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Zprávy z radnice
Vûra Michnová

Za 1. ãtvrtletí se rada mûsta se‰la celkem ãtyfiikrát a zastupitelstvo jednalo jedenkrát.
Rada a nûktefií dal‰í zastupitelé nav‰tívili dne 9. ledna 2003 veletrh cestovního ruchu GO
a Regiontour v Brnû. Tento veletrh poskytuje spoustu inspirace v oblasti cestovního ruchu pro rozvoj turistiky, autoturistiky i cykloturistiky. Byl schválen dokument hlavních
bodÛ rad mûsta na rok 2003, personální sloÏení odborn˘ch komisí, platby za obyvatele za
ostatní dopravní obsluÏnost. Bylo projednáno organizaãní zaji‰tûní 13. obecního bálu,
zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti vlakovou a autobusovou dopravou pro na‰e obãany.
Rada byla seznámena s hospodafiením mûsta ·tramberka v roce 2002, s návrhem rozpoãtu na rok 2003, s návrhem fie‰ení platov˘ch otázek zamûstnancÛ, byli jmenováni vedoucí oddûlení mûstského úfiadu v souladu se schválen˘m organizaãním fiádem. Byl projednán program rozvoje mûsta na léta 2002— 2006 vãetnû akcí stavebního charakteru na
toto období.
Rada schválila úpravu otevírací doby hradu ·tramberk a také zv˘‰ení vstupného na vûÏ
Trúbu. Byly vybrány pouÈové atrakce rodin PflegrÛ, aby „zdobily“ nûkolik dní na‰e mûsto
pfied, na a po pouti. Dále se projednávaly rÛzné Ïádosti o finanãní pfiíspûvky spolkÛ a organizací na ãinnost nebo na konkrétní akce. Tentokrát nebyly prominuty Ïádné poplatky
ze vstupného z plesÛ na‰im spolkÛm.
Dal‰ím blokem projednávan˘ch zpráv byly rozbory z oblasti bezpeãnosti. Zprávy pfiednesli vedoucí oddûlení Policie âR Kopfiivnice, velitel Mûstské policie ·tramberk, velitel
Jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ·tramberk a také se rada seznámila s problematikou
komise k projednávání pfiestupkÛ. Zastupitelstvu rada navrhla ke schválení pfiíspûvky
z rozpoãtu mûsta pro jednotlivé Ïadatele na opravy historick˘ch domÛ, roubenek i památek z programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2003. Byl schválen rozpoãet na rok 2003,
program rozvoje vãetnû stavebních akcí, hlavní body jednání zastupitelstva a také majetkoprávní úkony jako jsou prodeje a odkupy pozemkÛ, nájmy apod.
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Jak jsme spoleãensky a kulturnû proÏili
první ãtvrtletí roku 2003
Vûra Michnová

Nov˘ rok byl zahájen Tfiíkrálovou sbírkou, pofiádanou celostátnû Charitou, ve dnech
3.—8. ledna na‰i obãané celkem vûnovali 17 670 Kã.
10. ledna probûhl 11. roãník uãitelského volejbalového turnaje smí‰en˘ch ãtvefiic o pohár fieditelky ‰koly. KaÏdoroãnû se jako host zúãastÀuje druÏstvo reprezentující mûsto
·tramberk. Letos ve sloÏení Vûra Hanzlíková, Regina ·mahlíková, Ing. Jan Socha
a Jaroslav Michna. Po lít˘ch bojích skonãilo na 2. místû.
UÏ tradiãní se stala v˘stava dûtsk˘ch prací, která byla zahájena vernisáÏí dne 15. ledna. Své práce vystavovaly dûti z M· Zauliãí, M· Bafiiny, Z· Zauliãí, DDM ·tramberk
a ZU· ZdeÀka Buriana. Úvodní slovo pfiednesla Vûra Michnová. Byla to moc hezká a pfiíjemná v˘stava a podûkování patfií v‰em pedagogÛm i vedoucím krouÏkÛ za trpûlivost a práci s dûtmi.
Leden odstartoval plesovou sezonu. 17. ledna mûli svÛj ples sportovci v tûlocviãnû na
Zauliãí a tentokrát byl pofiadatelem TJ Kotouã, oddíl kopané.
Hned druh˘ den, 18. ledna, se se‰li hasiãi a jejich pfiíznivci na hasiãském bále
v Kulturním domû na Námûstí.
25. ledna pokraãovalo bálové rejdûní plesem chovatelÛ po‰tovních holubÛ v Kulturním domû.
V mûsíci lednu byla také otevfiena nová provozovna „JaroÀkova chalupa“.
7. února mûli svÛj den budoucí prvÀáãci, protoÏe v Z· na Zauliãí probíhal zápis do prvních tfiíd.
9. února se se‰el farní sbor âeskobratrské církve evangelické na besedû „ManÏelské
a rodinné vztahy“ kterou pfiednesl faráfi Mgr. Stanislav Kaczmarczyk. Souãástí programu
byl koncert hudební a pûvecké skupiny z âeského Tû‰ína.
14. února mûlo mûsto svÛj v pofiadu jiÏ 13. obecní bál a také v Kulturním domû na
Námûstí.
V sobotu 15. února na‰e mûsto zastihla smutná zpráva o úmrtí v˘znamného rodáka, cestovatele Jifiího Hanzelky.
Ve dnech 21.— 22. února se v na‰em mûstû konalo 1. setkání Zobcománie. Co to vlastnû ta Zobcománie je? Je to projekt nûkolika nad‰encÛ s mottem „Správná ãinnost pro
správné dûti“ (pfiiãemÏ horní hranici dûtství nikdo nestanovil). Bylo to setkání v‰ech, ktefií hrají na zobcové flétny a chtûjí se sdruÏovat, pfiedávat si zku‰enosti a vzdûlávat se.
Zakladateli Zobcománie jsou pánové Josef Melnar a Václav Kovalsk˘. Adresa:
Zobcománie, ·tefánikova 244, 742 21 Kopfiivnice.
1. bfiezna pofiádal divadelní spolek Pod vûÏí Ma‰karní divadelní bál — konãinov˘
s pfiedtanãením ãlenÛ spolku âeská beseda a pochováním basy. (viz fotografie)
4. bfiezna se v na‰em Kulturním domû se‰el poradní sbor Moravskoslezského kraje pro
cestovní ruch.
5. bfiezna byla zahájena vernisáÏí v˘stava Pravûk a etnografie malífie Arno‰ta Hanáka.
V˘stavu, kterou pfiipravil pan Ale‰ Durãák, uvedla Vûra Michnová.
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10. bfiezna probûhl v tûlocviãnû na Zauliãí turnaj smí‰en˘ch ãtvefiic ve volejbale pro Ïáky Z· a 12. bfiezna pak turnaj v nohejbale, také pro Ïáky Z·. Oba turnaje uspofiádal DDM
·tramberk pod vedením Reginy ·mahlíkové.
15. bfiezna se ãlenové Orla ·tramberk se‰li na v˘roãní Ïupní schÛzi a 16. bfiezna KDU
âSL si na své schÛzi zvolilo nového pfiedsedu, a to Jifiího Navrátila.
28. bfiezna byla se zpoÏdûním zahájena VI. divadelní pfiehlídka amatérsk˘ch divadelních souborÛ pfiedstavením Právo na hfiích Viléma Wernera a na‰emu publiku se pfiedstavil DS Vicena z Ústí nad Orlicí. Zahajovacím veãerem mûl b˘t 21. bfiezen s pfiedstavením Talisman od Johana Nestroye divadelního souboru Lidová scéna Bernartice nad
Odrou. BohuÏel onemocnûním hlavního pfiedstavitele se zahájení pfiehlídky posunulo o jeden t˘den.
30. bfiezna byla ukonãena v˘stava Arno‰ta Hanáka v Muzeu ZdeÀka Buriana.

