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Zprávy z radnice
Vûra Michnová
Rada mûsta se se‰la celkem ‰estkrát. Z toho dvakrát mimofiádnû. Zastupitelstvo dvakrát. Na programu hlavních zpráv byly zprávy t˘kající se sportu ve mûstû, ãinnosti komise
mládeÏe, sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolské, dále ãinnosti sboru pro obãanské záleÏitosti. Byla schválena a podepsána nájemní smlouva s Technoprojektem, a.s. Ostrava na areál hradu ·tramberka. Dále to byly zprávy t˘kající se ãinnosti technické a bytové správy.
Byl pfiedloÏen plán oprav na dal‰í období. Byla ustavena pûtiãlenná pracovní skupina pro
dofie‰ení areálu koupali‰tû na Libotínû.
Také oblast kultury a cestovního ruchu byla na projednávání v radû mûsta.
26. 11. nabylo právní moci stavební povolení rakouské firmû Lasselsberger CZ, a.s. na
v˘stavbu nové cementárny. V této souvislosti byla uzavfiena smlouva na uÏívání pfiilehlé
strany Kotouãe a podepsána dohoda o mimosoudním od‰kodÀování obãanÛ mûsta ·tramberka v souvislosti s provádûn˘mi odstfiely v lomu Kotouãe ·tramberk, s.r.o. ( v pfiípadû
‰kody na majetku v dÛsledku dob˘vání surovin na v˘robu cementu). Na jafie by mûla zaãít
v˘stavba, ale pfiípravné práce probíhají uÏ dnes.
Byl projednáván rozpoãet mûsta — plnûní za rok 2004, úpravy a návrh na rok 2005.
Kromû hlavních zpráv byly projednávány rÛzné majetkoprávní záleÏitosti, smlouvy, dohody apod.
Probíhá rekonstrukce objektu ãp. 751 na Bafiinách a byla opravena kapliãka v Národním
sadu, kam bude umístûn nov˘ lidov˘ betlém.
Ráda bych se je‰tû zmínila, Ïe dne 4. 12. jsme si pfiipomnûli 645 let od pov˘‰ení osady
pod hradem ·tramberkem na mûsto, které v roce 1359 vyhlásil moravsk˘ markrabû Jan
Jindfiich Lucembursk˘.

Pozdrav ze ·tramberka, Monika Kociánová, 6.a Z· ·tramberk
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Jak jsme proÏili spoleãensky a kulturnû
poslední ãtvrtletí roku 2004
Vûra Michnová
âas podzimní je asi to nejsmutnûj‰í období roku. âlovûku se více hlavou honí smutek,
starosti, chybí slunce a teplo. V fiíjnu bychom mûli odletût se stûhovav˘mi ptáky do tepl˘ch
krajin. VÛbec bych nebyla proti.
Mûsíc fiíjen zahájila firma ·míra– Print, s.r.o. Ostrava festivalem dechovky a piva s názvem I. ‰tramberská trubka ve dnech 2. — 3. fiíjna 2004. Festival uvádûl Eduard Hrube‰
a v programu vystoupil Josef Zíma.
8. fiíjna restaurace Dallas uspofiádala své I. vinobraní s programem.
16. fiíjna byla v muzeu ZdeÀka Buriana zahájena závûreãná v˘stava vûnovaná v˘znamnému v˘roãí narození praÏského malífie, ilustrátora a grafika Gustava Kruma pod názvem
Znám˘–neznám˘ Gustav Krum. PrÛvodní slovo mûl Ale‰ Durãák.
Tent˘Ï den, ukrutnû pr‰elo a byla opravdu vlezlá zima, pofiádala firma ·míra – Print, s.r.o.
Ostrava v Národním sadu pfiehlídku hudebních dívãích skupin s názvem Vypni troubu. Mimo
jiné zde vystoupila i slovenská zpûvaãka Jana Kirschner.
27. fiíjna v na‰í tûlocviãnû probíhal tradiãní Noãní volejbalov˘ turnaj ‰estek, kter˘ pofiádá kaÏdoroãnû uÏ nûkolik let DÛm dûtí a mládeÏe. Tato akce je velmi oblíbená mezi sportovní mládeÏí.
Hotel Roubenka vyhlásil velkou soutûÏ Vyrob si svého d˘Àáka pro v‰echny zájemce.
SoutûÏ probíhala ve dnech 29. — 30. fiíjna v prostorech hotelu a deset nejlep‰ích bylo ocenûno.
Od 1. listopadu nastoupila vítûzná firma Technoprojekt, a.s. Ostrava jako nov˘ nájemce
areálu hradu ·tramberka.
Ve dnech 5.— 6. listopadu probûhlo 1. kolo voleb do krajsk˘ch zastupitelstev a do Senátu
Parlamentu âR.
V sobotu 6. listopadu se námûstí ve ·tramberku zaplnilo maskami, neboÈ firma
·míra–Print, s.r.o. Ostrava pofiádala akci ·tramberská stra‰idla. Program uvádûl Ale‰
Juchelka a byly vyhodnoceny nejvtipnûj‰í a nejdûsivûj‰í masky.
12. — 13. listopadu probûhlo druhé kolo voleb.
13. listopadu v tûlocviãnû na Zauliãí se se‰li ctitelé tradiãního turnaje smí‰en˘ch ãtvefiic ve volejbale.
19. listopadu se na 11. roãníku Posezení u cimbálu shromáÏdili milovníci cimbálové muziky. Tentokrát po dvou letech odmlky pfiijela cimbálová muzika Technik z Ostravy pod vedením Pavla Rokyty a pfiijel s nimi i b˘val˘ kapelník Jan Rokyta a zahrál si na basu. Obãerstvení,
vãetnû kvalitních vín z jiÏní Moravy, zajistili manÏelé Stfiechovi z Radniãního sklípku.
10. roãník v˘stavy betlémÛ ·tramberské Vánoce byl v Muzeu ZdeÀka Buriana zahájen
slavnostní vernisáÏí v sobotu 20. listopadu. V programu vystoupili Vûra Michnová s prÛvodním slovem o adventním ãase, vánoãním ãarování a lidov˘ch zvycích a obyãejích, Josef
Hrãek s vyprávûním o ‰tramberském krmá‰i a ·tûdrém dnu ve ·tramberku, podle zápisÛ
‰tramberského rodáka ZdeÀka Marka, s koledami ze ·tramberka a okolí pak zpûváci a ãlenové skupiny Ogafii. V‰ichni, kdo pfii‰li na vernisáÏ, si pochutnali na vynikajících perníãcích, které nám peãe paní AneÏka Svobodová.
20. listopadu na Námûstí byla ochutnávka mlad˘ch martinsk˘ch vín s hudebním programem. Tuto akci opût pfiipravila firma ·míra–Print, s.r.o. Ostrava.
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21. listopadu v kostelíku Sv. Katefiiny na Libotínû uspofiádal Chrámov˘ sbor pod vedením
sbormistra Pavla Hykla koncert Duchovní hudby. V˘tûÏek z dobrovolného vstupného byl vûnován na opravu varhan v kostele sv. Katefiiny.
Ve dnech 22.— 26. listopadu v Domû dûtí a mládeÏe probíhal tradiãní Ble‰í trh, kter˘ uspofiádaly pracovnice DDM ·tramberk.
V sobotu 27. listopadu se prostor kinosálu v Kulturním domû zaplnil do posledního místa. SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka mûlo svÛj tradiãní
Podzimní koncert. V˘tûÏek z dobrovolného vstupného byl pouÏit na doplacení nov˘ch uniforem hudebníkÛ.
Mûsíc prosinec zahájilo v pátek 3. prosince Divadlo pod vûÏí pohádkou Tfii zlaté zuby
dûda V‰evûda s Mikulá‰skou nadílkou pro dûti z Matefiské ‰koly na Zauliãí, Rybí a dûti
z Dûtského domova v Novém Jiãínû.
V sobotu pak bylo nûkolik akcí na území mûsta. Jednak pfiijel tradiãní Mikula‰sk˘ vlak
z Ostravy a pfiivezl s sebou ãerty, Mikulá‰e a Ale‰e Juchelku s megafonem. PrÛvod byl doveden na Námûstí, kde od 11 do 14 hodin byl program pro dûti pofiádan˘ firmou
·míra–Print. s.r.o.. V areálu hradu od 10 hodin do 15 hodin pfiipravili pracovníci firmy
Technoprojekt, a.s. Ostrava ve spolupráci s dûtsk˘m divadelním souborem peklo i ráj pro
v‰echny zájemce. Byl tam také Mikulá‰, ãerti i andûlé a nebeská truhla s dárky. V odpoledních hodinách pak Divadlo pod vûÏí sehrálo pro vefiejnost reprízu pohádky Tfii zlaté zuby dûda V‰evûda s Mikulá‰skou nadílkou.
V pátek 10. prosince jsme pro vefiejnost pfiipravili adventní besedu Pfiiìtû na pobabu…
na téma svûtci a svûtice v národní kultufie se zamûfiením pfiedev‰ím na dobu adventu, Vánoc
a Tfiech králÛ. Slovem provázeli Jan Rokyta a PhDr. Anna Hrãková. Zvyky, obyãeje a tance
obstarali ãlenové taneãního souboru Ondfiejnica a písniãky a hudbu cimbálová muzika
Ondfiejnica ze Staré vsi. Hosté mûli pfiipraveny na stolech perníãky upeãené paní AneÏkou
Svobodovou. V‰em se akce moc líbila a odcházeli sváteãnû naladûni.
V sobotu 11. prosince byl dal‰í adventní koncert v Kulturním domû, kter˘ uspofiádaly
spoleãnost Zdraví Kopfiivnice, CASD Nov˘ Jiãín a V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna.
V nedûli 12. prosince v Obecní hospodû bylo dal‰í kolo turnaje v ‰ipkách.
Vánoãní koncert si pro vefiejnost pfiipravili uãitelé a Ïáci Základní umûlecké ‰koly ZdeÀka
Buriana na ãtvrtek 16. prosince v Kulturním domû ve ·tramberku.
18. prosince v restauraci Dallas probûhl dal‰í roãník Vánoãního turnaje v mariá‰i.
Co nás je‰tû do konce roku ãeká? Mezi svátky budou probíhat turnaje a sportovní zápolení ve volejbale — Rodinn˘ turnaj ãtverek, Turnaj ulic a dorostu ve fotbale, turnaj ÏákÛ ve
fotbale, turnaj ve futsale, turnaj smí‰en˘ch druÏstev mi‰–ma‰ ve fotbale a turnaj ve florbale.
Na ·tûpána 26. prosince nás ãeká Îiv˘ betlém v podání ãlenÛ divadelních souborÛ, skupiny Ogafii a to v‰e pod reÏijním vedením Josefa Marka z Divadla pod vûÏí. V‰e se uskuteãní v Národním sadu, ale je‰tû pfiedtím bude slavnostní odhalení nového lidového betlému
v kapliãce Národního sadu. PÛvodní Vala‰sk˘ betlém byl zaãátkem 90. let 20. století zcizen,
pak byl nahrazen papírovou kopií a dne‰ní podobu mu vdechl mlad˘ ‰trambersk˘ fiezbáfi
Stanislav Socha.
A to uÏ bude v‰e, pak pfiijde Silvestr a nastoupí rok 2005. Tak vám v‰em pfieji dobré zdraví, ‰tûstí, pevné vztahy v rodinû, víru, solidní zamûstnání, klidn˘ dÛchod a uchovejte si dobrou náladu po cel˘ pfií‰tí rok.
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MÛj nejkrásnûj‰í záÏitek z prázdnin
SoutûÏ ÏákÛ Z· ·tramberk
Noãní toulání po zahradû
Jakub Poruba — 6. b
(vítûzná práce v kategorii 6. tfiídy)
O leto‰ních prázdninách jsem se rozhodl, Ïe si postavím stan a budu v nûm spát.
Sám jsem si ho postavil, nastûhoval do nûho v‰e potfiebné a kdyÏ se setmûlo, ‰el jsem
spát. O pÛlnoci jsem se probudil a sly‰el jsem kolem stanu divné ‰ustûní. Vylezl jsem ven
a první, co jsem uvidûl, byl mûsíc v úplÀku. Otoãil jsem se a u spodní vûtve jablonû svítilo
do tmy nûkolik zelen˘ch oãí. Lekl jsem se, co to je, a rychle jsem nahmatal ve stanu baterku. Rozsvítil jsem ji a namífiil na ta zelená svût˘lka. Byly to kuny, které ob˘vají sousedovu
stodolu. Vyvádûly mladé, asi je uãily lovit.
Pak jsem dlouho pfiem˘‰lel, co bych dûlal, kdybych nemûl baterku.
Najednou mi klesla víãka a já se probudil do slunného rána. Dlouho budu na tuto pfiíhodu vzpomínat.

