tramberka, asi 16 z 2. Kopfiivnice a 7 z 1. Kopfiivnice
ve ·tramberku a ponûvadÏ zachmufiená obloha vû‰tila brzk˘ dé‰È dali jsme se pfiímo do
RoÏnova. KdyÏ mírnû poprchávalo do‰li jsme pû‰ky do Vefiovic, ale tam jiÏ objevilo se slunce na obloze a nastal pûkn˘ den. Ve Vefiovicích oddûlilo se 5 bratrÛ, ti ‰li do Mofikova pû‰ky a odtud do RoÏnova vlakem. Ostatní pû‰ky ‰li k Javorníku, tam hodiny odpoãíváno a pak
k RoÏnovu, kamÏ do‰lo se o 11 hod. V RoÏnovû ohlásili jsme se br. Barochovi, b˘valému na‰emu vÛdci. Pro‰li jsme RoÏnovem a u Palkovny na Denisovû stráni postavili jsme si tábor
stanov˘. Napfied ale vyÏádali jsme si dovolení u p. starosty roÏnovského. Rychle sloÏen
oheÀ a pak poãala práce. Jedni bratfii vafiili, sbírali dfievo, pfiipravovali potraviny, jiní opût
opravili a stavûli stany. Odpoledne po obûdû pak pfii‰el br. Baroch a skauti, ktefií jeli vlakem. Tu pak cviãena lehká atletika, pokud ji dovolovala náfiadí, jeÏ jsme mûli s sebou a br.
Baroch hrál na trubku. Teprve o 4. hod. odpol., kdyÏ jiÏ pfied tím trochu pr‰elo, sloÏili jsme
stany, vzali baÈochy a ‰li do mûsta RoÏnova, kdeÏ jsme mûli dostati nocleh. ·tramberáci odloÏili baÈochy a pak ‰li jsme s ostatními bratry do druhé ‰koly, kdeÏ mûli spáti ostatní. KdyÏ
v‰ichni byli ubytováni, ode‰li jsme na hfii‰tû sport. klubu, kdeÏ mohli jsme hráti hry,
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ale dé‰È brzy zahnal nás do pavilonu, kdeÏ hrány hry bystfiící pamûÈ a rÛzné Ïertovné. KdyÏ
pfiestalo pr‰eti, odcházeli jsme do nocleháren a tam setkali se s br. DvíÏem, sbor. vÛdcem
a skauty z Nov. Jiãína a Pfiíbora. Tito ubytováni pak opût v noclehárnû KopfiivniãanÛ, ale 2.
oddíl vypÛjãil si stany a spali u Palkovny venku. Zbytek dne vûnován prohlídce mûsta, veãer pak star‰í bratfii obdrÏeli dovolení od vÛdcÛ jíti na kino, kdeÏ se dával OhnetÛv Majitel
hutí. Druhého dne 5. ãervna se‰li se v‰ichni skauti na námûstí roÏnovském a pak ‰li jsme
spoleãnû na Radho‰È ke kapliãce, pak k Pustevnám a tam vafien obûd, postaveny stany.
Po 2 hodinovém odpoãinku nastoupena cesta k domovu. Za veselého zpûvu a zvukÛ trubky
‰li jsme pû‰ky aÏ do ·tramberka, kdeÏto bratfii z Pfiíbora jeli z Fren‰tátu domÛ vlakem,
ale br. sbor. vÛdce ‰el s námi pû‰ky do ·tramberka, kamÏ do‰li jsme asi v 19. hodinû.
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Tábor v RoÏnovû u Palkovny, 1922 (autor fotografie neznám˘, text Zdenûk Bár)

MUDr. Adolf Hrstka a generál Fillipe na Trúbû, 1919 (autor fotografie neznám˘)