Podûkování
Divadelní spolek „Pod vûÏí“ upfiímnû dûkuje v‰em místním podnikatelÛm, ktefií sv˘mi
sponzorsk˘mi dary zpestfiili tombolu „Konãinového divadelního bálu“ a pfiispûli tak na
dal‰í ãinnost souboru. Dûkujeme!
6
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Zemfiel ·tramberák, kter˘ ve svûtû proslavil Tatru
Josef Adamec
V nedûli 16. února se nesla ·tramberkem smutná zpráva, Ïe vãera zemfiel cestovatel Jifií
Hanzelka. Svûtlo svûta spatfiil 24. prosince roku 1920 ve ·tramberku ãp. 442, v domku,
kter˘ kdysi stál na Horeãce v blízkosti vápenek. Tam se jeho otec Ferdinand Hanzelka
i s rodinou odstûhoval z ãp. 267 na Ba‰tû je‰tû pfied narozením syna Jifiího. KdyÏ byly Jifiímu
asi tfii roky zmûnili bydli‰tû do Kopfiivnice a pozdûji do Bratislavy.
Mlad˘ Jifií Hanzelka po dokonãení obchodní akademie vystudoval Vysokou ‰kolu obchodní, kterou v dobû okupace v dÛsledku zavfiení vysok˘ch ‰kol musel pfieru‰it. V té dobû
pracoval jako zemûdûlsk˘ dûlník.
S ing. Miroslavem Zikmundem, spoluÏákem ze studií, podnikli v letech 1947—1950 studijní cestu s automobilem TATRA do Afriky a JiÏní Ameriky. Tak se mlad˘ ·tramberák dostal zpod Kotouãe a ‰tramberské Trúby aÏ na jih Afriky, za Kordillery, na Sibifi i do Turecka.
V˘sledky sv˘ch v˘zkumÛ zpracovali oba autofii v mnoÏství rozhlasov˘ch i ãasopiseck˘ch reportáÏí, v krátk˘ch i celoveãerních filmech. Souhrnnû podali své dojmy v knihách: Afrika
snÛ a skuteãnosti I — III, Afrika ve fotografii, S ãs. vlajkou na KilimandÏáru, PfiemoÏení
pou‰tû, Afrika kolem Tatry. JiÏní Americe vûnovali knihy: Tam za fiekou je Argentina, Pfies
Kordillery, Velké vody Ignazu. Pro mládeÏ byly vydány knihy: Za lovci lebek, Mezi dvûma oceány, JiÏní Amerikou.
V letech 1960—1964 podnikli cestu po Asii a napsali o ní knihu Obrácen˘ pÛlmûsíc.
Kromû toho pofiídili fiadu filmÛ, napsali stovky reportáÏí, z fotografick˘ch snímkÛ z celé
Asie uspofiádali mnoho zajímav˘ch v˘stav.
V roce 1968 upoutal Jifií Hanzelka úvahou oti‰tûnou v Mladé frontû pod názvem Rozcestí
dÛvûry. Tenkrát se o nûm uvaÏovalo i jako o kandidátu na prezidenta. Je ‰koda, Ïe jejich
my‰lenky a publikaãní ãinnost byly v dobû normalizace násilnû umlãeny.
Teprve po listopadu 1989 se dostala ãtenáfiÛm do rukou Zvlá‰tní zpráva ã. 4 autorÛ
Hanzelky a Zikmunda. Zpráva podává oãité svûdectví o neutû‰eném hospodáfiském a sociálním stavu rozsáhlého území mezi Uralem a Dáln˘m V˘chodem. Pfii ãtení Zprávy v ãlovûku stoupá nechuÈ nad ztracen˘m ãasem a ‰ífií se beznadûj.
Ing. Jifií Hanzelka této beznadûji nepropadl. I kdyÏ na sv˘ch cestách poznal kus svûta,
vrátil se domÛ, „nezÛstal venku“. Doma jej v‰ak neãekalo nic dobrého, byl nucen pracovat
jako pomocn˘ dûlník — mûl upadnout v zapomenutí. AÏ po zmûnû reÏimu se poãátkem devadesát˘ch let krátce zapojil do vefiejného Ïivota. Ale zhor‰ující se zdravotní stav jeho aktivity omezoval. Obãas jej televizní diváci mohli zhlédnout na obrazovkách pfii besedách
a vzpomínkách spolu s kolegou Miroslavem Zikmundem. V poslední dobû uÏ na vefiejnosti
vystupoval ing. Zikmund sám, Jifií Hanzelka byl vût‰inou upoután na lÛÏko. AÏ plicní embolie napsala poslední stránku v jeho Knize Ïivota. Byla na ní dopsána jenom dvû slova:
Dokonáno jest...

Jifií Hanzelka
(vlevo)
a Mir. Zikmund
asi v r. 1950
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…a skoro o pÛl
století pozdûji

Jifií Hanzelka patfií do fiad tûch, na nûÏ jejich rodné mûsto mÛÏe b˘t právem hrdé.
Pfiedev‰ím mlad‰ím generacím ·tramberákÛ je tfieba pfiipomenout, Ïe kolébka cestovatele
Jifiího Hanzelky stála ve ‰tramberské chalupû pod Kotouãem, Ïe zde Ïili jeho rodiãe i prarodiãe po mnoho generací. Îádné mûsto by nemûlo na své rodáky zapomínat a mûlo by s hrdostí vzpomínat tûch, ktefií je sv˘mi ãiny a svou prací proslavili nebo mu sv˘m jménem dûlali ãest.
Ing. Jifií Hanzelka se mezi takové právem fiadí.

Jifií Hanzelka
Vojtûch Petrá‰
KaÏdého ·tramberáka, kaÏdého ãtenáfie Zpravodaje mûsta ·tramberka jistû potû‰í ãlánek Josefa Adamce, vûnovan˘ svûtlé památce slavného cestovatele moderní doby, Jifiího
Hanzelky.
Do rodného mûsta se vracíval v ‰edesát˘ch letech v mûsících prázdnin a dovolen˘ch,
v ãervencích. Obãané ho se zájmem sledovali, jak vykraãoval z Dolní ba‰ty na námûstí a jak
vcházel do chrámu Pánû. Netrvalo to snad ani pût minut a shÛry zaznûlo varhanní preludium, jemná pfiedehra, která pfie‰la do boufilivé fugy a v dal‰í harmonické polyfonie.
Nûktefií obãané se ptali, které písnû pan Hanzelka hrával. Bylo známo, Ïe president T. G.
Masaryk mûl rád ãeskou píseÀ „Ach synku, synku, doma-li jsi?“ a slovenskou „Teãe voda,
teãe cez Veleck˘ majír“. Za ‰edesát rokÛ také president Václav Havel, kráãející v ‰lépûjích
svého vzoru, si oblíbil dûtem velmi známou píseÀ „Pec nám spadla; kdopak nám ji opraví?“
Jifií Hanzelka nehrával v kostele takové písnû, ale hrával své pocity, své nápady, své polyfonie.
Na‰i cestovatelé H a Z mûli pfiedloni v plánu nav‰tívit mûsto Kopfiivnici. Starosta Jan
Socha chtûl pfii té pfiíleÏitosti uctít slavného rodáka obrazem jeho rodi‰tû.
Mûl jsem náhodou obraz nezvyklého panorámatu, vidûného s vrcholu horní Kamenárky.
V poslední chvíli se program slavn˘ch cestovatelÛ zmûnil. Zikmund zÛstal v Opavû
a Hanzelka v Praze — v nemocnici.
·trambersk˘ pan starosta zajel do Opavy a tam pfiedal obraz.
Soused pan Balo‰ák, bydlící vedle mne s úsmûvem mi sdûloval: „Ve zprávách státního
rozhlasu jsem pfied chvílí sly‰el, Ïe v PraÏské nemocnici Jifií Hanzelka obdrÏel obraz ·tramberka, namalovan˘ panem fieditelem ‰koly. Pan Hanzelka pr˘ byl velmi dojat˘.“
Tehdy jsem uÏ dávno nebyl fieditelem. Tím jsem byl pouze pût let.

V jednom z domkÛ (ãp. 442) pod Kotouãem, na Horeãce u vápenek se Jifií Hanzelka narodil.
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·trambersk˘ klub
Masarykovy letecké ligy Kopfiivnice — II. ãást
·tramberáci plachtili i po válce
Josef Adamec