Vzpomínky na prázdniny
Anna Syrková — 8. b
(vítûzná práce v kategorii 8. tfiídy)
Nûkdo prázdniny trávil u mofie nebo na chatû s kamarády a rodiãi. Já jsem prázdniny zaãala v˘letem po na‰í republice.
Poprvé v Ïivotû jsem nav‰tívila na‰e hlavní mûsto — Prahu. V Praze jsem jela metrem,
vidûla v˘mûnu hradních stráÏí, PraÏsk˘ orloj a nav‰tívila jsem tam také Zoo. V jiÏních âechách jsme se zastavili v Ho‰ticích u Volynû, kde se toãila známá série filmÛ „Slunce seno
....“ od reÏiséra ZdeÀka Tro‰ky. Mûla jsem radost, kdyÏ jsem v Ho‰ticích uvidûla známé televizní námûstíãko s ulicí, která mûla název „Keli‰ka“, hospodu a dokonce jsem potkala nûkteré herce, ktefií ve filmu hráli.
Dále jsem byla na ·umavû, nav‰tívila jsem nejvût‰í ãeskou vodní nádrÏ Lipno. Bylo krásné poãasí, ale jelikoÏ jsme si zapomnûli plavky v penziónu, tak jsme si vody moc neuÏili. Na
·umavû jsme také pro‰li Boubínsk˘ prales.
Poslední den jsme jeli do Brna na propast Macochu. Pfii vchodu do jeskynû nás upoutal
krápník nazvan˘ „StráÏce jeskynû“. Tu se pfied námi objevila hluboká propast. Podle povûsti do ní matka hodila svého nevlastního syna. Chlapec se v‰ak ‰Èastnou náhodou zachytil na kefii. Dfievorubci, ktefií byli nablízku, ho vytáhli a zlou matku hodili do propasti. Z jeskynû jsme sestoupili k lodiãkám. Nasedli jsme a pluli po fiece Punkvû aÏ k v˘chodu.
Vidûli jsme mnoho hradÛ, zámkÛ a dal‰í krásy na‰í zemû. Po slunném t˘dnu jsme se vrátili domÛ, byli jsme unaveni, ale plni pfiíjemn˘ch vzpomínek. VÛbec mû nemrzí, Ïe jsem
prázdniny nestrávila v zahraniãí u mofie. VÏdyÈ u nás je toho taky spousta k vidûní.
Prázdniny skonãily a teì je tu zase ‰kola, s ní kaÏdodenní povinnosti, uãení, ranní vstávání, ale také nové vzru‰ující ‰kolní záÏitky.
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Boufilivá noc na tábofie
Jan Baìura — 9. b
(vítûzná práce v kategorii 9. tfiídy)
MÛj prázdninov˘ pfiíbûh se odehrává v srpnu na rybáfiském tábofie v Laãnovû. Na tento
tábor jsem se hodnû tû‰il a neãekal jsem, co se na rybáfiském tábofie mÛÏe odehrát.
Autobusem jsme pfiijeli do Laãnova k rybáfiské chatû, kde jsme se ubytovali. Byl jsem na
pokoji s m˘mi kamarády, s kter˘mi jsem jiÏ dfiíve chodil na ryby. Od na‰ich vedoucích jsme
dostali potfiebné instrukce a po obûdû jsme mohli vyrazit na vytouÏené ryby.
Pod chatou se rozprostíraly tfii krásné rybníky. Mnû a m˘m kamarádÛm se asi nejvíc líbil
prostfiední rybník, kter˘ mûl uprostfied zarostl˘ ostrov. Vybrali jsme si místo, kde jsme se rozhodli chytat. Bylo dost velké a kryté stromy a kefii, mal˘ kousek od ostrova. Co nejrychleji
a plní oãekávání jsme nahodili a ãekali na zábûr. „Doufám,Ïe nûco zabere,“ fiekl RosÈa. Pro
na‰e zklamání ryba nezabrala, a tak jsme odkráãeli velmi rozmrzelí na veãefii. Tady si v‰ichni vyprávûli o sv˘ch úspû‰ích i zklamáních. Veãer jsme usínali s tím, Ïe zítra zmûníme místo.
Ráno se v‰ichni probudili svûÏí a natû‰ení na nov˘ den. Ranní mlha usedala na hladinu
rybníka, sem tam se nad vodou objevila ryba, jinak bylo v‰ude ticho. Sedûli jsme promrzlí
na Ïidlích a ãekali na vytouÏen˘ zábûr. Ale marnû. Do obûda byla krátká doba, a ta utekla
jako voda. V jídelnû jsme opût usedali na Ïidle znechuceni, ani kufie na paprice nám nechutnalo. „Co budeme dûlat,“ radili jsme se s kamarády.
Pochlubili jsme se sv˘mi úlovky vedoucím. Nevysmál se nám, právû naopak, poradil nám
nalákat ryby, takzvanû zakrmit, coÏ znamená naházet krmivo na místo, kde budeme pozdûji chytat. Poslechli jsme jej a po obûdû jsme hned udûlali krmivo a vrátili jsme se zakrmit
rybáfisk˘m prakem na na‰e první vybrané místo. Koule ‰rotu svi‰tûly vzduchem a dopadaly do vody kousek od ostrova. Doufali jsme, Ïe nám tato snaha pfiinese ovoce. „Zítra uÏ to
musí vyjít,“ fiekl VíÈa.
Dal‰í den jsme uÏ vstávali a pfiicházeli na lov s lep‰í náladou. Na háãku kukufiice a na
krmítku ‰rot a uÏ v‰e dopadá pfies mlhu do vody. Chvilka ãekání, zábûr a následuje tvrd˘
zásek. Zohnut˘ prut a v˘skoky ryby nad hladinu ukazují, Ïe to bude asi mÛj první úlovek.
Po krátkém boji se v podbûráku ukazuje krásn˘ ‰upinat˘ kapr. Mûfiil krásn˘ch 47 cm.
Dûkuji mu za souboj a vracím ho zpût do jeho rodného Ïivlu. Potom to ‰lo jak na drátku,
kapfii se chytali na kaÏdou na‰i nástrahu.
Ale tábor nebyl jen o rybafiení. âekal mû je‰tû jeden boufiliv˘ noãní záÏitek. Nic erotického to ale nebylo. Po jednom krásném a teplém dnu se veãer znenadání modré nebe zatáhlo
ãern˘mi mraky. Veãer jsme ne‰li na ryby, protoÏe jsme oãekávali boufiku. Místo rybafiení
jsme se vûnovali úklidu v na‰em pokoji. A udûlali jsme dobfie. Pfiihnala se taková boufie,
kterou jsem dlouho nezaÏil. Blesky kfiiÏovaly nebe a kroupy rumplovaly na parapety, ale
i pfiesto jsme usnuli. Moji smÛlou v‰ak bylo, Ïe jsem spal pod oknem. Hned vysvûtlím proã.
Asi nûco po dvanácté hodinû jsem se lehce probral a podíval se z okna. Za oknem se pofiád
nic nezmûnilo, a proto jsem opût ulehnul do vyhfiáté postele a pomalu jsem se ubíral do fií‰e snÛ. V tom jsem usly‰el obrovskou ránu, ucítil bolest na hrudi a dé‰È mi pûknû zkrápûl
hlavu. OkamÏitû jsem probudil kluky, ktefií rozsvítili a naskytl se jim krásn˘ pohled na mû,
jak leÏím na posteli s mokrou hlavou a s oknem na bfiichu. V prvním okamÏiku z toho byli
vydû‰eni jako já a pomáhali mi ucpat ruãníky okno, které nevydrÏelo nápor vûtru a vyletûlo z pantÛ. Ale ráno po boufice jsme se tomu srdeãnû zasmáli a s námi i cel˘ tábor.
Jinak tábor probíhal skvûle, ale stejnû jako v‰echno jednou skonãí, tak skonãil i on a já
sedûl v autobuse a tû‰il se domÛ. Také proto, Ïe budu vyprávût v‰echny své proÏité pfiíhody. KdyÏ tohle teì pí‰u a vzpomínám na tábor, tû‰ím se na pfií‰tí prázdniny.
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MUDr. Adolf HRSTKA — ·tramberk a Kotouã
ãást III.
Bohumil Kresta
Hrstkovy aktivity pfii zkrá‰lování Národního sadu byly podnûtné také pro místní spolky
i samotné mûsto.
V roce 1928 byla na skalní stûnû Jurova kamene odhalena Tûlocviãnou jednotou Sokol
·tramberk bronzová pamûtní deska s portrétem zakladatele âs. legií v Itálii a náãel. Sokol.
Ïupy Moravskoslezské Janu âapkovi od ak. sochafie Jul. Pelikána.
Ve 30. letech pracoval mistr Jano Koehler na v˘malbû ‰tramberského kostela. V té dobû,
konkrétnû v roce 1932, vytvofiil mozaikov˘ obraz P. Marie Host˘nské do ãela fary.
Na památku mileniov˘ch oslav Svatováclavsk˘ch
byl 21. ãervence 1932 na Kotouãi posvûcen pomník
sv. Václava, zhotoven˘ akad. sochafiem Fr. Fabiánkem
a svûtitelem byl strahov. opat dr. M. Zavoral. Je to
první pomník na Moravû postaven˘ k poctû kníÏete
sv. Václava. Pro znaãné po‰kození sochy pfii trhacích
pracích v lomû, byla v roce 1994 zhotovená kopie
akad. sochafiem Janem Kozlem. V té dobû byla na jedné z desek upevnûn˘ch na piedestalu pfiipomenuta
jména dvou ·tramberákÛ Ïijících v M. Ostravû, ktefií
za okupace obûtovali své Ïivoty za svÛj národ.
Synovec dr. Ad. Hrstky prof. P. Karel Kavík, starosta
La‰ské Orelské Ïupy Kadlãákovy v Mor. Ostravû, kter˘ po prázdninovém návratu ze ·tramberka r. 1940
byl zatãen, nûkolikrát krutû vysl˘chán na ostravském
gestapu a 30. ãervna 1941 na následky t˘rání zemfiel.
Byla to první obûÈ za nûmecké okupace ze ·tramberka.
Pomník padl˘ch od akademického
Dal‰í vzpomínanou obûtí je nejstar‰í syn dr. Ad. Hrstky
sochafie Franti‰ka Juránû z roku 1928. a bratranec Karla Kavíka Oldfiich Hrstka. Za ãinnost
v Obranû národa ve funkci okrskového velitele odboje byl popraven v roce 1943 v Breslau.
Pfiipojena je také vzpomínka na vûznûné a muãené ãleny Orla ze ·tramberka za social.
období.
Po smrti dr. Hrstky nechalo mûsto v roce 1933 dÛstojnû upravit hrob rodiny Hrstkovy
s bronz. bustou dr. Hrstky na podstavci. Dílo akad. sochafie Emila Hlavici.
V roce 1934 byla zkrá‰lena hrobka b˘v. fiíì. uãitele, mûst. kronikáfie a vydavatele hist.
literatury o ·tramberku Bohuslavu BlaÏkovi. Na hrobce umístûn rozvinut˘ ‰tít ‰tramberské
chalupy s BoÏím okem. Dílo Fr. Juránû.
V létû roku 1938 odhalil rektor MU v Brnû Arne Novák pamûtní desku MUDr. Adolfu
Hrstkovi na nádvofií Trúby od akad. sochafie Fr. Juránû vûnovanou KâST ve ·tramberku.
V nedûli 11. srpna 1946 se za veliké úãasti lidu ze ·tramberka a okolí konalo slavnostní
svûcení sochy Panny Marie na úpatí Kotouãe. Sochu nechal zhotovit a ·tramberku vûnoval
pro tento úãel zaloÏen˘ Spolek katol. Ïen ve ·tramberku na podûkování za ochranu a pomoc Panny Marie v dobách II. svûtové války. Je to vlastnû neoficiální památník na tuto dobu.
(Více ZM· ã. 1/2004)
Odbojová organizace ve ·tramberku v roce 1945 pfiedala obãanÛm ãestn˘ hrob na místním
hfibitovû s bronzov˘m souso‰ím na památku umuãen˘ch a popraven˘ch spoluobãanÛ za nûmecké okupace. Dílo akad. sochafie Jana Tfiísky.
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V roce 1967 nechalo mûsto vybudovat na rozcestí pod radnicí památník na odboj obãanÛ
za II. svût. války. Vytvofiil akad. sochafi Karel Va‰ut.
V roce 1973 vûnovala Partyzánská skupina ·tramberk pamûtní bronz. desku na kamen. kvádru
se jmény sv˘ch padl˘ch a popraven˘ch pfiátel i jejich pomocníkÛ ze ·tramberka za nûmecké
okupace. V roce 1995 byla deska z ústraní pfiemístûna do Národ. sadu poblíÏ pomníku padl˘ch.
K uctûní památky popravené matky Franti‰ky Hyklové v koncentraãním tábofie vûnovali
synové, místní rodáci, bratfii Milan a Lubomír Hykel z Kanady do pfiedsínû zdej‰ího kostela
obraz Panny Marie od místního rodáka Vojtûcha Petrá‰e, kterou umûlec umístil do ·tramberského prostfiedí. Obraz poÏehnal místní faráfi P. Franti‰ek Janotka 26. záfií 1993.
Dosud poslední památkou je pamûtní deska knûzi–dûlníkovi ve zdej‰ím kamenolomu na
Kotouãi, spisovateli, básníkovi, uãiteli, vychovateli a pfiechodnû také obãanovi na‰eho mûsta
ThDr. Antonínu ·uránkovi. Pamûtní deska je umístûna v pfiedsíni zdej‰ího farního kostela
a 27. srpna 1995 ji slavnostnû odhalil a posvûtil Mons. Jan Graubner, arcibiskup Olomouck˘
a metropolita Moravy.
Tolik pamûtihodností na území tak malého mûsta, to je urãitû pro mnohé náv‰tûvníky
pfiekvapivé. BohuÏel, ne v‰echny v dfiívûj‰í dobû zaniklé památky se dají dnes nahradit. Je
pravdou, Ïe mnoho soch, bust a pamûtních desek zase pfiibylo, z ãehoÏ je vidût, Ïe obãané
nezapomínají a budoucím generacím roz‰ífienû pfienechávají to, ãím byli sami okouzlováni.
Vzpomínky opfiedené krásou.

Dfievûná zvoniãka na Kotouãi pod Perníkovou
chaloupkou z kvûtna 1923.