V minulém ãísle Zpravodaje jsme vzpomínali ‰tramberské nad‰ence, které tento sport
nadchl je‰tû pfied válkou. âinnost Masarykovy letecké ligy v Kopfiivnici (kam patfiili i ‰tramber‰tí ãlenové) se slibnû rozvíjela aÏ do nûmecké okupace v roce 1938, kdy byla násilnû
pfieru‰ena. Poboãku MLL Nûmci zru‰ili a její majetek zabavili.
V prÛbûhu války zfiídili v Kopfiivnici pilotní plachtafiskou ‰kolu pro cviãení budoucích
pilotÛ Luftwaffe, pfiedev‰ím z fiad Hitlerjugend, na‰i plachtafii v‰ak létat nemohli.
Krátce po osvobození, je‰tû v kvûtnu 1945, se plachtafi‰tí nad‰enci znovu se‰li, aby
mohli pokraãovat v násilnû pfieru‰ené ãinnosti. Pamûtníci vzpomínají i na ·tramberáky
Rudu Kubicu, Edu a Bobina (Josefa) Petrá‰e, bratry Oldu a ZdeÀka R˘covy, Josefa
Sopucha, Marii Kuncovou… Plachtafisk˘ v˘cvik byl zahájen 16. ãervna 1945. Zku‰enosti
s plachtûním mûl pouze Eda Petrá‰, kter˘ splnil limity zkou‰ky „C“ v roce 1938.
V té dobû do‰lo i na pfiejmenování klubu na âesk˘ národní aeroklub v Kopfiivnici, jehoÏ
ãinnost fiídil devítiãlenn˘ v˘bor. V letech 1945—1949 najdeme mezi jeho 9 ãleny i ãtyfii
·tramberáky: Miku‰ek Josef, místopfiedseda 1945 —1948, v r. 1949 pfiedseda, Petrá‰
Josef, instruktor, Kubica Rudolf, instruktor, Petrá‰ Eduard, ãlen v˘boru. Do r. 1948 funkci pfiedsedy zastával ‰trambersk˘ rodák Josef ·paãek.
V roce 1945 se plachtafiskou zkou‰kou „C“ splnûnou v ústfiední plachtafiské ‰kole na
Rané u Loun prokázali tfii ·tramberáci: Petrá‰ Eda, Petrá‰ Josef a Kubica Rudolf.
Zkou‰ku „B“ v Kopfiivnici splnili Kovafiík Josef, Miku‰ek Josef, Ryc Oldfiich a jeho bratr
Zdenûk. Zb˘vá vyjmenovat ·tramberáky se zkou‰kou „A“: Bajer Bohuslav, Blahuta Josef,
Gzyl Augustin, Janíãek Vlast., ·mahlík Oldfi., âernochová Jul., Kuncová Marie.
·tramberáci se objevují i v zápisech o nejlep‰ích v˘konech: v roce 1946 Jos. Miku‰ek
plachtil 5 hodin 15 minut ve v˘‰ce 1 200 m, o rok pozdûji Josef Petrá‰ dosáhl v˘‰ky 1800 m
a v roce 1949 pfieletûl 100 km vzdálenost do BánovcÛ na Slovensku. A do tfietice jmenujme Josefa Petrá‰e mezi prvními tfiemi motorov˘mi piloty po vzniku motorového odboru Aeroklubu Kopfiivnice v roce 1947.
Pováleãn˘ rozvoj Aeroklubu v Kopfiivnici vrcholí v letech 1948 — 49. V té dobû dochází i k rozvoji v˘roby v závodû TATRA. Velkého úspûchu dosáhl nov˘ v˘robek — osobní vÛz
TATRAPLÁN. Tehdej‰í fieditel závodu ing. Hojeck˘ poÏadoval na nadfiízen˘ch orgánech
i stavbu Závodního leti‰tû na katastru Vlãovic. Hodlal provozovat ãinnost aerotaxi za úãelem rychlého spojení TATRY s Prahou.
Av‰ak v letech 1950 — 51 do‰lo nejen v národním hospodáfiství, ale i v Aeroklubech
k vlnû reorganizací. V závodû TATRA prosadili v˘robu tûÏk˘ch nákladních automobilÛ,
pfiestaly se vyrábût vagóny i osobní automobily TATRAPLÁNY, jejichÏ v˘robu pfiesunuli
do Mladé Boleslavi a tam ji zastavili.
V roce 1951 se zru‰ily Aerokluby a ustavil se âeskoslovensk˘ svaz lidového letectví.
Jeho úkoly mûly b˘t politicko — v˘chovné a jeho ãleny se mohli stát ti, ktefií dosáhli dobr˘ch pracovních v˘sledkÛ v továrnû. V té dobû ub˘vají v zápisech i zmínky o ·tramberácích v kopfiivnickém klubu. Je‰tû v letech 1950, 51 se doãteme o Josefu Miku‰kovi, Ïe se
zafiadil mezi ty, ktefií pfiekonali ãasov˘ limit 5 hodin a v˘‰ku 1 000 m. A to ve vûku 50 let!
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Ohlédnutí za ‰trambersk˘mi prÛkopníky plachtûní z tfiicát˘ch a ãtyfiicát˘ch let 20. století uzavfieme vzpomínkou p. Ant. Polá‰ka z Lubiny: „…Na na‰eho instruktora Petrá‰e ãasto vzpomínám. Byl velmi obûtav˘ pfii ve‰keré ãinnosti, byl kamarádsk˘ a nepovy‰oval se. Bobin
Petrá‰, vlastním jménem Josef, byl plachtafiem uÏ za první republiky a na kluzáku SKAUT, kter˘ si postavila jejich ‰tramberská skupina, také letûl z Bílé hory. V roce 1945 sloÏil na leti‰ti
Raná zkou‰ku „C“ a stal se u nás v Kopfiivnici instruktorem, v roce 1947 náãelníkem. Jeho leteck˘ rÛst pokraãoval tím, Ïe se v roce 1946, po absolvování v˘cviku v Otrokovicích, stal motorov˘m pilotem. Pracoval ve slévárnû v Tatfie a na leti‰ti patfiil k tûm nejobûtavûj‰ím a svou
kvalitou k nejlep‰ím pilotÛm v Kopfiivnici…Je‰tû vzpomínám, jak jednou v roce 1946 Bobin
Petrá‰ pfiijel na leti‰tû s budoucím cestovatelem Hanzelkou (nedávno zesnul˘m), kter˘ také pocházel ze ·tramberka a Bobin mu navrhl let nad Kopfiivnicí a ·tramberkem. Vidûl jsem jejich
start, let a hlavnû pfiistání na vûtroni Jefiáb. Tenkrát mûl vûtroÀ je‰tû váleãnou kamufláÏ, k níÏ
byla vpfiedu domalována Ïraloãí hlava s vycenûn˘mi zuby…Po letu nasadil Bobin na pfiistání
pfies domky „ptaãí ãtvrti“ s pln˘mi klapkami a parádní glizádu srovnal tûsnû nad zemí. Vidûl
jsem, jak Hanzelka vystoupil z vûtronû s tváfií silnû pobledlou a ‰el dosti nejist˘m krokem…“
Dal‰í zajímavosti o této jiÏ mnohdy zapomenuté kapitole dûjin na‰eho regionu mÛÏete
poznat na souãasné v˘stavû v Muzeu Fojtství v Kopfiivnici (15. 2. — 25. 5. 2003).
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Historie ·tramberské dechovky
ãást II.
Josef Marek
Minul˘ ãlánek o historii ·tramberské dechovky jsme ukonãili rokem 1952. VraÈme se je‰tû o tfii roky zpátky — do roku 1949, roku velk˘ch politick˘ch zmûn, kdy se vlády v zemi
chopila komunistická strana. Zmûny mûly velk˘ dopad na kulturní sféru i v oblasti lidové
hudby. Aby dechovka mohla i nadále provozovat svoji ãinnost, musela se za‰títit vhodnou
masovou organizací. V na‰em pfiípadû buì Osvûtovou besedou nebo Závodním klubem ROH
Kotouã. âinnost byla fiízená Odborem ‰kolství a kultury v Novém Jiãínû, za pomoci
okresních dÛvûrníkÛ. Vût‰ina tehdej‰ích ãlenÛ dala pfii hlasování pfiednost Závodnímu klubu ROH Kotouã, a to ze dvou dÛvodÛ: více neÏ jedna tfietina muzikantÛ pracovala v cementárnû, ve vápenkách nebo na Kotouãi. Za druhé bylo zvyklostí vytváfiet pfii velk˘ch podnicích dechové orchestry, které závod reprezentovaly pfii slavnostních pfiíleÏitostech ( napfi.
dechov˘ orchestr Vítkovák apod.). ·tramberské dechovce se zde dostalo dobrého materiálního zaji‰tûní — aÈ uÏ v podobû stejnokrojÛ, ãi moÏnosti zájezdÛ závodním autobusem.
KdyÏ jsem pátral ve ‰trambersk˘ch kronikách po ãinnosti dechové hudby právû v tûchto
létech, vÏdy jsem narazil na okfiídlenou vûtu: „Hudba závodního klubu ROH Kotouã vystupuje pfii v‰ech vefiejn˘ch oslavách ve mûstû“. Jinak nic. Ale i pod tûmi „ochrann˘mi kfiídly“
hudba Ïila dál sv˘m vlastním Ïivotem, tak jako mnohé jiné spolky. O tom se dozvídám ze
záznamÛ pana Ladislava Bartonû, a také z vyprávûní nejstar‰ího doposud hrajícího muzikanta Milo‰e Hanzelky.
V roce 1953 se vzdal dirigentské funkce p. Josef Hlaváãek ve prospûch prvního kfiídlováka Bohuslava Staryszaka. Za jeho vedení se zaãala rozmáhat samostatná ãinnost hudby
formou koncertních vystoupení, obsazovaly se okresní soutûÏe dechov˘ch hudeb, hrálo se
pfii státních oslavách nejen ve mûstû, ale i ve Fulneku a v Novém Jiãínû. V roce 1956 se také uskuteãnil první Muzikantsk˘ ples. Jak jsem jiÏ dfiíve pfiedeslal, byl k dispozici levn˘ závodní autobus, proto se organizovaly i zájezdy s rodinn˘mi pfiíslu‰níky do Prahy, jiÏních
âech atd.
V roce 1957 se ujal vedení dechového orchestru p. Josef Marek. Hudba se i nadále zúãastÀovala okresních pfiehlídek, pofiádaly se zájezdy na Slovensko, jiÏní Moravu, do severních âech. V té dobû byly velice oblíbené muzikantské plesy, kde vÏdy vyhrávaly dvû hudby.
V roce 1959 probûhly oslavy ‰estistého v˘roãí pov˘‰ení ·tramberka na mûsto, kdy se mohla hudba ROH Kotouã mnohokrát prezentovat na vefiejnosti. Byla to následující vystoupení:
28. 6. — Promenádní koncert v Národním sadu a posezení pfii dechovce
v Zahradní restaurací závodního klubu ROH Kotouã.
4. 7. — Famfáry pfii letním veãeru na Trúbû.
5. 7. — Lidová veselice v Národním sadu.
2. 7. — Otevfiení Mûstského koupali‰tû s koncertem dechové hudby.
19. 7. — Lidová veselice na hfii‰ti tûlov˘chovné jednoty Baník.
9. 8. — Promenádní koncert v Národním sadu.
23. 8. — Promenádní koncert na Zámeckém vrchu.
30. 8. — Zakonãení oslav slavnostním koncertem údajnû ze skladeb
Antonína Dvofiáka v sále Závodního klubu ROH Kotouã.
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·edesátá a sedmdesátá léta byla obdobím, kdy se o dechové hudby neprojevoval vût‰í zájem. Dechová hudba v‰ak vítala nové roky, oslavovaly se májové dny, ¤íjnová revoluce, hrálo se na v˘letech hasiãÛ, Lidové strany a pod.
Na podzim roku 1972 byl uspofiádán jubilejní koncert k 60. v˘roãí trvání ·tramberské dechovky. Tfiem nejstar‰ím muzikantÛm byly pfiedány pamûtní plakety. Byli to Jan Sopuch,
Karel Chalupa a Cyril Sopuch.
V roce 1982 uspofiádala dechovka koncert k Ïivotnímu jubileu nestora ãeské dechové
hudby Karla Vacka. Na koncertû, za velké úãasti posluchaãÛ, byly hrány jeho star‰í i novûj‰í skladby K úmrtí Bohumíra JaroÀka. Jako sólisté se pfiedstavili Bûla Beierová, Svatava
Klime‰ová a manÏelé Hyklovi. Slovem doprovázel Augustin R˘del.
Ke konci pÛsobení dirigenta p. Josefa Marka ãítal soubor pouze 22 muzikantÛ. Postupné
oÏivení pak nastalo teprve poãátkem osmdesát˘ch let, a to pfiedev‰ím zásluhou mládeÏnick˘ch dechov˘ch orchestrÛ základních umûleck˘ch ‰kol a uãili‰È. Mladí muzikanti postupnû doplÀovali orchestry dospûl˘ch, a nejinak tomu bylo i ve ·tramberku. Velkou zásluhu na
doplnûní orchestru mûl mlad˘ hornista Alois Cigán, kter˘ v roce 1984 po Josefu Markovi
pfiebral dirigentskou taktovku.
Pokraãování pfií‰tû.
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Velikonoãní sváteãní tabule
Vûra Michnová
KaÏdé svátky v minulosti mûly nejen své typické obyãeje, ale i charakteristickou tabuli,
která moudfie vycházela z potravin v té dobû dostupn˘ch a zdraví prospû‰n˘ch. Je zajímavé,
Ïe nûkteré pokrmy tak typické pro dobu velikonoãní, zachovává i doba moderní.
Velikonoãním svátkÛm pfiedcházel ãtyfiicetidenní pÛst, kter˘ byl kdysi velmi pfiísn˘.
Nejedlo se maso, s˘ry ani vejce, nepilo se mléko, nemastilo máslem ani sádlem, pouÏívalo
se jen rostlinného oleje, a to lnûného, makového nebo konopného. Jedlo se jednou dennû
a to jen zelenina, ovoce, chléb. PÛst byl velmi prospû‰n˘ zdraví. Pozdûji se pÛst zmírnil
a dnes se uÏ skoro nedodrÏuje.
Na Kvûtnou nedûli se pekly „ptáãky“ z kynutého tûsta, stoãil se pramének v uzlík. Krat‰í
konec vytvofiil hlaviãku, del‰í ocásek a místo oka se dala rozinka. Tento pekafisk˘ v˘robek
symbolizoval pfiíchod jara a návrat ptactva.
Na Zelen˘ ãtvrtek se i dnes v mnoha rodinách peãou „jidá‰e“, které mají rÛzn˘ tvar.
Nûkde mají podobu plochého vdolku, popíchaného vidliãkou nebo r˘hovaného noÏem, nejãastûji ov‰em mají podobu spleteného provazu, na kterém se obûsil zrádce Jidá‰. Pojídají se
potfiené medem, a ten, kdo sní „jidá‰ek“ s medem na laãn˘ Ïaludek, je pr˘ chránûn cel˘ rok
pfied ‰típnutím ”hadÛv, ‰tírÛv i vãel a rÛznou nemocí“. Jak uÏ jméno naznaãuje, na Zelen˘
ãtvrtek se má jíst nûco zeleného a proto se na stole na‰ich pfiedkÛ objevovala zelená polévka z jarních bylinek: libeãku, popence, fiebfiíãku a fialkového a také jahodového listí.
Velk˘ pátek b˘val dnem nejpfiísnûj‰ího pÛstu vÛbec. Hospodáfi vût‰inou cel˘ den nevzal
do úst, jen po západu slunce snûdl vajíãko. Také nekoufiil, ne‰Àupal a nepil Ïádné alkoholické nápoje, tedy ani pivo. Îeny vût‰inou také nejedly nic a dûtem se vafiila chlebová polévka nebo dostaly brambory s mlékem a v nûkter˘ch krajích se jedla kyselá polévka z kysaného zelí, mléka a vajec.
Na Bílou sobotu veãer pÛst konãil a po návratu ze Vzkfií‰ení zasedli v‰ichni i s ãeládkou
ke slavnostní veãefii. Jedla se „hlaviãka“ nebo velikonoãní svítek, do kterého se pfiidávalo
uzené maso, sekané kopfiivy a jiné jarní byliny. Typick˘m velikonoãním peãivem zÛstaly dodnes mazance. Tûsto má mít dostatek ÏloutkÛ, aby byly mazance vevnitfi Ïluté, které byly
znamenané kfiíÏkem, tvarem a barvou pfiipomínaly záfiivé jarní sluníãko, vstupující do lidsk˘ch pfiíbytkÛ. Obfiadním pokrmem byl také peãen˘ beránek, dávn˘ symbol ãistoty a nevinnosti, kter˘ se spolu s mazanci a vejci nosíval do kostela ke svûcení a dûlil se mezi
v‰echny ãleny domácnosti, aby jim zajistil pevné zdraví po cel˘ rok. Kdo nemûl moÏnost opatfiit si skuteãného beránka, upekl si ho z kynutého tûsta a nûktefií chudí past˘fii na sala‰ích si dûlali beránky ze spafieného ovãího s˘ra.
Na BoÏí hod velikonoãní se kromû peãení z beránka, kÛzlete, kohoutka nebo holoubátka
jedl zvlá‰tní pokrm z krájené praÏené slaniny a klobásek, zalit˘ch smetanou, do kter˘ch se
zamíchalo trochu mouky a hodnû ãerstv˘ch vajec. Vejci se o Velikonocích ne‰etfiilo, byly
v‰ude i v mazancích, jidá‰cích, jedla se i samotná. Bylo zvykem, Ïe se celá rodina podûlila
o jedno vejce, aby cel˘ rok drÏela pohromadû. JestliÏe nûkter˘ z jejich ãlenÛ zbloudil a vzpomnûl si, s k˘m o Velikonocích pojedl vajíãko, vyvázl ze v‰ech nebezpeãenství.
Pondûlí velikonoãní dodnes provází vesel˘ kfiik a povykování, kdyÏ jsou Ïeny a dívky podrobeny rituálu mrskání ãi polévání. A nûkdy ani nevíme, proã se tento zvyk vyplácet jen dûvãata zachoval. Je to vlastnû proto, Ïe v Jeruzalémû nûkteré Ïeny rozhla‰ovaly zprávu o zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista a byly za to vefiejnû mrskány.
Zabrousila jsem do star˘ch knih a ãasopisÛ, abych pro vás na‰la pár zajímav˘ch informací o zvycích i jídelníãku na‰ich pfiedkÛ. Je to zajímavé a pouãné ãtení. Pfieji vám v‰em
hezké a sluneãné jaro, voÀav˘ vzduch a dobrou náladu.
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·tramberské povûsti
I. část