Mohyla se sv. KfiíÏem z r. 1884 byla v r. 1918
pfiemístûna nad jeskyni ·ipka.
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Kostelík sv. Katefiiny
Mgr. Marcela Gavendová a Mgr. Marta Koubová
(Z knihy „Kulturní památky okresu Nov˘ Jiãín“,
vydal Okresní úfiad Nov˘ Jiãín a Památkov˘ ústav v Ostravû, 1996)
Úvod a závûr (kurzíva) Bohumil Kresta
Kostelu sv. Katefiiny, opfiedenému povûstmi, byla ãasto vûnována pozornost historikÛ umûní,
pfiesto umûlecko–historická monografie, která by shrnula skromná známá fakta o objektu a v˘sledky povrchového stavebního prÛzkumu, dosud chybí.
Kostel je situován na konec pozvolnû klesajícího v˘chodního svahu vrchu Holivák (484 m n. m.).
Obklopuje jej hfibitov obehnan˘ novou ohradní zdí krytou ‰indelovou stfií‰kou.
Kostel sv. Katefiiny je jednolodní orientovan˘ gotick˘ kostel s pravoúhl˘m presbyteriem
vybudovan˘ patrnû ve 2. polovinû 14. století a upraven˘ v sedmdesát˘ch letech 18. stol.
a na poãátku 19. století. Loì kostela je obdélná, její pfiízemí na západní, severní a zãásti
i na jiÏní stranû pfiekr˘vá dfievûná podsíÀ s pultovou stfiechou. V ose západního ‰títového
prÛãelí je hlavní vchod s pravoúhl˘m kamenn˘m portálem. K jiÏní stranû kostela pfiiléhá podélná pfiedsíÀ se sedlovou stfiechou a bednûn˘m ‰títem s kabfiincem a podlomením, v interiéru zaklenutá lomenou valenou klenbou. PfiedsíÀ kryje boãní gotick˘ portál s lomenou archivoltou, v níÏ je vloÏen pfieklad a hrubû opracovaná kamenná deska s malovan˘m rovnoramenn˘m kfiíÏem, ze strany lodi omítnutá. Pfii pohledu z lodi se boãní portálek jeví jako
sedlov˘. K lodi pfiiléhá ‰ífikovû i v˘‰kovû odstupnûné pravoúhlé prebysterium, pfii jeho evangelijní stranû stojí zdûná obdélná sakristie s dfievûnou oratofií v patfie. Na oratofi se vystupuje po vnûj‰ím dfievûném schodi‰ti. Kostel má stfie‰ní konstrukci krytou ‰indelem, nad
lodí je sedlová stfiecha s hranolovou bednûnou víÏkou s helmicí, nad prebysteriem a oratofií je spoleãná valbová stfiecha. V interiéru je dfievûn˘ kazetov˘ strop. Po obvodu lodi obíhají dfievûné tribuny s profiezávan˘mi poprsnûmi, nesené trámov˘mi pilífiky. Prostor prebysteria od lodi oddûluje lomen˘ vítûzn˘ oblouk s kamenn˘m ostûním s okosen˘mi hranami. Loì
osvûtlují okna s pÛlkruhov˘mi záklenky, v ose prebysteria je pÛvodní gotické lomené okno
s kruÏbou. Oratofi se do prostoru presbyteria otevírá dvojicí ‰irok˘ch, témûfi pÛlkruhov˘ch
otvorÛ. Na evangelijní stranû presbyteria je pravoúhl˘ gotick˘ portálek ústící do sakristie
s ploch˘m trámov˘m stropem. V sakristii se dochovalo gotické kamenné lavabo a malé lomené okénko s kamenn˘m ostûním.
Vzhledem k úplné absenci stfiedovûk˘ch písemn˘ch zpráv o kostele i osadû Tamovicích se dá
blíÏe vymezit doba jeho v˘stavby jen hypoteticky a historikové se vesmûs shodují pfiedev‰ím ve
svém obdivu k pÛvabu tohoto místa.

Pozdrav ze ·tramberka, Barbora Kratochvílová, 6.a Z· ·tramberk

O kostelíãku sv. Katefiiny
(Z Farní kroniky mûsta ·tramberka)
Zaãátkem záfií 1949 bylo zapoãato s opravou starobylého filiálního kostela sv. Katefiiny.
Opravu provádûl stavitel p. Ant. ·ubrt z Pfiíbora.
Dne 19. záfií byla sÀata s vûÏe makovice a v ní byly nalezeny tyto listiny:
Opis listiny, nalezené v makovici kostela sv. Katefiiny dne 19/9 1949. Tato makovice zde
stála 44 let neporu‰ena.
Staré památky:
které se v této makovici na‰ly, kdyÏ se 9. toho mûsíce sÀala a které se opût do ní dávají, jsou kromû nûkolika mal˘ch penízkÛ, následující:
Roku 1774 mûsíce septembra za velebného faráfie ‰tramberského Ján Floriána Jahna, narozeného v N. Jiãínû, zvonice tato sv. Katefiiny vystavûna jest, kter˘Ïto faráfi se do modliteb
pp. nástupcÛv na vinici ‰tramberské, kdyÏ z tohoto svûta vystoupí, laskavû odporouãí. Stará
makovice se postavila rok po oné divné pfiíhodû, kdy slavn˘ fiád tovary‰stva JeÏí‰ova byl
shozen. Panství novojické na ten zpÛsob pfiivtûleno bylo k statkÛm císafiskokamerálním.
¤editel toho panství novojického aneb administrátor byl urozen˘ pán a rytífi z TesterÛ pan
v Leutersdorfu. Toho roku se uãinil pokoj mezi Turkem a Mozgali, jeÏto pût ustaviãn˘ch let
tuhou vojnu vedli. Pfiíãina a pfiíleÏitost k této vojnû dala nespokojenost PolákÛ, jichÏto jeden díl se proti králi svému spiknul a rebeloval. Polská zem po uãinûném pokoji se rozdûlila. Jeden díl sobû pfiivlastnil Josef, císafi, druh˘ sobû vzal Fridrich prusk˘ a tfietí díl Polska
zadrÏela Katefiina, císafiovna ruská.
— Toho ãasu byli páni kaplani na ·tramberku: Jifiík Kysel˘ a Tomá‰ Weldauwe. A oficífii novojického panství byli tenkráte pan Josef Franz, vrchní, purkrabí Josef Cibulka. Dûkan
v Novém Jiãínû byl p. Vavfiinec Novosad, kdysi faráfi na ·tramberku. Toho ãasu byl
v Závi‰ících strany novojické mináfi a fojt Fridrich Kelnar a pulmistr Jan Marek. Na
Uchvaldské stranû pak fojt Kristián Pustûjovsk˘, purkmistr Lipov˘, a kostelník Martin
Hanzelka. Tuto zvonici sv. Katefiiny stavûl Augustin Purmensk˘ z Rybího. Na ·tramberku
byl pak jest tehdáÏ purkmistr jmenoval se Martin David, rychtáfi Florián ·tûpán, písafi
obecní Jan Prosek, rektor Václav Kysel˘, kostelník Václav ·tûpán. Toho ãasu bylo mnoho slámy, ale málo zrní. Mûfiice Ïita byla za 2 fl 15 kr, reÏ za l fl 30 kr, jeãmen za l zl, oves za 30 kr.
Nové památky:
KdyÏ kostelíãek sv. Katefiiny skrze mnohá léta neopraven˘ v zkázu pfiijíti mûl, uradil se
toho ãasu faráfi ‰trambersk˘ se sv˘mi farníky závi‰ick˘mi, jak a kterak by onen kostel aspoÀ zvenku opraven˘ a ukryt˘ b˘ti mohl, aby tak docela v zkázu nepfii‰el. V‰ak nepfiíjemné
ãasy, nesl˘chan˘ nedostatek penûz, chudoba obcí onomu chvalitebnému pfiedsevzetí vÏdy
v odpor stály, aÏ jedna mysl a jedna vÛle jmenované farníky v tomto pfiedsevzetí spojila, dle
kterého jeden kaÏd˘ dle moÏnosti své svou hfiivenku ze svého malého nábytku s tou Ïádostí obûtoval, aby onen památn˘, staroÏitn˘ a ctihodn˘ kostel sv. Katefiiny pfiece aspoÀ ukryt˘ a zevnitfi vyzdoben byl. A dosti se chváliti nemÛÏe horlivost a pfiiãinûní pfiíseÏn˘ch úfiedníkÛv z obou stran osady zavi‰ické, kterak o to pracovali, aby ono náboÏné pfiedsevzetí ke
cti BoÏí a sv. Katefiiny chvále u vin‰ovan˘ skutek uvésti se mohlo. Jenom chudina tehdy radostnû k oné v˘zdobû chrámu toho se pfiiãinila a pfii své chudobû pfiece ‰tûdfie se prouká12

zala Pánu tak, Ïe se o farnících zavi‰ick˘ch pfii této opravû kostelní vpravdû fiíci mÛÏe, co
kdysi sv. Pavel Korintsk˘m pravil, totiÏ Ïe uprostfied mnoh˘ch souÏení, kter˘miÏ zku‰eni
jsou, veliká byla radost jejich a aãkoli pfieveliká byla chudoba jejich, pfiece bohatû ‰tûdrost
svou prokázali. Nebo svûdectví jim vydati musím, Ïe podle moÏnosti, ba i nad moÏnost svou
dobrovolnû k tomu byli. A s mnohou prosbou prosili nás, abychom toto dobrodiní jejich na
se pfiijali.
Roku, kdy po narození P. N. J. S. 1618 na den sv. Jana Kfititele za faráfie Vincence
Ottopala, roz. v Holomuci a Dominika Jakuba, kaplana ‰tramberského, rozeného z Pfiíbora,
tenkráte kdyÏ pfied pûti mûsíci panství novojické skrze smrt svého vrchního Jifiíka Kolera
rozbito a kanceláfi správy panské se administrovaly za fojta zavi‰ického Augustina Ra‰ky,
a purkmistra Ondfieje Vánû, a za purkmistra Valentina Drlíka strany novojické a za p. pfied
staveného na ·tramberku Josefa Baara a oufiedníkÛv ‰trambersk˘ch Jana Baara, Augustina
Juráka, Tomá‰e Proska, Jana Davida, písafie Jana Hikla, kasífie a hospodáfie mûstského
Jifiíka Baara, kdeÏto pfied sedmi ãtvrtletí totiÏ roku 1816 dne 26. septembra skrze vy‰l˘ oheÀ 26 stodol na ·tramberku v zkázu pfii‰lo a loÀsk˘ rok ml˘n v Závi‰ících shofiel, tato makovice se skrze tesafie Jifiíka Juraãka (?) ke cti a chvále BoÏí postavila.
— LoÀsk˘ rok, jest to rok sedmnáct˘, byl pro chud˘ lid pfiíli‰ tuh˘, truchliv˘ a bídn˘ rok,
v‰eobecná nouze a hlad se rozmáhal, bylo vidût pfies celé vesno a léto celé zástupy chudého lidu chodit na obÏivu. Dá mnoh˘m ty velké starosti straniva v˘Ïivy, kdyÏ i trávu jísti museli. Îivot ko‰toval, neb Ïito bylo 29 fl, reÏ za 26 fl, jeãmen za 14 fl, oves za 12 fl a ka‰e za
32 fl. Tuto velkou cenu zpÛsobilo, Ïe v‰echno, cokolvûk se selo, málo sypalo.
— Po Ïnûch ale zaãínala tato nesl˘chaná drahota pfiestávati, v‰ak této lacinosti, Ïe se
roku toho bûÏícího reÏ za 6 r˘nsk˘ch prodávala, pfiíãina byla nedostatek penûz, ponûvadÏ
dle nafiízení císafiského kaÏdého ãtvrt roku 10 milionÛ papírov˘ch t.zv ‰ajnÛ se Vídni zhlazovalo.
— Roku toho musel kaÏd˘ fiemeslník, handlífi, kupec, jistu daÀ, tak zv. Erwerbsteuer platiti. V‰ecka fiemeslnická robota pfiestávala a v‰udy bez v˘dûlku a v‰udy nuze a nedostatek
se rozmáhal. K tomu je‰tû pfii‰la tuhá daÀ, Ïe kaÏd˘ za hlavu s 30 grejcary ve stfiíbfie platiti musel. Pán BÛh ráãiÏ od nás tato souÏení odvrátiti.
— Toho ãasu byl rektor na ·tramberku Jifiík Havránek, a uãitel Ferdinand Richter.
Kostelníci byli na ·tramberku Franz a Martin ·tûpán. Kostelníkem u sv. Katefiiny byl Josef
Hanzelka, jenÏ pfii této kostelní práci a opravování velkou horlivost, pilnost a radostné pfiiãinûní na sobû pfiíkladem ukázal; raãiÏ mu to Pán BÛh jakoÏto vûrnému sluÏebníku tam
v nebeském sídle odplatit. A jména tesafiÛv, jenÏ pfii ukr˘vání kostela pracovali, byli následující: Martin Michálek, Josef Kotrs a Jakub Kubûna. Z toho v‰eho budiÏ Pánu Bohu ãest
a chvála, blahoslavené Matiãce BoÏí, v‰em BoÏím svat˘m a obzvlá‰tû muãednici a pannû
s. Katefiinû; nám pak k duchovnímu potû‰ení a na onom svûtû k du‰í spasení. Amen.

13

Pamûtní list
vloÏen˘ dne 1. fiíjna 1949 do makovice kostelíãka sv. Katefiiny
pfii opravû zvonice a celého kostela
Starobyl˘ kostelíãek sv. Katefiiny, patfiící k nejstar‰ím kostelÛm na Moravû, bûhem ãasu
tolik utrpûl, Ïe by byl pomalu propadl zkáze. ·patná stfiecha, zatékání vody de‰tové a válka zpÛsobily, Ïe se v oratofii propadl strop a zdi márnice a podpûrné sloupy ochozu hrozily
zfiícením. Okupace nûmecká v letech 1938—1945 kostelíku velmi u‰kodila: ustupující
Nûmci si v nûm udûlali konírnu a varhany témûfi úplnû rozkradli. Proto ihned po osvobození mûsta v r. 1945 uvaÏováno bylo o jeho opravû. Av‰ak opatfiení penûÏit˘ch prostfiedkÛ
a potfiebného materiálu k opravû zpÛsobilo, Ïe zahájení opravn˘ch prací se pofiád oddalovalo. Dalo to hodnû starostí opatfiiti 360 kop ‰indelÛ a ostatního potfiebného. Koneãnû tedy
dne 6. záfií 1949 za administrátora P. Jaroslava Novobilského pfiikroãeno k opravám. Práce
zadána staviteli p. Ant. ·ubrtovi z Pfiíbora, kter˘ s láskou a porozumûním provádí v‰echno
tak, aby co nejpeãlivûji zachoval pÛvodní starobyl˘ ráz kostelíãka.
— Náklad na opravy byl rozpoãten na Kã 400.000.—. Na úhradu byl pouze fond, zaloÏen˘ v r. 1945, v obnose Kã 9.830.— Památkov˘ úfiad pfiislíbil uhradit 40% celkového nákladu. Zbytek se uhradí sbírkami mezi farníky ·tramberka a Závi‰ic. Závi‰ice uÏ sbírku provedly a odevzdaly Kãs 33.500.— Ve ·tramberku je‰tû sbírka probíhá.
— KdyÏ pfii opravû zvonice byla sÀata makovice zvoniãky dne 16/9 1949, nalezeno v ní
plechové pouzdro kulaté v délce 7,5 cm a v prÛmûru 4,5 cm, pak rozbitá láhev, v níÏ byly
zniãené svitky listin. Pouzdro bylo otevfieno v nedûli 25. záfií 1949 na farním úfiadû v pfiítomnosti zdej‰ího farního administrátora P. Jaroslava Novobilského, Petra Hanzelky ze
·tramberka ãp. 220, a místního archiváfie a správce musea Cyrila Hykla star‰ího, uãitele;
v pouzdfie se nalézal balíãek zapeãetûn˘ farní peãetí, a v nûm byly dva stfiíbrné penízky z doby císafie Leopolda II., 5 penízkÛ z doby císafiovny Marie Teresie a l stfiíbrn˘ peníz z doby
císafie Franti‰ka II.
— Kromû toho byly pod balíãkem 2 listy popsané na v‰ech ãtyfiech stranách. Byl to pamûtní list z r. 1818, jenÏ obsahoval také ãesk˘ opis listiny pamûtní z r. 1774. Láhev byla bohuÏel rozbitá a svitky listiny v ní uloÏené byly témûfi úplnû zniãeny. Z nûkolika zbytkÛ, na
nichÏ se zachovalo písmo, seznáno, Ïe je to pÛvodní listina z r. 1774. Byla psána latinsky.
Opis její, jak uÏ fieãeno, v ãeském pfiekladu se zachoval na pamûtní listinû z r. 1818. Listina
z r.1818 se nyní nachází v archivu mûsta ·tramberka a místo ní pfiikládáme vûrn˘ pfiepis
latinkou, jeÏto pÛvodní listina byla psána ‰vabachem.
Správu mûsta vede 30tiãlenn˘ Místní národní v˘bor mûsta ·tramberka. Jeho pfiedsedou
je p. Cyril Hykel, fieditel stfiední ‰koly. âlenové mûstské rady jsou: Matula Josef ãís. 509,
·tefek Jan ãís. 45, Michna Jaroslav ãís. 587, Hoffmann Josef ãís. 63, Bajer Josef, Petrá‰
Alois ãís. 327, Petfikovsk˘ Josef ãís. 315, Lichnovsk˘ Jan. ¤editel stfiední ‰koly je Cyril
Hykel; fieditel národní ‰koly je Franti‰ek Kutaã.
Pfiedseda místního národního v˘boru v Závi‰icích je Hanzelka Jaroslav, Závi‰ice 135.
âlenové rady: Ra‰ka Jan ã. 21; Pustûjovsk˘ Franti‰ek ã. 74; Antonín Hyvnar ã. 30; âenûk
Hyvnar ã. 179; VáÀa Jan, tajemník.
Správcem duchovním farnosti ‰tramberské–závi‰ické je administrátor P. Jaroslav
Novobilsk˘.
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Pfiedsedou spoleãného kostelního konkurenãního v˘boru je Galia Josef ze Závi‰ic ã. 54,
jednatelem a pokladníkem Hanzelka Petr ze ·tramberka ã. 220, kter˘ má nejvût‰í podíl na
opravû kostela.
Tato pamûtní listina se ukládá dne 1. fiíjna 1949 do nové makovice zvoniãky sv. Katefiiny.
Je to právû desítileté v˘roãí, co zaãala druhá svûtová válka (1. záfií 1939). ·tramberk v‰ak
a Závi‰ice uÏ rok pfied tím, totiÏ dne 10. fiíjna o 2. hod. odpol. byly obsazeny Nûmci a pfiivtûleny k Nûmecké fií‰i. Tehdy zaãal ·tramberk proÏívati svou Kalvárii: 41 osob bylo popraveno a 77 obãanÛ zakusilo pekla koncentraãních táborÛ v Nûmecku. To pfiíkladnû ukazuje,
jak˘m zpÛsobem byl ·tramberk od nich spravován. Koneãnû v‰ak dne 6. kvûtna 1945 v nedûli ráno zasvitla svoboda. Hrdinná Rudá armáda osvobodila na‰e mûsto a s ním i tento starobyl˘ kostelíãek. I on má svoje místo v oné neblahé dobû. VÏdyÈ dlouho poskytoval úkryt
na‰im partyzánÛm. V‰ak mu Nûmci pfied odchodem za to zaplatili, jak uÏ bylo zmínûno.
I zde u nûho se odehrál poslední ústupov˘ boj na území ·tramberka, v nûmÏ padli 2 Nûmci.
Pochováni byli u plotu pod lipou na hfibitovû kostelíka.
Ve ·tramberku dne 30. záfií 1949.
Razítko fiím. katol. úfiadu farního ve ·tramberku.
Razítko místního nár. v˘boru ve ·tramberku.
Razítko místního národního v˘boru v Závi‰icích.
Razítko kostelního konkurenãního v˘boru ve ·tramberku.

Vojtûch Petrá‰ — Kostelík sv. Katefiiny
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Oprava varhan v kostele sv. Katefiiny
Josef Marek
U pfiíleÏitosti dokonãení opravy varhan byl v nedûli 21. listopadu 2004 v kostelíku sv. Katefiiny
uspofiádán koncert duchovní hudby. Pfiedstavil se chrámov˘ sbor a schola spolu se sólisty.
Pûvecké i hudební provedení v kouzelném prostfiedí starobylého kostela vyznûlo velice pÛsobivû.
Gotick˘ kostel, zasvûcen˘ sv. Katefiinû, je jedinou památkou na nûkdej‰í osadu Tamovice.
Kdy byl postaven, to se uÏ asi nikdy nedozvíme. Pravdûpodobnû vznikl na sklonku 14. století za
vlády císafie Karla IV., kter˘ do na‰ich zemí zavedl kult sv. Katefiiny. Nejstar‰í pamûtní list,
zachovan˘ v makovici vûÏe, je z r. 1774 a druh˘ z roku 1818.
Trpkou pravdou je skuteãnost, Ïe kostel byl v posledních letech nûkolikrát vyloupen. Vedle
kfiíÏové cesty byly odcizeny sochy apo‰tolÛ Petra a Pavla, ãtyfi evangelistÛ, socha panny Marie
a Jana Nepomuckého. ZÛstala jenom socha svûtice sv. Katefiiny.
Ale vraÈme se k samotn˘m varhanám. Opravu svûdomitû provádûl varhanáfi Petr Strako‰
z Fryãovic. Varhany velice trpí studen˘m prostfiedím a také tím, Ïe se pouÏívají velice málo —
pravidelnû jednou do roka pfii slavení svátku sv. Katefiiny, v˘jimeãnû pfii pohfibech na zdej‰ím
hfibitovû. Kdo byl stavitelem varhan, to bohuÏel nevíme. Víme pouze, Ïe od svého vzniku byly nûkolikrát pfiestavovány. Varhanní skfiíÀ je pÛvodní — baroková. Na jedné z dfievûn˘ch pí‰Èal je uvedeno datum 1893. Kovové pí‰Èaly odpovídají v˘robû Jana Tuãka z Kutné Hory. Ke znaãnému
zniãení varhan do‰lo za II. svûtové války. V roce 1949 za administrátora P. Jaroslava
Novobilského bylo pfiikroãeno k celkov˘m úpravám, které byly svûfieny staviteli Antonínu ·ubrtovi z Pfiíbora.
Pfii rozebírce varhanní skfiínû jsme objevili zajímav˘ nápis. Vûfite nebo nevûfite, zprávu o poãasí
z roku 1868. Je psána tuÏkou, je znaãnû vybledlá, místy neãitelná. Zde je opis oné zprávy.
Na památku
Dne 23. Decembera (prosinec) léta Pánû 1868.
Den tento byl tepl˘, pûkn˘, slunko svûtilo, taktéÏ na tyto Vjánoce.
Îeny bose do kostela ‰ly.
Asy o jednej hodinû po obûdû pûkná duha po nad Baãuv roztahnula vodu.
O tfiech po obûdû toho ist˘ho dne se bl˘skalo od polední strany velice kropilo.
Zem zamrznutá nebyla tak bolo teplo.
Îita v Ïitn˘ch vyrastli v tento ãas.
Toho znaãil tento isty ãas tu ufiadující uãitel Dubovsk˘ a první organista Vendelín Fabián.
Psano v ãase 27. Decembera 1868.

Památné varhany v kostelíãku sv. Katefiiny.
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Varhanáfi Petr Strako‰.