Augustin Raška
(Do Pamětní knihy města Štramberka zapsáno ve 30. l. 20. stol.
11 pověstí o Kotouči zaznamenáno již v 2. pol. 19. stol.
podle vyprávění Raškovy babičky. Pramen SOkA Nový Jičín; jazykově neupraveno)

O PŮVODU ŠTRAMBERKA
(stará lidová pověst)
více než tisíci lety pohané, tehdejší země Moravy držitelé, chtěli na Kotouči, jenž později
Před
od křesťanů horou Olivetskou a Kalvarií byl pojmenován, vystavěti nedobytný hrad kamenný, ale co za dne vystavěli, to všecko nočním časem bylo pobořeno a rozmeteno. Dlouho nevědělo se, kdo je rušitelem a ničitelem jejich práce, až konečně přišli na to, že jsou to malí, černí
trpaslíci, jejichž brlohem byla čertova díra. Tito zlí duchové častěji vycházeli ze svého úkrytu v nepřístupné skalní stěně, škodili dobytku, poškozovali jako od vichru lidské příbytky, naplňovali je
obludami a strašidly, znepokojovali ženy, matky a děti, ano i kazili pokrmy nad ohněm, až z toho velký hlad a nedostatek povstal. Když tedy pro zlobu trpaslíků nemohli pohané vystavěti hrad
na Kotouči, vyhlédli si na blízku jiný příkrý a příhodný vrch k postavení zámku z přetvrdého kamení, a to je nynější hrad Štramberk s vysokou věží neboli kulatinou uprostřed. Pod ním pak vybudovali město, v něm se usadili a ohradili tak silnou zdí, že vzdorovalo každému nepříteli a ani
černé neboli čarodějné vojsko ho nedobylo.

O ČARODĚJI KOTOUČI
(místní báje)
dávnými časy zle řádil v moravské zemi mocný čaroděj Kotouč. Byl tak zpupný, že nad
Před
sebou neuznával žádné vyšší moci a hýbal nebem a zemí. Nic neušlo mstivé jeho zlobě a zuřivosti, bylo-li ublíženo jeho věhlasné, domýšlivé nadutosti. Každý odpůrce pocítil pak krutost jeho jedovaté duše.
Kdysi projížděje se vzduchem na okřídleném koni spatřil nedaleko starého hradu spanilou dívku, která se mu velice zalíbila. Byla to Čekanka, dcera starého rytíře, jež slynula neobyčejnou krásou i dobrotou srdce po vší rozsáhlé zemi. Čaroděj Kotouč, seznámiv se s ní a poznav její vzácné vlastnosti, přál si ji pojati za ženu, ale starému rytíři, jenž nápadníka dceřina znal z pověsti
nepříliš pěkné, nebyla žádost jeho vítána. A když promluvil o tom s Čekankou, i ta rozhodně odmítla nabídku Kotoučovu.
Tomu zdálo se to býti neslýchanou drzostí. Proto soptě vztekem a zlostí projížděl se tak prudce vzduchem, že po vší zemi strašná vichřice nastala: stromy z kořene se vyvracely, střechy lítaly, ba i domy padaly. Když se až do únavy nasoptil, umínil si, že vypátrá příčinu zamítnutí Čekančina. Usadil se ve své černé kuchyni, kde jal se slévati lektvaře a sypati všeliké koření do čarovného kotlíku, v němž míchal a nímž točil nad ohněm tak prudce, až vše se silně zapěnilo a do
výšky vřelo; mruče při tom strašná zaklínání, přivolal veliké množství duchů, kteří nad kotlíkem
v divém roji se točili a také nad obydlím čarodějníka vířili tak, že poděšené ptactvo zmateně sem
a tam poletovalo i s zčernalé oblohy děsné blesky jen sršely a hromovými ranami země jen duněla. Hrůza pojímala každého tvora, jenž byl nablízku. Teprv, když odstavil rozzuřený čaroděj
kotlík od ohně a uvařenou tekutinou polil zrcadlo, se utišili vše a Kotouč spatřil v něm krásnou
postavu mladého muže, jemuž Čekanka přála.
„Protivný soku“, zahřměl zlostně, „s tebou se já hned vypořádám.“

A již se vznesl do vzduchu, aby vyhledal nenáviděného, jemuž pak proklál srdce jedovatou dýkou ještě téhož dne před západem slunce. I zalilo se slunce krví, zarosila se tráva, křoví i stromy
hojnou slzou nad smrtí jinocha šlechetného. A hořem sevřelo se srdce truchlící Čekanky, jež ve
svém bolu zaklínala všechny duchy, aby pomstili smrt jejího oblíbence. I neměl Kotouč od onoho okamžiku pokoje. Pronásledován rozhněvanými duchy prchal s místa na místo a nemoha jim
nikde uniknouti, vrhl se konečně zoufalstvím jsa jat do hluboké propasti, kterou pak duchové ho
pronásledující kamením zasypali. Tvrdí se, že tak neunavně propast kamením zasypávali, až vznikl tím veliký a podivuhodný kopec, který pak po čaroději v něm za živa pohřbeném nazván je
Kotouč. Až to všecko kamení z něho bude po čase odvezeno, najdou Štramberští na dně vrchu
už jen zpráchnivělé kosti svého zlověstného čaroděje.

TRPASLÍCI NA KOTOUČI
(místní pověst)
vrchu Kotouči se vypravuje od nepaměti ve Štramberku i v širém okolí jeho, že mnoho vě-

Oků za starodávna sídlili v něm trpaslíci neboli pidimužíci v jeho jeskyních a trpasličích slujích. Dlouho prý žili s lidmi v dobré shodě a teprve zavedením a rozšiřováním víry křesťanské odcizili se lidem, sužujíce je svou zlobou i všelikým nešvarem. V neděli, když lidé byli všichni v kostele, vloudili se do jejich obydlí a působili jim rozmanitou škodu. Vylévali mléko, vytáčeli víno ze
sudů, odvazovali dobytek i jinak lidi škádlili a k zlosti popuzovali. Štramberští chtěli na Kotouči
na ochranu před nepřáteli vybudovati pevný hrad, ale trpaslíci jim v tom stále překáželi. Praví
se, že když tam byly kopány základy, zasypali je vždy v noci, aby znovu kopati musili. Tím rozmrzeli rytíře, jenž se chtěl na Kotouči usídliti. Úmysl trpaslíků se zdařil. Rozmrzelý rytíř, vida
marnost práce svého lidu, zanechal stavby na Kotouči a vybudoval si hrad na vrchu protějším.
Za to však rozhněvali se Štramberští na nezbedníky, začali konati na Kotouči své pobožnosti a těmi je konečně z úkrytů hory vypudili. Trpaslíci zmizeli s Kotouče a už se tu potom nikdy neobjevili.

POTRESTANÁ ZVĚDAVOST
(dle podání učitele Jana Fišera z Těšetic)
dávných časů dařilo se obyvatelům Štramberka a celého okolí jeho velmi dobře. Příčinou
Zatohoto
blahobytu byli trpaslíci. Bývalo jich tu v skalních rozsedlinách a lesích i v městečku
samém velice mnoho a to takových, kteří lidem přáli a jim všemožně pomáhali. Písněmi uspávali dítky v kolébce, které jen nemluvně slyšelo, hospodyním pomáhali uklízeti jizby, na ohništi
oháněli se, když hospodyně musila na chvíli se vzdáliti, tak hbitě vařečkou, že se jí nikdy jídlo nepřipálilo ani nevyvřelo, ba oni i vařili, bylo-li topivo a vařivo přichystáno. Před obědem nebo večeří mohla hospodyně odejíti, kam chtěla, než se vrátila, praskal už oheň v peci vesele a v hrncích jídlo bylo již z polovice uvařeno. A nejen v domě pomáhali trpaslíci, ale i na polích. Divné
však bylo, že nikdo nikdy žádného z nich neviděl. Král jejich jim totiž přísně nařídil, aby nikdy
nedali se lidem spatřiti. Stalo-li by se tak, že ihned musí krásný Štramberk, svůj pozemský ráj, opustiti.
Jednou však žila ve Štramberku žena, která byla velice zvědavá. Zvědavost působí často mnoho zla, a tak i přílišná zvědavost oné ženy byla příčinou, že trpaslíci ze Štramberka zmizeli. A jak
se to stalo? Ta žena totiž už po delší čas pozorovala, že byť i sebe méně o pořádek a čistotu domu dbala, přece vždy bylo uklizeno a očištěno. Z počátku nestarala se příliš o to, jak je to možno. Když však již delší čas to trvalo, připadla na myšlenku, že jí někdo tajně pomáhá. Ale kdo?
Přemýšlela tedy, jak by o tom zvěděla. Napadlo jí, že kdyby z domu odešla a brzy se vrátila, poznala by svého pomocníka. Nechala tudíž jednou neuklizeno a šla ke kupci. Avšak, když se vrátila, uviděla vše v nejlepším pořádku, ale po pomocníku ani stopy. A tak strojila léčky neznámým
častěji, ale marně.

Kdysi zdálo se jí v noci, že rozsypala náhodou hrách a byla z domu narychlo odvolána, takže
hrachu posbírati nemohla. Když se brzy vrátila, spatřila v koutku pod stolem nepatrného pidimužíka s šedivou hlavou, an pilně hrášek sbírá a do svého klobouku dlouhým perem ozdobeného dává. Přemýšlela ráno o snu a tu jí napadlo, že by tomu tak skutečně mohlo býti.
Vaříc snídani, úmyslně rozsypala hrst hrachu, který se po podlaze rozkutálel, a vyšla z domu.
Hned se však vrátila a — ejhle, skutečně uzřela pod lavou v koutku skrývajícího se mužíčka, jenž
hrách do klobouku sbíral. Poznala hned, že je to trpaslík. Ten spěšně vsypal hrách do hrnéčku
a zvolav: „Běda zvědavým!“ zmizel.
Od té doby trpaslíci nikdy Štramberským už nepomáhali, ba spíše jim škodili, jak na poli, tak
v domě, až konečně se odstěhovali pryč. S nimi odstěhoval se i bývalý blahobyt lidu a bída s nouzí nastěhovala se do našeho horského kraje a sídlí i panuje tu doposud. A to všechno zlo zavinila ta zvědavá žena.

V ČERTOVÉ ĎÚŘE NA KOTOUČI
(lidová báje)
mlýně měli velmi hezkou dceru. Chodil za ní čert a chtěl, aby si ho vzala za muVTamovském
že. Ona pravila, že si ho vezme, ale až odnese Kotouč, který stojí jim ve vyhlídce, a to než
kohout ráno zakokrhá. Čert slíbil, že horu tu odnese. Poněvadž ode dávna vedl jakýsi spor se Štramberáky, chtěl kopec na Štramberk hoditi a se tak sobě odporných a nepříjemných Štramberáků zbaviti. Když se už jedné noci chystal dílo to provésti a Kotouč obcházeje hledal dlouho, kde
se jej nejvýhodněji chopiti, předčasně z rána kohout zakokrhal, a čert ze zlosti, že sázku prohrál,
kopnul do kopce, až v něm zůstala díra na straně polední. Odtud její jméno „čertova ďúra“.

JAK ČERT KREJČÍKA NAPÁLIL
(místní báchorka)
„Kotuláku“ pod Kotoučem stávala kdysi malá chaloupka. Obýval ji chudý krejčí. A proUmlýna
tože se živil poctivě, měl bídy stále dost, která každým rokem ještě vzrůstala. Jednoho svatvečera přišel k němu neznámý pán a žádal ho, aby mu ušil oděv. Krejčík přislíbil a tázal se, kdy
a kam má mu jej donésti. „Přijdu sám“, řekl neznámý a poohlédnuv se po chudé izbici, odešel.
V ustanovený den, kdy měl býti šat dle dohody dohotoven, přišel opět a spatřiv pěkně ušitý oděv, hned se do něho oblékl a měl se k odchodu. Ale krejčík zastoupil mu cestu k východu z chaloupky a s poníženou prosbou žádal peníze za práci. „Milý krejčí,“ řekl neznámý, „víš ty, kdo já
jsem? Jsem čert a můžeš býti rád, že jsem tě už dávno neodnesl.“ Krejčík se ulekl, ustoupil ode
dveří, a čert rychle vyšel z jizby, zanechav tu po sobě jen zápach síry a kouře. Když se krejčík z leknutí vzpamatoval, dodal si opět zmužilosti a pustil se za domnělým čertem. Ten však už rychle
vystupoval od úpatí vrchu skalním korytem na Kotouč a chechtal se za ním spěchajícímu krejčímu, jak ho napálil. Krejčího to dohřálo a s hrozným klnutím pustil se za ním nahoru touto příkrou úžlabinou. Když už ho doháněl, náhle zmizel mu čert s očí a užaslý krejčík stál u skály, ze
které šklebila se naň ohromná tmavá díra, které prý tu před tím nikdy nebylo. Krejčík i okolní lid
dal jí pak jméno „Čertova díra“.

PSÍ KOSTELÍK
(námět domněnky o původu jména)
,

témže jihovýchodním srázném svahu Kotouče, kde ještě do konce minulého století byla
Napověstná
Čertova díra, dokud úporným lámáním kamene nebyla zničena, však více k východu je malá, pěkně klenutá jeskyně na způsob kaple s třemi kulatými otvory, z nichž dvěma
dolejšími rozkošně malebný pohled do údolí, na usměvavý Frenštát a Radhošťské pásmo Bezkyd
s jeho severním předhořím Červeného kamene, i na Peklách a Štramberčíku. Jeskyňka má jméno „Psí kostelík“.