Návod na zbudování pfiírodního muzea ve ·tramberku
Ladislav BartoÀ
Rychl˘ technick˘ rozvoj poznamenává ve‰kerou lidskou ãinnost. Vyrábûjí se nové a dokonalej‰í nástroje a staré se likvidují vût‰inou do ztracena. Aby k tomu nedocházelo, bylo by úãelné
památky po na‰ich pfiedcích zachovat pro budoucí obyvatele a náv‰tûvníky mûsta, aby vidûli jak˘mi prostfiedky se u nás pracovalo.
Je proto zapotfiebí vybudovat a otevfiít ve ·tramberku
muzeum tûÏby a dopravy vápence z Kotouãe ke spotfiebiteli, a tak obohatit turistické mûsto o nové „Muzeum
v pfiírodû“. Ov‰emÏe za finanãního pfiispûní dne‰ního
prosperujícího podniku vyrábûjícího z vápence vápennou
mouãku; neboÈ toto muzeum mûli by oni instalovat, protoÏe je to v zájmu kotouãského podniku.
K tomu, aby se to mohlo uskuteãnit je nutno zpfiístupnit
vylámanou uheln˘m ústavem pokusnou ‰tolu, dosud nevyuÏitou, která vede ze západního úpatí Horeãky do nitra
Kotouãe. Vchod do ní opatfiit uvítací bránou s nápisem ZDA¤
BÒH! a dvûma kladivy kfiiÏmo spojen˘mi (hornick˘ symbol).
Ke ‰tole postavit úzkorozchodnou kolej, na ni umístit
Vchod do ‰toly.
pÛvodní vozík s v˘sypnou plechovou korbou (skfiíní) naloÏenou kusy vylámaného vápence.
Nebo také postavit úzkokolejku ‰ikmo nahoru a na jejím spádû postavit kolejovou kozu a na
ní na kolejích vozík.
Z pfiíkrého svahu se spou‰tûly vozíky na koze, která mûla nahofie vodorovnû postavené koleje,
na nû se pfiisunovaly vozíky, které jezdily na povrchu skály a potom se po lanû na koze spou‰tûly dolÛ k Ïelezniãní rampû.
Ve ‰tole vystavit k vidûní pracovní náfiadí jaké pracovníci na Kotouãi dfiíve i dnes pouÏívají.
Ze zaãátku to byla dfievûná nosítka podobná márám s de‰tûnou korbou, pozdûji s plechovou, aby
déle vydrÏela. A je‰tû pozdûji se k vození vápence pouÏívala dfievûná koleãka. Proto tam vystavit
dfievûná i plechová nosítka a s nimi koleãka, jaká se pouÏívala na dovezení písku a cihel ke stavbû.
Dále tam vystavit Ïelezoocelov˘ vrták
ãili borek, na kter˘ ze zaãátku pfii vrtání díry tloukli dva kladivy, pozdûji jeden perlíkem. A tato kladiva a perlík k vrtací tyãi
pfiiloÏit. Pozdûji byly vrtáky pohánûné
vzdu‰n˘m proudem, kter˘ byl kompresorem ze strojovny potrubím tlaãen do vrtákÛ, aby poskakovaly a sv˘mi ostr˘mi zuby
vrtaly díru. Vrták byl zatíÏen masivní rukojetí pro vût‰í tlak pfii vrtaní. TakÏe zvoniv˘
zvuk, kter˘ se z Kotouãe oz˘val po ‰tosech
kladiva na Ïelezoocelové tyãe, se pak zmûnil v fiechtání poskakujících vrtaãek poháVzduchov˘ vrátek.
nûn˘ch vzdu‰n˘m proudem.
Ve ‰tole vystavit k vidûní oba dva druhy
vrtaãek s kompresorem na stlaãen˘ vzduch. A také brzdící kolo (bremzwerk), na kterém se otáãelo lano, které spou‰tûlo dolÛ naloÏené vozíky a zároveÀ vytahovalo prázdné nahoru. Kolo se
v‰ak muselo pfiibrzìovat, aby naloÏená zátûÏ nepfiesahovala svou tíhou povolenou rychlost.
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Pravûké nálezy ve ·tramberku
pfiíspûvek ku poznání moravské vlasti podává K. J. Ma‰ka
Ze star˘ch ‰trambersk˘ch kronik zpracovává Josef Marek
ãást VI.
âelist pfiedpotopního ãlovûka nalezená v ·ipce u ·tramberka
Ze v‰ech nálezÛ v jeskyni ·ipce uãinûn˘ch nejdÛleÏitûj‰í jest úlomek dolej‰í ãelisti
lidské, o níÏ ob‰írnûji chci promluvit.
Velevzácn˘ tento zbytek kostry ãlovûka pfiedpotopního nalezen byl dne 26. srpna 1880
v poboãní nízké chodbû, Jezevãí díra fieãené, v malém v˘klenku u levé stûny. LeÏel asi
14 m hluboko témûfi na dnû jeskynû v neporu‰ené vrstvû popela a uhlí na pokraji rozsáhlého ohni‰tû s ãetn˘mi nástroji kamenn˘mi, jakoÏ i vût‰inou rozbit˘mi kostmi a zuby medvûda a lva jeskynního, hyeny jeskynní, vlka, nosoroÏce, mamuta, zubra, jelena a konû, vesmûs to zvífiat diluviálních, nyní jiÏ vymfiel˘ch, takÏe nelze o pravûkém a sice diluviálním pÛvodu ãelisti té pochybovati. Patfií do nejspodnûj‰í vrstvy kulturní. Nepatrná ãást uveden˘ch
zbytkÛ zvífiecích byla ãlovûkem zpracována neb na úhel spálena.
BohuÏel nebyl jsem pfii nalezení ãelisti lidské v jeskyni, ode‰el jsem krátce pfied tím zpût
do Nového Jiãína. Dûlníci vybírali pozornû rukama jednotlivé pfiedmûty z popela vápenitou
vodou prosáknutého, rozdrobujíce peãlivû kaÏdou sebemen‰í hrudku.
Hostinsk˘ Josef Ra‰ka, v jehoÏ blízkém hostinci „Pod ·ipkou“ jsem obyãejnû pfieb˘val,
zavítal jako mnohokrát do jeskynû a zdvihnul, pomáhaje dûlníkÛm kosti a zuby z popela vybírati, také onu hroudu, která ãelist lidskou obsahovala. Nemaje tu‰ení o vzácnosti pfiedmûtu jejÏ v ruce drÏel, rozpÛlil hroudu onu a tu teprv spatfiil modravé lesklé zuby vûzící
v nepatrné kostce. RozpÛlením hroudy a odstraÀováním popelového obalu ãelist porouchána, po obou stranách udrobily se malé kousky nad míru kfiehké kosti ãelistní a vypadl bezpochyby jeden zub, aniÏ to kdo zpozoroval. JelikoÏ hned po odkrytí lesknoucích se zubÛ zbytek hroudy do papíru zaobalen a s ostatními nálezy jak obyãejnû téhoÏ je‰tû dne na po‰tu
k dal‰í dopravû do Nového Jiãína odevzdán byl, nevûdûl nikdo o po‰kození, jeÏ jsem teprv
na druh˘ den ráno pfii ãistûní spozoroval.
Poznávaje velikou dÛleÏitost uãinûného nálezu, odebral jsem se bez prodlení do ·tramberka, bych se o v‰ech podrobnostech oãividnû pfiesvûdãil a pfii dal‰ím snad objevení jin˘ch
zbytkÛ lidsk˘ch pfiítomen byl. Nevzdával jsem se také nadûje, Ïe se mi podafií zpÛsobenou
pohromu napraviti. Vysypávala se totiÏ vykopaná hlína z kaÏdé vrstvy vÏdy na zvlá‰tní místo a proto nebyla moÏnost vylouãena, Ïe se ztracené snad ãásti ãelisti opût naleznou.
Marné v‰ak bylo mé pátrání po udroben˘ch ãástkách ãelisti oné, jakoÏ i po jin˘ch zbytcích
kostry lidské. Aã jsme prokopali a probrali s nejvût‰í pozorností hlínu pfied jeskyni vynesenou a taktéÏ celé okolí nálezi‰tû, nena‰li jsme niãeho více. ProhlíÏel jsem také pozdûji nûkolikrát nadobyãejnû bohat˘ osteologick˘ material a hlavnû tisíce rozliãn˘ch v ‰esti velk˘ch
bednách uloÏen˘ch úlomkÛ kostí ze ·ipky, v‰e nadarmo. ¤eãen˘ úlomek dolej‰í ãelisti jest
jedin˘m pfiím˘m dokladem jsoucnosti a pfiítomnosti ãlovûka pfiedpotopního v ·ipce a ve ·tramberku.
âelist ‰ipecká jest prostfiední ãást sanice se tfiemi fiezáky, se ‰piãákem a obûma lícními
zuby. Po obou stranách je ãelist nepravidelnû ulomena, coÏ stalo se na stranû levé pfii nalezení, kdeÏto nûkteré hrany na stranû pravé jsou pÛvodu rozhodnû starého. Z toho vysvítá, Ïe ãelist pfii nalezení právû uprostfied, mezi vnitfiními fiezáky rozlomena byla, Ïe levá ãást
se rozdrobila, pfii ãemÏ se bezpochyby lev˘ vnitfiní fiezák ztratil, úlomek prav˘ mnohem vût‰í a pevnûj‰í zÛstal v‰ak témûfi neporu‰en. JelikoÏ nález byl uãinûn u rozsáhlého ohni‰tû,
kde zároveÀ mnoÏství patrnû ãlovûkem násilnû rozbit˘ch kostí zvífiecích leÏelo, nabízí se
my‰lénka, Ïe také roztfií‰tûní lebky lidské, z níÏ pouze malá ãást a sice nejpevnûj‰í díl dolej‰í ãelisti se zachoval, stálo se zÛmyslnû pfiiãinûním lidsk˘m, Ïe tedy máme tu co ãiniti
s pfiípadem pravûkého lidoÏroutství.
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Kronika Martina Bára ze ·tramberka
1701—1863
(SOkA Nov˘ Jiãín, autor pfiepisu neznám˘)
ãást I.
R. 1701
18. oktobra opsal Pavel Jifiiãek, ten ãas rektor, a písafi mûstsk˘ ve ·tramberku knihu
„Mûstské právo“ vyti‰tûnou v Praze A. Domini 1579.
R. 1753
uvedena byla v Praze obecní hra, jinak loterie od jednoho neapolitana jmenem Kataldi.
Vla‰i drÏeli ji ve své spoleãnosti aÏ do r. l787. Potom ji pfievzal císafi Josef II. do dÛchodu
obecní komory.
R. 1760
dne 26. dubna vyjel císafi pán Josef II. pfies Moravu do Rus.
R. 1781
dne l0. ãervence mocí nejvy‰‰ího nafiízení povoleno bylo kaÏdému sv. písmo neb bibli ãísti.
R. 1782
7/2 zapovûzeno jest mrtvá tûla v kostelích v kryptách pochovávati.
R. 1783
13/l0 od jeho milosti cís. a král. Josefa II. pro‰lo nafiízení strany toleranci : podle kteréÏ
pfiíbuzn˘m augsburského vyznání a helvetského bylo povoleno, aby v dûdiãn˘ch zemích své
náboÏenství svobodnû provozovati mohli. Jedinû katolickému náboÏenství má pfiednost vefiejného provozování pozÛstati.
26/11 1783 zakázáno zvoniti proti mraãnÛm a boufikám. Takov˘ rozkaz pro‰el také
r. 1782 v Prusku a r. 1784 ve francouzské zemi.
R. 1784
23/8 nafiízeno, aby se mrtvá tûla v pytlích pochovávala.
R. 1785
5/8 obyãejná koleda aneb domÛv vykufiování o vánocích zapovûzena.
R. 1786
22/5 horní kostel na hofie zaãal se kasírovat. Léta toho kostela byly 1688 a stal aÏ do
r. 1786. Tento kostel stal 98 let. Na hofie tyto kostely jsem zmûfiil od stûny k stûnû. Ten dolní kostel má délky 15 sáhÛ a ‰ífiky 8 sáhÛ rakousk˘ch, — a horní kostel má délky 15 sáhÛ
a ‰ífiky 6 sáhÛ 4 stfievíce.
·trambersk˘ kostel od prahu aÏ po mfieÏu k oltáfiÛ 13 sáhÛ a potom je‰tû dva sáhy, to
jest 15 sáhÛ a ‰ífiky 6 sáhÛ.
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R. 1790
16/6 umfiel v Moravû v Novém Jiãínû polní mar‰al general P. Gedeon Laudon v 75 letech
vûku svého. Roku 1790 bylo tu mnoho vojska. V ·tramberku leÏelo 6 kompanií regiment
Ferdinad Dok‰an. LeÏel tu 11 t˘dnÛ i více.
R. 1792
24/7 tu noc k sv. Jakubu apo‰tolu o 11. hodinû hrom udefiil do jedné chalupy v ulici pod
Dolní branou No 74 a cel˘ vrch shofiel.
R. 1794
bylo málo ozimin na poli dne 21/7 na sv. Mafií Majdalenu ale jiÏ sklizené.
R. 1807
dne 3. února slavil 501etou památku svého spojení manÏelského Václav Kelnar se svou
manÏelkou Annou. Byl z domu do chrámu Pánû odprovázen˘ od jistého poãtu lidu i s 2 druÏbami i druÏkami i s p. faráfiem; a pfied velk˘m oltáfiem pfii zpívané m‰i sv. na dvou seslách
sedûli. Po té slavné m‰i svaté lokální kaplan lichnovsk˘ */ drÏel nad nima exort aneb kázání. Potom dostali sv. poÏehnání a jak se mûli domÛ navrátit, byly jim v kostele darované
2 hÛlky s bílou ma‰lí. KaÏd˘ dostal jednu, na kterou se podpírali, kdyÏ ‰li z kostela, jako
starci. A doprovodil jich domÛ velk˘ poãet lidu a tam hodovali jako na svatbû.
*/ Matou‰ Benedikt Tlach, b˘val˘ cisterciáck˘ knûz na Velehradû.
ManÏelé byli Václav Kelnar a Anna, rodem Bayerová z ãp. 112.
Léta 1810
o V‰ech svat˘ch napadl sníh nehrubû velk˘ a nadûlal ‰kody mnoho na stromech. Polámal
nejvíce jabloní, hru‰kov˘ch, slívkov˘ch. Na mnoho fur drev bylo ve ·tramberku.
R. 1811
dne 15. marca stala se zmûna v penûzích. Byly nazvané Banko–Zettel a nastaly
Einlösung Schein, a tak povstalo velké draho.
R. 1811
dne 15. marca zmûna v penûzích. Za 100 zlat˘ch einlösungs–scheinÛ museli jsme dáti
500 zlat˘ch bankocetlí a bylo veliké draho.
Mûfiice ka‰e prosné za 95 zl. bankocetlí, oves za 20 zl., sáh dfieva 30 zl., máz piva 40,—
kr., kofialka sprostá máz 4 zl., hovûzí maso funt 54 kr., funt másla 5 zl.
R. 1811
dne 15. marca stala se zmûna v penûzích. Pfied tím ale 12 let málo bylo stfiíbra, jenom
papírové cedulky. Jmenovaly se Banko Zettel a pfii nich mûdûné krejcary. Nejprve ty cedulky i mûìáky ‰ly zarovno se stfiíbrn˘ma a do kupectva jich rad‰i mûli neÏ stfiíbrné. Ale potom co dále jich více pfiib˘valo a stfiíbrné se tratily. Tak se potom stfiíbrné peníze ovzácnûly a z nich velku láÏu brali. A k ostatku lidé ty cedulky tak v pochybnost vzali, Ïe kdo je‰tû mûl stfiíbrné neb dukáty, za jedno 100 r˘nsk˘ch stfiíbrn˘ch neb zlat˘ch dostal bankocetlí
200 zl., 300 zl., 400 zl., aÏ na ostaku 500 zl. AÏ potom r. 1811 mûsíce marca skrze císafisk˘ patent pfii‰ly bankocetle k shození a nastaly zas jiné papírové cedulky, jmenovaly se
Einlösungs–Schein. A tak skrze l00 Einlö–Schein museli jsme dát 500 bankocetlí a tak ten
20