Jak k němu přišla?
Vypravuje se, že v této jeskyni scházívali se rádi denně se svými psy pasáčci, kteří tu kdysi, dokud ještě Kotouč a jeho okolí bylo v neporušené přírodní kráse, na mírnějších východních stráních Kotouče a s ním sousedících půvabných Horečkách za hřbitovem pásávali ovce a kozy.
Pasáčků, besedujících pod klenbou jeskyně v sedu a ležmo, viděti zdola v údolí nebylo, jen jejich
psíky ovčácké, kteří vykukovali okrouhlými otvory jeskyňky do krajiny a štěkotem upozorňovali
na sebe lidi dole na polích pracující, takže se zdálo, jakoby jeskyně ta jen samými psy obydlena
byla. Proto název „Psí kostelík“.

ŠIPKA SÍDLEM ČERNOKNĚŽNÍKŮ
(místní báje)
větoznámá jeskyně Šipka na severovýchodním výběžku Kotouče bývala prý sídlem v šedé

Sdávnověkosti nejen trpaslíků, ale i černokněžníků. Ti byli duchové, kteří často zjevovali se

v lidské podobě. Své útlé tílko balili v dlouhou černou řízu, hlavu s dlouhými vlasy mívali nepokrytou, tvář drsných vrásčitých tahů, oči škarohleda a bradu s dlouhými ježatými vousy. Už svým
vzezřením a nadto i škodolibým dováděním naháněli hrůzu každému, kdo náhodou se s nimi
setkal. Bydleli hlavně v Šipce, ale i v jiných četných děrách Kotouče, odkudž za temných nocí
podnikali své výlety k velké škodě celého okolí. Zvláště byli bez odporu největšími škůdci Štramberáků pro jejich zbožnou mysl a nenávist k zplozencům pekla. Zanevřevše na staroslavný
Kotouč, na němž po příchodu křesťanství do naší rodné země postaven kříž, dali se od ženklavských
sedláků odvézti na Smolnou horu a od toho času měli Štramberští i okolní lid od nich pokoj.

STĚHOVÁNÍ ČERNOKNĚŽNÍKŮ S KOTOUČE
(lidová báje)
sedláku Matoušovi přišel kdysi před dávnými věky, kdy ještě na Kotouči čerKženklavskému
nokněžníci sídlili, jeden z černokněžníků a prosil, aby ho přestěhoval. „Za peníze přestěhuji
třebas čerta, natož černokněžníka“, pomyslel si sedlák a již druhého dne časně zrána jel k hoře,
kde ho měl čekati. Nečekal dlouho. Po chvíli vyšel černý z jeskyně, sedl na vůz a poručil mu, aby
jel, ale se neohlížel. Jak přijížděl ke Smolné hoře, koně už nemohly. Měl s nimi pravý kříž. Co
kousek únavou klesaly, až mu jich bylo líto, ale černokněžník sedící za ním se tomu hlasitě smál.
„Kam to jedeme?“ ptal se sedlák. „Na Smolnou“ zahučel černokněžník, „ještě kousek do vrchu
a už tam budeme“. Konečně byli na místě. Sedlák přimhouřil jedno oko a druhým podíval se dozadu. A hle! Černých bylo tolik na voze, že až na každé štěblině viseli. Sedlák v tom na to oko oslepl, ale nedbal, neboť měl předem dobře zaplaceno. Když jeli lesem Smolné hory, o které
Matouš slýchával cosi už jako kluk, strhl se takový povichr a pískání, jako by tisíc koček nejpronikavěji mňoukalo. Nikdy nic podobného nezažil. Ohlížel se kolem, ale kde nic tu nic, jen na každé štěblině tolik stále černých, až ho mráz obešel. Teď teprv si uvědomil, proč jeho vždy statné
a silné koně často nemohly. Když dojeli nahoru, seskočil starý černokněžník s vozu a zmizel bez
poděkování. Jen strom se nad sedlákem zachvěl, až vůz se naplnil suchým listím, co zatím sedlák vůz k zpáteční cestě pod košatým mohutným stromem obrácel. Pak ho kdosi na vůz posadil,
koně daly se do cvalu a Matouš jel domů cesta necesta. Po celodenní pekelné jízdě pošel mu
kůň, a když na večer s jedním koněm do dvora vjížděl, svalil se i druhý a zhynul též. Tu sedlák
dal se do strašného nářku, bědoval a spílal černokněžníku. Na takový pokřik sběhli se sousedé,
jimž potom s rozbolněnými city vypravoval svou příhodu. V tom jeden ze sousedů maně pohlédl do vozu a místo tajemného suchého listí zahlédl tam hezkou hromádku ryzího zlata. „Nelituj
koně, Matouši, máš hojnou odměnu ve voze“, konejšil pak hořekujícího sedláka. A Matouš, vida,
jakého se mu dostalo nadělení, radostí skákal do výše a plnýma rukama rozdával nemajetným
sousedům ze své bohaté nadílky. A ještě mu zlata dost zůstalo, aby si v Ženklavě mohl koupiti
fojtství a býti do smrti s rodinou v nadbytku živ.

·trambersk˘ hrad, Katka ·mahlíková, 7.b Z· ·tramberk (viz soutûÏ str. 26)

K úmrtí Bohumíra JaroÀka
Augustin Ra‰ka
(·trambersk˘ kronikáfi ve 30. l. 20. stol.)
(Pramen SOkA Nov˘ Jiãín — Pamûtní kniha mûsta ·tramberka)
Dne 18. ledna 1933 zemfiel ve Zlínû malífi ·tramberka Bohumír Jaronûk. Pfied léty, spfiáteliv se s MUDr. A. Hrstkou, po jeho sem pfiíchodu, po nûkolik let nav‰tûvoval ·tramberk.
Bydlíval tu u mé sestry Rosálie Petrá‰ové z ãís. 242. Vyhledával zde vhodné motivy na celém území mûsta i v jeho nejbliÏ‰ím okolí a namaloval nûkolik set umûleck˘ch obrazÛ trvalé ceny. S MUDr. Hrstkou pofiádal pak rok co rok v˘stavky umûlcÛ v mû‰Èanské ‰kole,
jeÏ b˘valy velmi hojnû nav‰tûvované, a jeho obrazy, jeÏ tu mûly velk˘ odbyt, nejpoãetnûji zásobovány. Vystavovali také svá díla i jiní mistfii — malífii, berouce své vzácné motivy slovanského stavitelství rovnûÏ ze ·tramberka, jako napfi. Jar. Panu‰ka, Oldfiich BlaÏíãek,
Antonín Hudeãek, K. Wellner, Sedláãek, T. Fr. ·imon, Jelínek, Fiala, Jan Hork˘ aj.
B. Jaronûk byl muÏ velmi skromn˘, milé povahy, jenÏ o propagaci krás ‰trambersk˘ch velmi se zaslouÏil. Proto mu zde v r. 1926 postaven pfied ·ipkou pomník, uliãka na Kopci ke
Trúbû vedoucí nazvána JaroÀkovou a restaurace pod Trúbou dostala jméno „JaroÀkova útulna turistická“. Také nynûj‰í hotel Josefa Davida nesl dfiíve jeho jméno, dokud tam byla
jen restaurace. DÛm bratfií JaroÀkÛ — Aloise a zemfielého Bohumíra — v RoÏnovû pod
Radho‰tûm je známou kulturní zajímavostí svou stálou v˘stavkou obrazÛ, grafick˘ch listÛ,
majoliky, porcelánu, mal˘ch gobelínÛ a kobercÛ domácího umûleckého prÛmyslu.
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Vojtûch Petrá‰ — Karel Chalupa, vrtafi na Kotouãi, kresba, r. 1963

Vzpomínky Vojtûcha Petrá‰e
4. ãást souboru úvah u pfiíleÏitosti autorova
v˘znamného Ïivotního jubilea

Co se mi (ne)podafiilo
Bylo to v roce 1952, tedy ãtyfii roky po „Vítûzství pracujícího lidu“.
Soudruh fieditel si mû zavolal do fieditelny ‰tramberské „Nové ‰koly“. Sdûlil mi,
Ïe Odbor ‰kolství ONV v Novém Jiãínû vyhlásil soutûÏ o nejlep‰í v˘zdobu ‰kolní budovy.
¤editel mû vyzval, abych se snaÏil.
A tak jsem se snaÏil doma po veãerech a ve ‰kolní budovû po vyuãování.
V chodbû v pfiízemí jsem se vûnoval „DruÏbû ‰koly s VÎKG 18 Kotouã ·tramberk“, ãili
srozumitelnû pro ·tramberáky v‰ecko, co je „Pod horu“: lom vápenec, v˘roba cementu
a pálení vápna pro Vítkovické Ïelezárny Klementa Gottwalda.
První poschodí jsem vûnoval ÏákÛm, jejich uãení, kreslení a volbû povolání. Pûti chlapcÛm, ktefií se pfiihlásili do hornictví v uheln˘ch dolech, jsem namaloval jejich portréty.
S velkou slávou ty podobizny soudruh fieditel vyvûsil na stûnu proti schodÛm.
V druhém, nejvy‰‰ím patfie jsem graficky uctil památku hrdinÛ a obûtí v odboji ‰trambersk˘ch obãanÛ ve druhé svûtové — hitlerovské válce. O Ïivoty pfii‰lo ãtyfiicet obûtí na‰eho mûsta.
âtrnáct dní jsme napjatû ãekali.
Soudruh fieditel si mû koneãnû zavolal do fieditelny a sdûlil mi, Ïe tu kdosi byl a po prohlídce interiéru ‰kolní budovy pronesl zdrcující ortel: „Chybí tu stranické politické slavnostní heslo.“
No vida! Nikdo, ani z okresního odboru ‰kolství, ani fieditelství na‰í ‰tramberské ‰koly, ani MNV ·tramberka neprozradil kritéria. Asi se vûdûlo pfiedem, kdo vyhraje. Asi by
staãilo na velk˘ pruh papíru namalovat velk˘mi rud˘mi písmeny heslo: „SE SOVùTSK¯M
SVAZEM na vûãné ãasy a nikdy jinak“. Nebo to udûlat tak, jako na nástupi‰ti jednoho
nádraÏí: „Úkoly vytyãené pát˘m (‰est˘m, sedm˘m atd.) sjezdem strany KSâ beze zbytku
splníme.“ Jenom vymûÀovat ãísla sjezdÛ.
Psal se rok 1964 a byl mûsíc duben. Odbor ‰kolství Okresního národního v˘boru Nov˘
Jiãín vyhlásil soutûÏ ÏákÛ základních ‰kol na‰eho okresu o nejlep‰í kresby, malby, modelování, ‰ití, vy‰ívání.
Pavel Janeãka, Ïák osmé tfiídy ‰tramberské Základní ‰koly, mûl pfied sebou poslední tfii
mûsíce uãení v této ‰kole. Znal jsem ho jako nápaditého a dovedného chlapce. Navrhl
jsem mu, aby u mne v mém bytû zhotovil z papíroviny so‰ku ‰tramberského vrtafie. Mûl
jsem totiÏ doma kresbu svého dávného spoluÏáka Karla Chalupy, jak nedávno vrtal sbíjeãkou díru do vápencové skály památného Kotouãe.
Îertem jsem ‰koláka Pavla povzbudil prohlá‰ením: „AÈ visím, jestli nedostane‰ první
cenu!“
Nemusel jsem mladistvého sochafie pfiemlouvat. Ve velkém kastrolu jsme vafiili z mouky ‰krob. V nûm jsme míchali útrÏky rÛzn˘ch papírÛ, aÏ z toho bylo husté tûsto. Taková
pasta uÏ dávno dostala ode mne název „‰krobová papírovina“.
23