kaÏd˘ r˘nsk˘ bankocetlí neplatil nic víc jenom 12 krejcarÛ. A to bylo tak, Ïe se jiÏ za to dostanou stfiíbrné. A tak ty peníze pfii‰ly k umen‰ení a zmálilo se jich, a je‰tû tomu nevûfiili,
Ïe by za nû byly stfiíbrné.
Tak povstala velká drahota ve zboÏí, Ïe jedna mûfiice, která 24 ãtvrtek neb meslí mûla za
bankocetle: Obilí (reÏ) 20, 40, 50, 68, 84 zl.; Ïito (p‰enice) 70, 84 zl., jeãmen 50 zl., oves
30, 33 zl., maso hovûzí 1 zl.15 kr., máz piva 40 kr., ka‰e prosná za 90, 95, 100 zl., kofialka
máz 5 zl 20 kr. ,kobzole jídlové za 25 zl., sÛl se prodávala funt za 40 kr., tabák se prodával
l funt za 8 z1. 20 kr. kufilavého.
A tak povstala v tom ãase veliká bída obzlá‰tû mezi chudobnûj‰ími, fiemesla padly, nebylo lze nic prodat, jenom na ‰kodu v‰ecko, za stravu se muselo dát, tak byl ãlovûk hned hotov˘ se v‰ím. A to trvalo dlouho ta drahota, tak Ïe lidu z kaÏdé obce víc neÏ polovice po ptaní chodilo. Toho roku ze ·tramberka mnoho lidu, sousedÛv, hoferÛv do Moravy na
Pfiedmostí k panu faráfii Ant. Markovi, jakoÏto krajanovi (nebo byl rozen˘ ze ·tramberka)
‰lo a tam pomoc hladu obdrÏeli.
K tomu je‰tû byly velké danû a hlavové velké, jaké jen vymyslit se mohly, tu z fiemesla,
tu z v˘dûlku, tfieba to zed, musel to oplatit.
Tak mnozí lidé na mizinu pfii‰li, co se dost ‰ikovnû drÏeli, pozbyli chalupy a na Ïebrotu pfii‰li; a tak ta drahota v stravû trvala aÏ do r. 1812, jak bylo nové zboÏí a penûz nebylo Ïádn˘ch.
Léta Pánû 1811
byl pád na kravy v ·tramberku. Padlo jich 14 kusÛv krav. To bylo v masopustû.
Léta Pánû 1811
mûsíce listopadu pfiijela kunvaldská hrabûnka s dvûma lokaji a sluÏebníky do jeskynû
jménem Psí kostelík, která jest v skále hory Olivetské neb Kotouãi pfii ·tramberku. KdeÏto
nûkolik dní pfied pfiíchodem dala sobû tam dfievûné le‰ení budovat.
R. 1811
pfies léto aÏ do vánoc ukazovala se hvûzda na stranû pÛlnoãní slabo svítící, ale od sebe
na jednu stranu velké paprsky mûla, takÏe byla na obloze velmi znaãitá. Její bûh byl na pÛlnoci aÏ na západ, od západu aÏ k v˘chodu okolkem, a kdyÏ bylo ráno, jiÏ ji bylo vidût jít od
v˘chodu a tak se od pÛlnoãní strany blíÏila, aÏ ji bylo brz vidût nad na‰imi hlavami.
Roku 1812
po sv. Janû Kfititeli dne 22/?/ ãervna v dûdinû Rybím 12 sedlákÛm a fojtovi kroupy zbily
na poli zboÏí, co natrefily v‰ecko, takÏe ti lidé museli se k jin˘m obcím utíkati o pomoc.
R. 1812
bylo pfiísné poruãení skrze ‰típení osypek. Kdo nedal ‰típit dûtem osypky, musely se za pokutu bez pohfibu pochovat. A tak toho roku mnoho dûtí pomfielo a bez pohfibu pochováno bylo.
R. 1813
dne 13. 2. byl prodej na dfiíví v âerném lesu a bylo tam mnoho lidí. A skrz nehrubû velk˘ vítr ulomila se jedle ale l a pÛl sáhu od zemû a padla na zem a byla by mnoho lidí poranila, ale kdo mohl, nevíce utíkal. TakÏe pfiece jednoho souseda trefila, totiÏ Petra Îerdíka,
Ïe hned bez sebe ostal. A pfiivezli ho na saních domÛ. Potom skrze felãarské pomáhání pfiece
jen jsme zvûdûli, Ïe je Ïiv˘ je‰tû, ale Ïádného znamení nedal, nemluvil, nehledûl ani nenafiíkal, jenom je‰tû d˘chal, aÏ dne 17. 2. kole 8. hod. ráno umfiel maje vûku svého okolo 34 let.
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A pfied 21 lety taky podobné ne‰tûstí stalo se jeho pfiíteli jménem Martin Îerdíkovi. Byl
velk˘ vítr, chcel jeho sestfie stfiechu strhnout. Tak on ‰el pomáhat pfiivázat tu stfiechu a on
ledva do pÛl cesty do‰el, utrhlo kus stfiechy a na tom místû ho omráãilo. Hned ho s toho
místa vzali, ale on toho dne zemfiel. (Viz kroniku Îerdíkovu str. 21 dne 18/11 1791) : „Roku
1791 dne 18/11 umfiel v ten bufiliv˘ vítr bratr. Stfiecha ho pfiipadla. Mûl 30 let. To byl mÛj bratr
Martin Îerdík.“'
R. 1813
dne 10. aprila bûlarské cesty se rozdûlily a rozmûfiily na dílky a zlicitirovaly obyvatelÛm.
Z pÛl vrtla pfii‰lo baji víc neÏ 10 zl.
L. P. 1813
dne 17. máje ma‰írovalo vojsko pfies Moravu. Jmenovalo se polské vojsko. Toho dne pfiima‰irovalo baj do ·tramberka s pûknou muzykou, i obr‰t zde v ·tramberku leÏel. A na druh˘ den ode‰li a pfiima‰irovali druzí. Potom tfietí pfiima‰iroval transport i s jenerálem a leÏeli tu pût neb ‰est dní a potom odma‰írovali. A hned ten den pfiima‰irovali zase Francouzi,
Taliáni, ·panûlé a rozliãn˘ národ v tom pomíchan˘. To v‰ecko vojsko ma‰irovalo z ruské zemû k Olomouci.
Co se dot˘ãe toho polského vojska, to byl lid sám dobr˘, spravedliv˘, upfiímn˘ a pokojn˘.
Ale jak po nich pfiima‰iroval ten národ francouzsk˘, tálijánsk˘ a ‰panûlsk˘, to byl lid nedobr˘ a syrov˘.
Toho ãasu se tu rozmohly stfiíbrné peníze, totiÏ polské, prajské, saské, sardinské, pûtipatákové, pÛltfieÈa gro‰a, petigro‰ové, pÛlr˘nské, tolary i dvacítky stfiíbrné císafiské s vûncem. Ale to Ïidé v‰ecko skoupili a zvekslovali. A to polské vojsko sam˘mi stfiíbrn˘mi penûzi vyplácali. A to vojsko v‰ecko, co pfii‰lo a zde Ïilo, v‰eck˘m vyplatilo kost. A potom ten
komandant toho vojska byl zabit u Laipcika.
R. 1813
dne 2. septembra. PonûvadÏ Novojiãín‰tí nám bránili trhy, tak se pracovalo k právu krajskému a téÏ se to také obdrÏelo, to, co od dávn˘ch ãasÛ máme v privilegiích. Tak toho dne
totiÏ 2. septembra se drÏela zpívaná m‰e sv. na podûkování. Po m‰i sv. se pfied kostelem na
trubách trubilo a bubnech bubnovalo.
R. 1813
dne 30. 12. umfiel Ignác Kelnar soused, ãp. 47. Ostalo po nûm mnoho knih ãesk˘ch a nûmeck˘ch. Toho roku 1813 byl v ·tramberku soukenick˘ cech pfies 150 mistrÛv a dostali ob‰telunk do komise 1400 kusÛv sukna a to na 3 mûsíce, a to s velku ‰kodu. Nebo co udûlali zváleli, potom to nemohli usu‰it, nebo byl hrubû mokr˘ ãas pfies to v‰ecko. A potom to
nemohli usu‰it. A potom co usu‰ili a odvedli zas veliké sráÏky jim dûlali a na to peníze jim
strhovali, tu exekuci dostali, tu jich pokutovali. A na ostatku na BoÏí narození i v ty v‰ecky
svátky vánoãní museli dûlat, nebo bylo to na kazatelnici oznámeno po velké m‰i svaté.
Museli kaÏd˘ k své práci sednuÈ a delaÈ, co mohl nejvíce a kdo by se tomu protivil, byl pfiísnû trestan˘. A po novém roce nastal zas nov˘ ob‰telunk asi okolo 500 kusÛv.
L. P. 1813
zaãla se nová vojna s Francouzi. Byl k pomoci rusk˘ císafi i Prajzk˘ král ano i Sasi.
To v‰ecko vojsko se shromáÏdilo do âech a na‰emu císafii byli k pomoci. A tam na sask˘ch hranicích krvavé potkání mûli, takÏe Francouzi je‰tû toho roku po vodu R˘n ustoupiti museli.
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Toho ãasu bylo velké suÏování poddan˘ch. Velké danû a sypání museli jsme dávati. Velké
foipony aÏ k armadû museli jsme posílati. Potom kofialky beãky tam museli jsme dávat,
kÛÏe, deky, handry do ‰pitalÛv museli jsme posílati.
Toho ãasu musel mít jedenkaÏd˘ znamení písemné, to se jmenovalo verb‰ajn. Kdo by toho
nemûl, ten nesmûl nic prodávat ani kupovat. A to písemné znamení tahlo za sebu jistu daÀ,
která se kaÏdého ãtvrt léta vybírala. Krom toho je‰tû jiné danû rozliãné byly, hlavní daÀ atd.
Poãasí v r. 1811, 1812, 1813.
R. 1811 bylo velké sucho a horko. Nezamoklo od vesna aÏ do podzimku.
Potom r. 1812 byly pûkné úrody a dluhé slámy, nebo toho roku zamoklo a úrody husto
vze‰ly a políhaly. Tak kdo mûl v slabé zemi a nehnojené, ten mûl dobfie, ale kdo hnojil,
tomu lehlo a na zrno bylo chybné. Lep‰í bylo nehnojit.
R. 1813 bylo hrubû mokro a pozdní rok. Hrubû pr‰ívalo a oziminy se je‰tû Ïaly aÏ do
Narození Panny Marie. Ve Ïniva pr‰elo dva t˘dny, co se nepfietrhovalo a po krajích mnoho
osad, dûdin voda potopila a porvala.
R. 1814
dne 7. februari sjeli se do ·tramberka z Nov. Jiãína v‰eci oficifii z kanceláfie a drÏeli bál
na na‰í fafie. A byli k tomu pozváni polesn˘, mofikovsk˘ a lichnovsk˘ knûz a metylovsk˘
knûz */ a cely úfiad ‰trambersk˘. A tam tancovali aÏ do druhého dne. Potom 8. februari kole 5 hod. odpoledne zase domu se pakovali.
*/ lichnovsk˘: Josef Schwarz; mofikovsk˘: Vincenc Ottopal; metylovsk˘: Josef Stoklasa,
b˘v. ‰tramb. kaplan.
R. 1814
25/2 umfiel P. Ant. Marek v Pfiedmostí. 1815 10/10 slavil sekundici.
R. 1814
dne 22. Juli umfiel Martin Stanislav, felãar.
R. 1814
dne 24. záfií jel pfies Nov˘ Jiãín rusk˘ císafi, jehoÏ jsme oãekávali ale 6 dní. ProtoÏ vojsko
a lid ve dne v noci na nûho ãekali, kdyÏ se vûdûlo, Ïe pojede do Vídnû ze snûmu.
Poãasí
Rok 1814 byl víc mokr˘ neÏ such˘ a chladn˘. 6/9 napadl sníh na hory i sem blíÏe na kopeãky a potom byly teplé ãasy aÏ do 21/12. Namlátil sem z l mûfiice 14 mûfiic zrní.
Roku 1814 mûsíce aprile byly pûkné ãasy a teplo cel˘ ten mûsíc, aÏ horko bylo. Jedinû Ïe
bylo velmi sucho, protoÏe jak sníh se‰el, nepr‰elo, ale stromoví vypuãelo a jablonû, slívky,
stfie‰nû, hru‰ky, v‰ecko to kvûtlo, aÏ to stromoví bylo v‰ecko jako sníh. A dne 28., 29., 30.
aprile a dne l. mája v ty pfiedepsané dni bylo takové mrznutí, aÏ to ztvrdlo jako kost a sníh
pr‰el. A ta zima se snûhem trvala aÏ do 14. máje. Potom toho roku 1814 bylo snûhu na horách dne 6. septembra. Potom bylo teplo aÏ do dne 3. prosinca, potom napadl sníh a zas teplo
aÏ do 21. dezembra.
Poãasí r. 1811 — 1814.
Roku 1811 bylo velice sucho a horko, takÏe pfies celé léto nezamoklo. Potom r. 1812,
1813 a 1814 hrubû zase mokrá léta a pfiívaly velké.
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10. v˘roãí znovupostavení sochy sv. Václava na Kotouãi
a otevfiení amfiteátru pod Starou vûÏí
Josef Marek
Psal se rok 1993, stále je‰tû rok pln˘ ideálÛ, nad‰ení a odhodlání napravit ‰kody zpÛsobené minul˘m reÏimem. Jedním takov˘m mementem byl piedestal sochy sv. Václava na
Kotouãi. Sochy, která byla na podnût orelské Ïupy Kadlãákovy v roce 1932 na hofie Kotouãi
zbudována. Od té doby, vlivem poãasí, ale hlavnû vlivem siln˘ch otfiesÛ pfii stfielbû v blízkém
lomu, upadávaly jednotlivé ãásti sochy — nejdfiíve hlava, potom ruce, meã a jiné. Na záchranu sochy byl sice kolem ní zbudován Ïelezn˘ krun˘fi, ale nakonec i ten musel b˘t s torzem sochy z piedestalu v ãervenci roku 1988 odstranûn.
V roce 1987 bylo kardinálem p. Franti‰kem Tomá‰kem vyhlá‰eno Desetiletí duchovní obnovy národa.
Sedm˘ rok — 1994 — mûl za patrona sv. Václava. Z nezdolné víry a odhodlání o nápravu vûcí minul˘ch vze‰la i my‰lenka obnovit sochu sv. Václava. V období, kdy jednota Orla
obnovovala svoji ãinnost, o nedostatku penûz ani nemluvû, to bylo víc neÏ odváÏné rozhodnutí, pfiesto v roce 1993 rozhodl Ïupní v˘bor, jehoÏ pfiedsedou byl zvolen br. A. Bartusek
z Ostravy–Tfiebovic a místostarostou br. Václav David. Zhotovením repliky podle pÛvodního
modelu byl povûfien sochafi Jan Kozel z Bystfiice pod Host˘nem. Oproti pÛvodní podobû provedl sochafi dvû zmûny : zpod plá‰tû byl vysunut cel˘ ‰tít s orlicí a svûtec jako pûstitel vinné révy má u sv˘ch nohou hrozny vína s vinn˘m listem. Je tfieba podotknout, Ïe socha je
zhotovena z umûlého kamene, coÏ je smûs pryskyfiice — epoxidu a kamenné drti.
Velice aktivnû se na obnovení sochy podílelo tehdej‰í vedení závodu Kotouã. Vûnovalo barel epoxidové pryskyfiice, zajistilo dopravu sochy aÏ na místo urãení a také usazení sochy
na podstavec pomocí jefiábu. Samotná slavnost svûcení probûhla dne 6. srpna 1994 za úãasti témûfi tisíce lidí. Po slavné pontifikální m‰i, slouÏené svûtitelem otcem biskupem
Hrdliãkou, za asistence mnoha knûÏí, se pfiítomní vûfiící a hosté v prÛvodu odebrali do
Národního sadu, kde byly poloÏeny kvûtiny k pomníku padl˘ch. Poté se v‰emi dostupn˘mi
cestami pfiítomní pfiemístili k so‰e na Kotouãi. Samotn˘ akt svûcení, jak jsem jiÏ dfiíve pfiedeslal, provedl biskup J. Hrdliãka. Z v˘znaãn˘ch osobností se svûcení zúãastnili generální
tajemník Orla z Brna br. Kostelka, poslanec br. ing. J. Pavela a starosta mûsta ing. J. Socha.
Kulturní vloÏky zajistil chrámov˘ sbor.
O nasycení mnoÏství náv‰tûvníkÛ se postaraly ochotné ruce na‰ich Ïen, aÈ uÏ
v Kulturním domû, ãi v improvizované jídelnû v prÛjezdu farní budovy. Nebyla to jenom pfiíprava obûdÛ, ale i peãení u‰í, cukroví a jin˘ch dobrot. Îeny to zvládly v˘teãnû a je‰tû k tomu pfiidaly i úsmûv. Odpoledne se v právû dokonãeném a touto slavností i oficiálnû otevfieném amfiteátru pfiedstavil Vala‰sk˘ soubor písní a tancÛ z Nového Jiãína.
Slavnostní teãkou tohoto dne bylo veãerní pfiedstavení Katolického divadelního souboru,
kter˘ se pfiedstavíl dramatizací hry Vûry Eliá‰kové „KníÏe Václav“.
Pfiedstavení zhlédlo okolo 600 divákÛ. Po cel˘ den panovalo slunné, horké poãasí. Po osmé hodinû veãerní, kdy hra byla v plném proudu, pfii‰la letní boufie. Pr‰elo po celém okolí. Nad mûstem v‰ak jakoby zázrakem zÛstala hvûzdná obloha...
Je‰tû zÛstává nezodpovûzena jedna otázka: jak˘ podnût vedl ke stavbû amfiteátru? Zde
je tfieba se vrátit do roku 1993. V tomto roce slavil místní spolek Katolické jednoty stoleté
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v˘roãí svého zaloÏení. Jako reÏisér divadelního souboru jsem byl vedením spolku poÏádán
o sestavení a provedení kulturního programu vûnovaného tomuto v˘roãí.
Znovu se vracím k Desetiletí duchovní obnovy. Jeho ‰est˘ rok mûl za patronku tehdy je‰tû blahoslavenou Zdislavu (byla svatofieãená v kvûtnu 1995). Napadla mû my‰lenka Ïivot
této svûtice pfiiblíÏit divákÛm. Zasvûcen˘m je urãitû známo, Ïe Zdislava, kdyÏ se provdala
za Havla z Jablonného a Lemberka, strávila velkou ãást svého Ïivota na hradû Lemberku jistû v drsném a nehostinném prostfiedí. A to uÏ byl jenom krÛãek k tomu umístit chystané
dramatické pásmo do hradního prostfiedí za Starou vûÏí, do míst, které jsme dÛvûrnû znali.
S tímto zámûrem a souãasnû i s v˘hledem na plánované akce roku 1994 (rok sv. Václava )
jednoznaãnû souhlasili V. David, A. Hykel a dal‰í. A tak se dne 28. dubna 1993 zaãal budovat divadelní amfiteátr. Prostor budoucího jevi‰tû a hledi‰tû byl zcela zaplevelen ‰efiíky,
malinami a náletov˘mi kfiovinami, zasypán hromadou kamení a jin˘ch odpadkÛ.

Práci jsme zapoãali bez zku‰eností, jak by mûla taková stavba vypadat. Av‰ak nad‰ení
v této porevoluãní dobû bylo nezlomné. Nad‰ení a ochotné ruce A. Hykla – „pána“ zedníka,
V. Davida, A. R˘dla, Jendy Stanislava, A. Hoffmana, J. Stanislava, P. Hykla ml., Jar. Hykla,
M. Petrá‰e, J. Davida a mnoha dal‰ích vykonaly své. Finanãnû nás podporoval P. Fr. Janotka.
Kamení na stavbu teras jsme vykopali na svahu, nahoru v‰ak bylo tfieba vyvést ‰tûrk, cement a dal‰í. A opût pomohly zlaté ãeské ruce, tentokrát otce a syna Viléma Petrá‰e z Horní
Ba‰ty. Tito dva zruãní fiemeslníci zhotovili pro tento úãel lanovku. Bednu se spodním víkem
zavû‰enou na lanû. Pod farou se naloÏil materiál, jednoduch˘ vrátek vytáhl bednu do míst,
kde se dnes nachází vstupní branka, zde se obsah vysypal do pfiipraven˘ch koleãek a pak
uÏ se po rovinû dotlaãil do míst urãení. Pracovalo se skoro pravidelnû kaÏdou stfiedu a pfiitom divadelníci nacviãovali dram. pásmo. Dne 14. srpna 1993, v ze dvou tfietin dokonãeném
amfiteátru, probûhly jubilejní oslavy. Hudební pásmo v provedení Komorního kvartetu
a vzpomínané pásmo „Zdislava — plamen BoÏí“. Budoucí hledi‰tû bylo plnû obsazeno,
i kdyÏ mnozí diváci sedûli na improvizovan˘ch lavicích. Druh˘ den tj. v nedûli, byla v prostorách farní budovy ã. 2 otevfiena Katolická knihovna.
Pfies zimu práce ustaly, aby se v pfií‰tím roce 1994 opût naplno rozbûhly.
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·tramberské písnû vánoãní
„Kronika Tomá‰e Îerdíka“
(s. 25—31A, pfiepis Mgr. Zdena Genserková, 2004)
Znamenaji se pisnû vanoãni
feb. 1818

Tfieti

1.
Novinu radostnu nesem vam
Ïe se juÏ narodil Krystus Pan /:
/: V Betlemû JeÏi‰ek maliãky,
ma skfiehle ruãiãky, noÏiãky :/

1.
Co je to noveho v Betlemû,
neme‰kejme bratrove, hore vstaÀme.
Kdo nam pokoje neda,
turbuje na‰e stada.
Hore vstaÀte, pfiehlednete, snad ovce zajima.

2.
Ponesme mu dary kdo co ma,
ty baão s gajdami pfied nama
/: damy mu dary s upfiimnosti,
on jich od nas pfiijme z vdûãnosti:/

2.
Nikoho tu nevidim, na sala‰i
jiÏ sme v‰ecko pfiehledli my Vala‰i.
Kdosy kfiiãi vstavejte,
k Betlemu pospichejte,
vûcy divne neslychane tam vy naleznete.

3.
Ty Vavro podoj tu koziãku
tomu dûÈatku na ka‰iãku
/: ·imek vezme koÏi‰ek
aby nepfiezybnul na‰ JeÏi‰ek:/
4.
JuÏ zme co zme mûli pfiinesli,
pfied tvafi tvu JeÏi‰ku donesli
/:abys nas mûl vzfoji pamûti
kdyÏ budem v nebesych bydleti. Amen.

3.
Anjel Panû Gloryja prospûvuje,
narozeni JeÏi‰ka oznamuje.
Hle tam v mûstû Betlemû
LeÏi v jeslech na slamû,
Tam najdete, uvidite Boha Spasytele.

Druha
1.
Hej, hej, co se stalo nenadale hej, hej,
poãuj bratfie poãuj dale, v Betlemû se sviti.
Pujdeme tam, by sme se zvûdûli co je to tam, hej, hej, hej.
2.
Hej, hej, anjel Panû nam zvûstuje, hej, hej,
v‰emu svûtu oznamuje, Ïe JeÏi‰ek maly se narodil,
pokoj v‰em na zemi sam vloÏil, hej, hej, hej.

4.
Marya jeho liba od radosti,
Josef jeho koliba z veselosti,
anjele zvelebuji, ptaãkove prospûvuji,
nad Betlemem sladkym spûvem Pana vychvaluji.
5.
Nerozumne hovadka Pana sveho dychaji,
zahfiivaji Pana sveho, vdûãnost proukazuji,
od zymy zahfiivaji,
aby pospal a neplakal jeho zahfiivaji.

3.
Hej, hej, tam v ma‰talce na slamû, hej hej,
matka jeho tam kolibe, v‰ecek pfiezybnuty aÏ se
dejme neco jemu by pfiikryl se, hej, hej, hej.
4.
Hej, hej, Mikula‰i, ty sy star‰i, hej, hej,
JeÏi‰kovi vem tu ka‰i s cukrem osypanu,
tak spravenu, by sy osladil zlatu hubiãku, hej, hej, hej.
5.
Hej, hej, Ondra‰i, ty sy mlad‰i, hej, hej,
JeÏi‰kovi hraj husliãky, vezmeme muzyku,
pujdeme k nûmu, zahrajemy notu z na‰i basu, hej, hej, hej
6.
Hej, hej, vem kaj dfievce /?/, na truby a bubny jen udefite,
aÏ v‰ecek Betlehem hlasat bude, hej , hej, hej.
7.
Pfiijmi od nás tu muzyku, hej, hej, panaãku na‰, ty JeÏi‰ku,
kteru sme ãinili ke cti chvale,
by sme k tobû pfii‰li, byli v slavû, hej, hej, hej.
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6.
Podme i my k Betlemu do ma‰tale,
pfiivitat Jezulatko, Spasytele,
jemu se ofûrujme, srdce ãiste mu dejme,
neb jest on Kral, neb jest on Pan,
jemu zaspivejme.
7.
Vitej Synu Marye ãiste Panny,
pro nas hfii‰ne z vysosti k nam zeslany,
tebe Boha vyznavame, v tobû nadûji skladame.
Opatruj nas, ochraÀuj nas, za to tû Ïadame AMEN.
Dopsane dne 28 decembra roku 1841.

Jine vanoãni pisniãky

Jina vanoãni

1.
Ach vûru bratfie, aÏ sa v‰ecek tfiasu,
aÏ sa v‰ecek tfiasu od velikeho a ukrutneno strachu
jake to bude, co to bude, dobre snad nebude
ach nebude, len utikajme a neme‰kajme tu od tud.

1.
Ja dûÈatku nemluvÀatku spletu vûneãek,
krasny vûnec JeÏi‰kovi z polnich ruÏiãek
vûnec vdûãne mladosti, znameni nevinosti
by vydaval v bidnem chlevû vone libeznosti.
2.
TeÏ oselku maseleãku dam JeÏi‰kovi,
smetanky a teÏ kus syra jemu k snidani,
stryãku z medem jemu dam, neb jineho nic nemam,
budu prosit, by to pfiijal, co sem nasbiral.

2.
Copak to bude muj Jano‰ku mily, muj Jano‰ku mily,
copak se to dûje v tuto noãni chvili,
Zajimejte, stada ÏeÀte honem.
Horama, kopcama a to honem,
ja hned za vama, hore kopcem pobûhneme.
3.
Dobfie ma‰ Ondro, dodals mne kuraÏe, dodals mne kuraÏe,
kdo nam pokoj neda, nech len se ukaÏe.
V‰ak je to bratfiiãku k podiveni,
bude to nejaké snad znameni,
nebo nejake od bludu zleho mameni.

3.
Ja ditûti maliãkemu dam svuj koÏi‰ek,
by nezmrzlo ale mûlo teply pla‰tiãek.
Ko‰ilku obûtuji, JeÏi‰kovi daruji,
bile rucho, srdce ãiste jemu vûnuji.
4.
Ja ho budu kolibati, jemu sluÏiti,
chci jak umim zaspivati, by mohl spati.
Nynej, hajej, dûÈatko, rosko‰ne nemluvÀatko,
vul a osel tû zahfiiva, seno pfiikryva.

1.
Jak sem ja poãal chutno sobû spati, chutno sobû spati,
poãalo se mnû cosy divneho zdati.
Îe ptacy spivaji, ‰tûbetaji, zezulky kukaji, kukaji.
Ach posly‰ Janku, jsyli tak v strachu pfii stadû.

5.
Vitej o sladky JeÏi‰i na ten bidny svût,
z lasky k nam sy se poniÏil, bys nas k sobû pfiived.
Ty jsy Vykupitel na‰, ty hfiichy svûta snima‰,
ty jsy na‰e potû‰eni, pravy Mesya‰.

2.
Tag vstavaj, vstavaj, muj bratfiiãku mily,
muj bratfiiãku mily, nespi, neleÏ, vÏdycky jako dfievo zhnily,
coÏ neslucha‰ krasneho spivani, ptaku ‰tûbetani a kukani.
Vstavej a zbuì v‰ecku na‰i chasu u sala‰u.

6.
Franto, vezmi ty svu trubu a trub vesele,
Macku hledej sveho basu, a hrej vesele,
Ondro ‰temuj sve dudy, ty Matysku valtornû.
·alamaje vyhledejte, na nich piskejte.

3.
Joj co sy mysli‰, co bereÏ pfied sebe, ja bych neopustil
nikda bratfie tebe. Sly‰me co budu dale mluviti, pacholkam
budeme je braniti, by tu mûli Ïivot i statek stratiti.

7.
Pfiijmi na‰e sproste dary a pomni na nas,
pfiijì nas take nav‰tiviti, pfiiì na na‰ sala‰.
Co tam najde‰ bude tve, neb v‰e mame od tebe.
UdûliÏ nam poÏehnani z boÏske ruky tve.

Vitame tû na‰ Panaãku maliãky, vitej, vitej
dary tobû davame, dame, dame
co my sami mame, mame.
Hoj, hoj, chaso
vesele sy zahrejme, JeÏi‰kovi ‰Èastnu dobru noc dejme,
dobru noc.