Loutka prstová — maÀásek

Nyní, s dovolením, na chvíli odboãím. Jako Ïáãek obecné ‰koly jsem planul nad‰ením pro
loutkové divadlo. ZaÏil a proÏil jsem asi pût loutkov˘ch pfiedstavení v Katolickém domû na
námûstí a pût loutkov˘ch her sokolsk˘ch v hospodû pod Trúbou (dne‰ní DÛm zdraví).
Po druhé svûtové válce jsem koneãnû zakotvil ve ·tramberku. Byl jsem nad‰en˘. Za nûkolik mûsícÛ jsem vystfiízlivûl. Byl jsem ze v‰ech stran aÏ do dÛchodu vykofiisÈován. Mohl
bych napsat knihu a dát ji název „·Èastn˘ smolafi“.
I kdyÏ jsem mûl mimo ‰kolu stále plno práce, zaãal jsem loutkafiit. Z lipového dfieva
jsem vyfiezal ãtyfii loutky. Líbily se mi, jenÏe pro jejich v˘robu nebyly dobré podmínky.
Pfiestal jsem s dfievem a pfie‰el na ‰krobovou papírovinu. Místo závûsn˘ch loutek jsem vytváfiel lehké spodové maÀásky.
Na jedno odpoledne jsem pozval do „Nové ‰koly“ tfii známé a znamenité divadelní herce. Pfiemlouval jsem je, aby se nûkdy zúãastÀovali loutkov˘ch pfiedstavení pro dûti, aby
své zvuãné hlasy vûnovali loutkám, aby pfiitom sedûli nebo stáli skryti za paravánem
a sledovali loutkoherce. PfiedloÏil jsem jim nûkolik ãísel ãasopisu âeskoslovenského loutkafie. Se zájmem listovali, ãetli, prohlíÏeli ilustrace … a mlãeli.
Pochopil jsem je. Dávali pfiednost divadlÛm, v nichÏ se mohli pfiedvádût na jevi‰ti.
MoÏná také, Ïe to zavinila nepfiíznivá doba, doba útlaku, ovzdu‰í totality. JenÏe kopfiivnické loutkové divadlo hrálo, hraje a bude v˘chovnû pÛsobit nadále.
Pokraãoval jsem v tvorbû maÀáskÛ. Koupil jsem hru Milo‰e Nesvadby: „Na‰e zahrádka“.
Skupina dûvãat a chlapcÛ nacviãila a sehrála maÀáskové pfiedstavení ve své ‰kole i v „matefiínkách“ s úspûchem. OdváÏnû jsme s hrou vystoupili ve Skotnici za Pfiíborem. Tamûj‰í
dûti si zaplatily po korunû a hru sledovaly tak ti‰e a s takov˘m zájmem, Ïe to vypadalo,
jakoby z hostinského sálku ode‰ly pfied zaãátkem.
Za nûkolik dní jsem se dovûdûl, Ïe nûktefií (závistiví?) ·tramberáci se ptali: „Co un s tyma penûzama budû dûlaÈ?“
Tím skonãilo ‰tramberské loutkafiství. Nikomu jsem si nestûÏoval ani nevysvûtloval,
kolik mne stály ãasopisy âeskoslovenského loutkafie, co stály látky, co dfievûné laÈky na
zhotovení trojdílného skládacího paravánu a jiné v˘daje.
Potom, asi za tfii mûsíce, si kdosi pÛjãil pfienosn˘ paraván pro matefiskou ‰kolu
v Rybím. O jeho vracení se uÏ nikdo nestaral.
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Skládací paraván

Vracím se k mladému sochafiovi. Podle kresby byla socha vrtafie zhruba hotova za pût
t˘dnÛ. Proã za tak dlouhou dobu? ProtoÏe kaÏdá vrstva musela proschnout, aby se mohlo pokraãovat. A to trvalo nejménû dva dny, nûkdy aÏ ãtyfii.
Po závûreãn˘ch úpravách Pavel natfiel celé dílo ‰edobílou temperou, takÏe chlapík vypadal jako prav˘ ‰trambersk˘ kamenáfi.
Kamenáfi je zdej‰í název dûlníka zamûstnaného ve vápencovém lomu, zaprá‰eného od
klobouku a hlavy aÏ po paty ‰edobíl˘m prachem. Tak jsme jako dûti potkávali kamenáfie
vracející se domÛ po tûÏké robotû.
Sekretáfika, zamûstnaná u fieditele ‰koly, odvezla sochu do Nového Jiãína a pfiedala ji na
odboru ‰kolství — se jmenovkou zavû‰enou na krku figury vysoké nûco pfies pÛl metru.
Na zprávu, jak dopadlo hodnocení, jsme marnû ãekali. Nepomohlo telefonování, nepomohlo osobní jednání sekretáfiky. ·trambersk˘ model vrtafie zmizel.
Je‰tû není konec. Uplynulo nûkolik rokÛ. Uãitelé ãe‰tináfii mûli v ostravském
Pedagogiu instruktáÏ, jak se má vyuãovat slohu. I kdyÏ mám aprobaci z jiné skupiny pfiedmûtÛ, zúãastnil jsem se. KdyÏ jsme stáli pro v˘platu jízdného, spatfiil jsem za pootevfien˘mi dvefimi jedné místnosti na stole u okna so‰ku ‰tramberského kamenáfie…
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„Pfiedstavuji své mûsto, nejbliÏ‰í okolí“
Leto‰ní téma literární a v˘tvarné soutûÏe pro Z·,
kaÏdoroãnû vyhlá‰ené Mûstskou knihovnou v Kopfiivnici.
Nejlep‰í práce jsou oti‰tûny v Almanachu.

·umn˘ ·tramberk
„Dobr˘ den, jsem Gabriela Petrá‰ová a budu Vás provádût „·UMN¯M ·TRAMBERKEM.“
·tramberku se fiíká také MORAVSK¯ BETLÉM, hádejte, proã? Nejen proto, Ïe se tu kaÏdoroãnû v muzeu betlémy vystavují, ale hlavnû proto, Ïe to tu tak (hlavnû v zimû) vypadá.
Plno malebn˘ch chaloupek a dfievûnic zasazen˘ch do strání, pocukrovan˘ch bíl˘m sníÏkem,
co ve svûtle pouliãních lamp záfií jako démanty — pfiipadáte si jako v ráji. Jednu krásnû
osvûtlenou ROUBENKU mÛÏete vidût z nauãné stezky, je to hospÛdka v Dolní ulici.
Dominantou ·tramberka je válcovitá vûÏ zvaná TRÚBA, která je pozÛstatkem stfiedovûkého hradu. Povûst o ní jistû znáte.
·ipka, to není jen smûrovník, ale jmenuje se tak i svûtoznámá jeskynû, kde byly nalezeny pozÛstatky neandrtálského dítûte. Ve druhé ‰tramberské ·ipce je pfiíjemnû teplouãko
a podávají se tam místní speciality, ãepuje plzeÀ. MÛÏete se podívat i do arboreta, kde byla
je‰tû pfied pár lety kamenárka. Teì se pfied vámi otevfie velká propast, jezírka s rozmanit˘mi Ïivoãichy a rostlinstvem.
Ve ·tramberku mÛÏete spatfiit i zajímavou budovu, to je na‰e ‰kola, ze které na vás shlíÏejí dva velikáni — Jan Amos Komensk˘ a Franti‰ek Palack˘. A teì jsem si vzpomnûla, Ïe
jsme tady mûli je‰tû jednu ‰kolu, starou, ta stojí na námûstí a uÏ se v ní neuãí. MÛÏete si
tam ale zajít na obûd, ubytovat se, pÛjãit knihy, nasytit svého ducha rÛzn˘mi informacemi.
·tramberk taky krásnû voní. To kdyÏ se zrovna peãou ·TRAMBERSKÉ U·I. Ale víte, co?
Pfiijìte ochutnat, pfiivonût a podívat se. Je‰tû zdaleka nejsme u konce na‰í ‰tramberské
prohlídky, ale pro zaãátek to staãí.
Tak na shledanou v ·UMNÉM ·TRAMBERKU.
Gabriela Petrá‰ová, 6. tfiída
Z· ·tramberk

Malá pohádka
Îila byla na hradbách ·tramberské trúby malá princezna. KaÏd˘ den chodívala po vûÏi
a shlíÏela z v˘‰ky na své poddané.
Zanedlouho jí bude osmnáct let, a proto pokukovala po svém partnerovi. Ze sv˘ch poddan˘ch si pro svou vzne‰enost nemohla vybrat takového, kterého opravdu milovala. Byl to
pekafi. Pekl ty nejchutnûj‰í ‰tramberské u‰i z celého kraje.
Jednoho krásného dne si princeznin otec usmyslel, Ïe uspofiádá bál k jejím narozeninám.
Nastal veãer a pfiijíÏdûli princové z okolí i daleka. Princezna byla smutná, nechtûla nikoho,
jen svého pekafie. Ale dostala nápad a v‰em princÛm zadala úkol: „Kdo upeãe nejchutnûj‰í
u‰i, toho si vezmu za muÏe!“
Na druh˘ den pfiijeli v‰ichni vzne‰ení princové s ukázkou svého pekafiského umûní.
Princezna ochutnala, ale nebylo to ono. Jedno ucho bylo spálené, druhé málo kofienûné.
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Jako poslední pfii‰el pekafi. Princezna se usmála, ochutnala a zvolala: „To jsou ty pravé
‰tramberské u‰i, toho si vezmu!“
Otec nevûfiil sv˘m u‰ím, ale protoÏe dal princeznû své slovo, musel souhlasit. Zanedlouho
se chystala na Trúbû velká svatební hostina, na které samozfiejmû nechybûly pekafiovy lahodné perníkové u‰i.
UÏ uplynulo mnoho let, u‰i se peãou stále a na princeznu mohou dûti jen vzpomínat.
Petra Bjaãková, 9. tfiída
Z· ·tramberk

Transgas
Vûdûli jste, Ïe se pod ·tramberkem ukr˘vá velké mnoÏství plynu? Neznamená to v‰ak, Ïe
se tu plyn vyskytuje odedávna.Toto velké mnoÏství plynu sem bylo dopraveno a shromáÏdûno, a tak byl vytvofien nov˘ zásobník tohoto paliva.
Zemní plyn je dnes oznaãován za palivo, které nejménû zneãi‰Èuje Ïivotní prostfiedí a je
dÛleÏit˘m neobnoviteln˘m zdrojem energie. Ve velké mífie se zemní plyn pouÏívá k vytápûní vût‰iny domácností. Jeho v˘hodou je jeho vcelku pfiíznivá cena a jiÏ zmiÀované malé zneãi‰tûní Ïivotního prostfiedí.
K tomu, aby se zemní plyn dostal ke spotfiebiteli, slouÏí jedna z nejv˘znamnûj‰ích energetick˘ch firem âR — TRANSGAS, a.s. Tato spoleãnost ja tvofiena tranzitním systémem,
vnitrostátním systémem a soustavou podzemních zásobníkÛ zemního plynu. Jedním z nich
je i zásobník ve ·tramberku. Spoleãnost TRANSGAS produkuje velké mnoÏství zemního
plynu na území Moravy. ZneuÏitím této suroviny by mohlo dojít ke katastrofû, a proto je objekt stfieÏen nov˘m bezpeãnostním plotem, psy a kamerov˘m systémem.
Dlouhou dobu bylo jedin˘m dodavatelem zemního plynu Rusko, pozdûji se v‰ak spoleãnost TRANSGAS napojila na západoevropské pfiepravní systémy a od roku 1997 k nám
proudí zemní plyn i z Norska.
Myslíte si, Ïe je zemního plynu dostatek? Jeho celkové zásoby ãiní asi 400 biliónÛ metrÛ
krychlov˘ch, coÏ by pro lidstvo staãilo asi na 190 let. Pro Evropu, a tedy i na‰i republiku je
dÛleÏité, Ïe 70 % prokázan˘ch svûtov˘ch zásob zemního plynu se nachází právû na území
Evropy nebo v jejím dosahu.
A co se stane, aÏ zásoby plynu zmizí? Do té doby tfieba lidstvo vymyslí nov˘ zdroj energie.
Marek Milich, 8. tfiída
Z· ·tramberk
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Jaro ve ·tramberku
Hfiejiv˘ vzduch
rozkvetl ptaãími trylky.
Do post˘lky jara
s˘korka malá
rozhoupala
stínohru vûtviãek.
Pfiilétl Ïenich, kosíãek.
Pupava bílá, nevûsta
‰trambersk˘ch strání,
druÏiãky, beru‰ky,
na svatbu shání.
·ípkov˘ kefi
pla‰e poãítá,
kolik mu ‰ípkÛ
po zimû zbylo.
V kalí‰ku kvûtu
vãelce se zalíbilo.
Pavouãek mal˘
nûkam spûchá,
tu trávu podleze,
tam vy‰plhá se na ni
a zmizí.
Sluníãko rozdává
zlato ryzí.
I Trúba chytá je,
po zimû vyprahlá
a hned si libuje,
ukazujíc vnady:
lidiãky, tû‰te se,
jaro je tady!
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Panu Martini a jeho ·tramberku
âarovné mûsteãko,
plniãké krás,
chtûl bych tû malovat
zas a zas.
Pfiírodo kouzelná,
jsem tebou zmámen,
chytám tvé detaily
maliãk˘m rámem.
A pak je pomalu
vtiskuji do obrázkÛ.
Pfie‰Èasten
maluji svou lásku.
Z básnické sbírky Mgr. Ireny Kopecké PAVOUâCI MY·LENEK, Pfiíbor 2002

Kresba Josef Martini: „Z malífiova skicáfie“, tuÏka, 1950
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Arno‰t Hanák
Pravûk a etnografie
Muzeum ZdeÀka Buriana ve ·tramberku, 5. — 30. bfiezna 2003
Ale‰ Durãák
(slovo k v˘stavû)
Dne 25. záfií 2003 tomu bude pfiesnû 40 let, co se v Karviné narodil chlapec, kter˘
byl podobnû jako mnozí pfied ním zasaÏen kouzlem malífiského svûta ZdeÀka Buriana;
na rozdíl od sv˘ch vrstevníkÛ nezÛstal jen u prostého obdivu, ale odváÏil se vykroãit
v ‰lépûjích velkého umûlce. Sám na onu dÛleÏitou chvíli pfied 30 lety vzpomíná: „KdyÏ
jsem v 10 letech vidûl v dûtmarovické knihovnû poprvé knihy prof. Josefa Augusty
ilustrované Zd. Burianem, bylo mi jasné, Ïe mû to ovlivní na cel˘ Ïivot. Byly to publikace
„Zavát˘ Ïivot“ a (to je na vesnickou knihovnu pozoruhodné) „Divy prasvûta“ — první odborná publikace dvojice Augusta/Burian. U tûchto knih, ale i mnoha jin˘ch, zejména foglarovek, mayovek a verneovek, jsem trávil veãery a noci pfii baterce pod pefiinou“.
První váÏnûj‰í pokusy o v˘tvarnou rekonstrukci prehistorického Ïivota pfii‰ly v‰ak
aÏ v letech 1987/88. V r. 1990 se seznámil s v˘tvarníkem Jurajem Gullárem ze
Slovenska (v 80. l. byl ãast˘m náv‰tûvníkem Burianova ateliéru), kter˘ jej uãil dokonale zvládnout techniku perokresby, tuÏky a pastelu. Tento neformální v˘tvarn˘ kurs
trval aÏ do r. 1993. Pak následovalo období samostatné tvÛrãí ãinnosti, které trvá dosud.
V pol. 90. let krátce spolupracoval s paleontologem prof. RNDr. ZdeÀkem V. ·pinarem a afrikanistou ing. Josefem Vágnerem. V souãasné dobû se v˘tvarnû podílí na novém projektu známého badatele a cestovatele PhDr. Arno‰ta Va‰íãka. V blízké budoucnosti jej ãeká zajímavá práce na rekonstrukcích pravûkého Ïivota v âechách pro
odborn˘ ãasopis se specializací na trilobity.
Arno‰t Hanák se dnes vûnuje v˘hradnû paleontologick˘m rekonstrukcím, v men‰í
mífie pak etnografick˘m portrétÛm. Rád by si v‰ak vyzkou‰el i ilustrování knih s dobrodruÏnou tématikou.
Dosud vytvofiil kolem 1000 v˘tvarn˘ch prací, resp. 200 olejomaleb, 250—300 pastelÛ, 300 perokreseb, 100 akvarelÛ, 50 kva‰Û a asi 100 kombinovan˘ch technik, kfiíd
apod. Vyzkou‰el mnohé z klasick˘ch malífisk˘ch technik, nejradûji se v‰ak vrací k olejomalbû a ãernému ãi hnûdému pastelu.
Vystavoval v Mûstské regionální knihovnû v Orlové, v˘tvarném centru BART
v Bohumínû, v Mosteckém muzeu a v Ostravském muzeu, kde mûl vystaveno 120 prací.
Na‰e v˘stava pfiiná‰í prÛfiez malífiovou tvorbou a rád bych v této souvislosti upozornil na nejnovûj‰í práce na téma ‰tramberského pravûku (viz jedna z nich — amonit (hlavonoÏec) Haploceras Elimatum — na protûj‰í stránce). Odborn˘ch umûleck˘ch
rekonstrukcí tohoto druhu mnoho není, a proto mi dovolte za nû Arno‰tu Hanákovi podûkovat a popfiát mu k leto‰ním kulat˘m narozeninám mnoho tvÛrãích úspûchÛ.
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