8.
BudiÏ s nami, o JeÏi‰i lekafii pravy,
dej v‰em nuznym potû‰eni, nemocnym zdravi,
tobû my se poruãime, pokornû tû prosyme,
abys nas po te ãasnosti pfiijal do nebe.
9.
A oveãku teÏ vezmeme matiãce jeho,
by se za nas pfiimluvila u Syna sveho,
by prosyla JeÏi‰e, aÈ sejme hfiichy na‰e,
nas pfiivede v‰ech spoleãnû do svoji fii‰e.
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Svûtci a svûtice v lidové kultufie
Anna Hrãková
ãást I.
Na stránkách Zpravodaje mûsta ·tramberka si budeme postupnû pfiipomínat svûtce a svûtice,
ktefií se tû‰í v‰eobecné oblibû a úctû.
Úvod
Do poãátku 20. století zaãínal kaÏdodenní rytmus Ïivota modlitbou.
V ní byla obsaÏena prosba o BoÏí ochranu a poÏehnání pfii práci, prosebník se neobracel jen
k Bohu, ale téÏ k Pannû Marii a dal‰ím prostfiedníkÛm mezi Bohem a ãlovûkem — ke sv˘m patronÛm, svûtcÛm. Narodili se jako kaÏd˘ z nás, proÏívali své starosti, radosti, ale sv˘mi ãiny pfievy‰ovali na‰e. ProtoÏe vût‰inou se‰li se svûta muãednickou smrtí, b˘vají vz˘váni tûmi, ktefií se ocitli
v podobné situaci. KaÏd˘ vykonával své povolání, tak se stali i patrony profesí.
Na‰i pfiedkové si své ochránce nechávali vyobrazovat a umísÈovali je napfi. do ‰títÛ domÛ jako
v˘klenkové plastiky a domovní znamení. Sochy svûtcÛ známe z námûstí, okolí kostelÛ, blízkosti
mostÛ a jin˘ch míst. Interiéry domÛ zdobily podmalby na skle mající své ãestné místo ve svatém
koutû, svaté obrázky nade dvefimi, ale také truhlice, skfiínû. Vyobrazení svat˘ch najdeme na keramice, skle, textiliích. Obrázky z hojnû nav‰tûvovan˘ch poutí kaÏd˘ nosil v modlitebních kníÏkách.
Lidové pfiedstavy o svûtcích se projevovaly v obyãejích, písních, pranostikách. Hlavnû obyãejová oblast sk˘tala kaÏdému jedinci moÏnost magick˘mi praktikami nahlédnout do budoucnosti
a ãásteãnû ji ovlivnit ve svÛj prospûch.
MATKA BOÎÍ PANNA MARIA
1. ledna
Panna Maria byla dcerou sv. Anny a sv. Jáchyma. Po zasnoubení se sv. Josefem jí archandûl
Gabriel zvûstoval, Ïe jí byla Bohem daná milost stát se matkou BoÏího syna. Maria skromnû pfiivolila a stala se Bohorodiãkou, matkou Vykupitele JeÏí‰e Krista.
Maria jako symbol matefiství a nejmocnûj‰í pfiímluvkynû u svého syna byla v‰emi svûtci uctívána a jako pomocnice v tísni je uznávána v celém kfiesÈanském svûtû.
Úcta k Pannû Marii se projevovala slavením jejich svátkÛ. Pfii tûchto pfiíleÏitostech lidé zdaleka putovali na známá poutní místa. Panna Maria je v církvi uctívána jako Bohorodiãka, „která
je nerozluãiteln˘m poutem spjata s vykupitelsk˘m dílem svého Syna.“ B˘vá povaÏována za pfiímluvkyni, pomocnici, zachránkyni a prostfiednici.
II. Vatikánsk˘ koncil (1962 — 1965) ustanovil pro fiímskou liturgii závazné následující svátky:
Matky BoÏí Panny Marie (1. 1.)
Nav‰tívení Panny Marie (31. 5.)
Panny Marie Karmelské (16. 7.)
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
Narození Panny Marie (8. 9.)
Panny Marie Bolestné (Dolores) (15. 3.)
Panny Marie RÛÏencové (Rosarie) (7. 10.)
Zasvûcení Panny Marie v Jeruzalémû (21. 11.)
Panny Marie, poãaté bez prvotního hfiíchu (8. 12.)
âesk˘ národní kalendáfi je‰tû pfiipojuje:
Panny Marie, Matky jednoty kfiesÈanÛ (18. 1.)
Panny Marie, prostfiednice v‰ech milostí (8. 5. )
V na‰em ãlánku pfiipomínáme jen nûkteré mariánské svátky.
1. lednem zaãíná nov˘ rok. V‰ichni známí a pfiíbuzní si navzájem pfiejí v‰echno nejlep‰í. V dobû
1. republiky chodili s pfiáním kominíci, hrobafii, kostelníci. Mezi koledníky patfiily i dûti, které obcházely pfiíbuzné a známé. Pfiiná‰ely z jehliãnat˘ch vûtviãek vlastnoruãnû vyrobené vûtviãky
„‰tûstí“. Ty se zasunovaly za svaté obrázky na stûnû.
Vhodná skladba novoroãního obûdu mohla v novém roce pfiinést ‰tûstí. Mûlo se podávat vepfiové maso. ·patnû by se vedlo v rodinû, kde by obûdvali zajíce ãi pernatou zvûfi — z domu by uteklo ‰tûstí.
Na Nov˘ rok zaãínala sluÏba. Pacholci a dûveãky stejnû jako kaÏd˘ ãlen rodiny dostávali vánoãku — ‰tryclu zvanou nové léto. V‰ichni si ve zmínûn˘ den hlídali své chování a vystupování,
protoÏe: „Jak na Nov˘ rok, tak po cel˘ rok.“
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Na Nov˘ rok dé‰È — o Velikonocích sníh.
Novoroãní noc jasná a klidná, bude povûtrnost pro úrodu vlídná.
Na Nov˘ rok o slepiãí krok.
Sv. JENOVÉFA
3. ledna
Narodila se kolem r. 422 v Nanterre poblíÏ PafiíÏe zfiejmû ve ‰lechtické rodinû. V 15 letech se stala fieholnicí. Po smrti rodiãÛ ode‰la do PafiíÏe a vûnovala se modlitbám a dobroãinn˘m skutkÛm. Díky
Jenovéfin˘m modlitbám hunsk˘ král Attila zmûnil smûr svého taÏení a hlavnímu mûstu se vyhnul.
Pfii obléhání PafiíÏe Franky Jenovéfa zachránila obyvatele tím, Ïe z Preis–sur–Aube pfiivezla obilí. Na její pfiímluvu dokonce král Chlodvík propustil vûznû. KdyÏ Jenovéfa 3. 1. 502 zemfiela, dal
zmínûn˘ král nad jejím hrobem postavit kostel.
Svûtice b˘vá zobrazována jako past˘fika, nebo jako panna s andûlem a ìáblem; se svíãkou,
svûtlem, dvûma klíãi. Je patronkou Ïen, past˘fiÛ, vinafiÛ, klobouãníkÛ, vz˘vá se proti válce, suchu, moru, horeãce a oãním nemocem.
Sv. T¤I KRÁLI
6. ledna
Mudrce z V˘chodu — Ka‰para, Melichara a Baltazara vedla hvûzda do Betléma, kde se chtûli
poklonit narozenému Spasiteli JeÏí‰i Kristovi. KdyÏ se o jejich cestû dozvûdûl král Herodes, Ïádal
je, aby se pfii zpáteãní cestû u nûho zastavili a sdûlili mu, zda se opravdu v Betlémû narodil oãekávan˘ Spasitel. Zam˘‰lel ho zahubit. Mudrci se na radu andûla vrátili jinou cestou a tak Herodese
obe‰li. JeÏí‰kovi nesené královské dary symbolizovaly jeho pozemsk˘ úkol: zlato znamenalo královskou dÛstojnost, kadidlo BoÏskou slávu a myrha Spasitelovo ãlovûãenství a jeho smrt na kfiíÏi.
Témûfi kaÏdá lokalita mûla své Tfii krále — tfii mladé chlapce pfievleãené do ministrantského
obleãení s papírovou korunou na hlavû. Chodili do rodin pfiíbuzn˘ch a znám˘ch, kde s jejich dovolením pfiedvádûli tfiikrálovou hru. Za své pûvecko–taneãní v˘kony a za napsání kfiídou svûcenou na dvefie K+M+B dostali odmûnu ve formû vánoãních dobrot. Kromû vûrské náplnû byly obchÛzky urãitou formou sociální v˘pomoci.
V kostele se pfii m‰i svûtila voda, kfiída a sÛl, aby chránila domov pfied ne‰tûstím a v‰ím zl˘m.
Svátkem Tfií králÛ konãí vánoãní doba a zaãíná masopust.
Na Tfii krále — zima stále.
Na Tfii krále — o krok dále.
Na Tfii krále mnoho hvûzd, urodí se hodnû brambor.
HROMNICE — OâI·ËOVÁNÍ PANNY MARIE
2. února
Podle Ïidovské tradice byl JeÏí‰ jako malé dítû v tento den pfiiveden do jeruzalémského chrámu a pfiedstaven Bohu. Mariina obût souvisela s oãi‰Èováním kaÏdé rodiãky 40 dnÛ po porodu.
Rodiãe museli Hospodinu obûtovat buì 2 holoubata, nebo 2 hrdliãky. Pfii této obûti se JeÏí‰ setkal se starcem Simeonem a vû‰tkyní Annou, která v nûm poznala oãekávaného Mesiá‰e.
Slavnost symbolizuje setkání kaÏdého vûfiícího s Kristem.
PfiestoÏe II. Vatikánsk˘ koncil tento svátek nezafiadil mezi hlavní mariánské, b˘vá v lidovém
prostfiedí pfiipomínán. Na Hromnice se v kostelích svûtily a svûtí svíce zvané hromniãky, které
byly dfiíve ve staveních rozsvûcovány proti boufii a blesku. Buì s nimi hospodynû obcházela dÛm,
nebo hofiící je postavila na práh.
Zelené Hromnice — bílé Velikonoce.
Jak dlouho skfiivan pfied Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
Na Hromnice musí skfiivánek vrznout, i kdyby mûl zmrznout.
Na Hromnice jasná noc — bude je‰tû mrazÛ moc.
Na Hromnice o hodinu více.
Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost Ïita i p‰enice. Na Hromnice — jídla i píce polovice.
Na Hromnice mráz — bude hodnû ovsa.
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Sv. VERONIKA
4. února
Pfii 6. zastavení kfiíÏové cesty podala Veronika Pánu JeÏí‰i rou‰ku, aby si z obliãeje utfiel pot.
JeÏí‰ova tváfi se k údivu v‰ech na ní zobrazila.
Svatá Veronika je znázorÀována s rozloÏenou rou‰kou a na ní obraz JeÏí‰ova obliãeje.
Svûtice je patronkou farních hospodynûk a Ïen, které pracují s prádlem, obchodníkÛ a zpracovatelÛ lnu. Modlitba k ní pomáhá ve chvílích úrazÛ ãi hodinû smrti.
O svaté Veronice b˘vá je‰tû sanice.
Sv. DOROTA
6. února
Byla dcerou kfiesÈansk˘ch rodiãÛ z Cézareie. ProtoÏe se nechtûla provdat za pohanského místodrÏícího Apricia, byla muãena a pálena. Cestou na popravu kolemjdoucí pohan Teofil slíbil uvûfiit v Krista, kdyÏ z jeho zahrady dostane kvûtiny a ovoce. Andûl mu v‰e Ïádané v ko‰íãku pfiinesl a on uvûfiil v JeÏí‰e. Dorota s vûfiícím Teofilem byla kolem r. 304 sÈata.
Svatá Dorota b˘vá zobrazována s kvûtinov˘m vûncem na ãele, nebo s kvûtinami a ovocem.
Svûtice je patronkou zahradníkÛ, horníkÛ, pivovarníkÛ, novomanÏelÛ, nevûst, rodiãek a ‰estinedûlek. B˘vá vz˘vána proti chudobû ve smrteln˘ch nebezpeãích, pfii kfiivém obvinûní.
Do poãátku 20. století chodily skupinky chlapcÛ po domech a hostincích, kde v pfiestrojení
pfiedvádûly hru o sv. Dorotû. Jejich dramatick˘ v˘kon byl v‰ude cenûn a patfiiãnû odmûÀován.
Svatá Dorota na sníh bohatá.
Svatá Dorota — snûhu forota.
O svaté Dorotû uschne ko‰ile na plotû.
Sv. APOLENA
9. února
Zprávy popisují Apolenino muãení, kdy nevûfiící v Alexandrii r. 249 muãili kfiesÈany. Tamní biskup Dion˘sius v dopise Fabiánovi z Antiochie psal, Ïe Apolenû byly vyraÏeny zuby, poté celá ãelist, kdyÏ se nechtûla vzdát kfiesÈanské víry. Její pfiesvûdãení nezlomila ani pohrÛÏka upálení na
hranici. Po modlitbû se sama vrhla do plamenÛ.
Svatá Apolena b˘vá zobrazována s kle‰tûmi a zubem, nebo jak se vrhá do ohnû. Je patronkou
zubních lékafiÛ a b˘vá vz˘vána proti bolestem zubÛ.
Sv. VALENTIN
14. února
¤ímsk˘ císafi Claudius II. Gothica chtûl izolovat knûze Valentina pro jeho kfiestanské sm˘‰lení. Dal ho do rodiny dÛstojníka Astoria, kter˘ mûl krásnou, ale slepou dceru. Valentin ji modlitbami uzdravil. Zpráva o prohlédnutí Astoriovy dcery se rychle rozkfiikla, aÏ rozlítila zatvrzelé
pohany. Ti r. 268 Valentina na Flaminiovû silnici sÈali a dÛstojníkovu rodinu vyvraÏdili.
Svat˘ Valentin b˘vá zobrazován se zmrzaãen˘m dítûtem u nohou, nebo rÛÏemi a ptáky — symboly lásky. Je patronem mládeÏe, cestujících, vãelafiÛ, za dobr˘ sÀatek. B˘vá vz˘ván proti moru.
Sv. Valentin byl a je od 14. stol. v západní Evropû i Americe ctûn jako patron vûrné, ãisté a oddané lásky. MuÏi a mladíci nosili sv˘m protûj‰kÛm kvûtiny, posílali pfiání. âeské hospodyÀky mûly tento den vyhrazen˘ pro setbu pfiísady. âekaly téÏ, aÏ zaãnou husy sná‰et vejce.
V Pfiíbofie se k tomuto dni koná pouÈ v kostele sv. Valentina. Pfied kostelem se hlavnû v dobû
1. republiky prodávalo medové perníkové peãivo zvané ‰ifle a voskové obûtiny — ãásti tûla, které kaÏd˘ nemocn˘ u oltáfie obûtoval ve vífie v uzdravení.
Se sv. Valentinem se spojuje poslední veliká zima zimního období:
Na svatého Valentina zamrzne i kolo ml˘na.
Valentin pfiivalí a Matûj odvalí.
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