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Zprávy z radnice
Vûra Michnová
Rada mûsta se za uplynulé období se‰la celkem ãtyfiikrát a zastupitelstvo jedenkrát.
Projednávalo se hodnû záleÏitostí, zprávy o ãinnosti v˘boru kontrolního, hospodafiení za
I. pololetí roku 2004 a úprava rozpoãtu, stav zadluÏenosti mûsta, pfiíprava DnÛ evropského
dûdictví, ãinnost komise regeneraãní, stav kulturních památek ve mûstû, hodnocení práce
rady mûsta, dále ãinnost komise sociálnû zdravotní a bytové, stav pfiidûlování bytÛ, nezamûstnanost ve mûstû a sociální oblast, sport ve mûstû a vyuÏití volného ãasu mládeÏe a dûtí, zpráva o ãinnosti komise mládeÏe, sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolské, zpráva o ãinnosti Sboru pro obãanské záleÏitosti a pfiíprava voleb do krajského zastupitelstva a senátu
PâR. V majetkoprávních záleÏitostech se obû instituce, jak rada, tak i zastupitelstvo, zab˘valy prodeji a odkupy pozemkÛ, uzavíráním smluv apod.
V tomto období bylo otevfieno po roãní uzávûfie 1. ãervence koupali‰tû na Libotínû, kde
byly provedeny udrÏovací a základní opravy bazénu za 300 tis. Kã. Pokud poãasí pfiálo, bylo koupali‰tû plné. Dále byl vybrán nov˘ provozovatel areálu hradu ·tramberka: stavební
firma Technoprojekt, a.s. Ostrava.
Za 10 mil. Kã byla opravena a zrekonstruována tûlocviãna na Zauliãí: nová stfiecha,
okna a palubová podlaha, topení a osvûtlení. V dal‰ích etapách by mûl b˘t zateplen a zrekonstruován spojovací krãek mezi ‰kolou a tûlocviãnou, dostavûna malá tûlocviãna a pfiíslu‰enství, dostavûno poslední kfiídlo ‰koly a provedena rekonstrukce ‰aten u volejbalového hfii‰tû. Muzeum Novojiãínska opravilo stfiechu na budovû Muzea ZdeÀka Buriana. V na‰em mûstû se pofiád nûco dûje. Mûsto Ïije, vzkvétá, omlazuje se a otevírá se svûtu.

Jak jsme kulturnû a spoleãensky proÏili
tfietí ãtvrtletí roku 2004
Vûra Michnová
Nemohu zaãít niãím jin˘m, neÏ pfiipomínkou DnÛ mûsta ·tramberka. Zaãaly v páteãní podveãer 25. ãervna 2004 koncertem ‰tramberské hudební skupiny Musica da gamba. Byl to
prozatím poslední koncert této skupiny v leto‰ním roce. Chtûjí si chvíli odpoãinout a za ãas
se uvidí. Byla by to velká ‰koda, kdyby úplnû skonãili. V sobotu 26. 6. pokraãovaly Dny mûsta sbûratelskou burzou knih a pohlednic, tradiãním bûhem do schodÛ, soutûÏemi a atrakcemi pro dûti na hradû, soutûÏí o nejlep‰í ·tramberské ucho, filmem Vojtûcha Jasného Touha,
veãerní dramatizací povídky BoÏeny Nûmcové Divá Bára v amfiteátru, kterou reÏíroval Josef
Marek a sehráli herci Divadla pod vûÏí. Po skonãení divadelního pfiedstavení na Námûstí byla
na‰í Skupinou scénického ‰ermu Allegros pfiedvedeno pfiedstavení ëábel s ohÀov˘mi efekty.
V nedûli 27. ãervna vy‰el prÛvod z Námûstí v ãele s maÏoretkami Punto z Hradce Králové
a SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru v ãele s Aloisem Cigánem v‰em úãastníkÛm prÛvodu hrálo pûknû do pochodu. V Národním sadu pokraãovaly maÏoretky ve svém vystoupení, koncertovalo i SHDOM·, starosta mûsta ing. Jan Socha vyhlásil v˘sledky soutûÏe o nejlep‰í ·tramberské ucho, pfiedstavil se kynologick˘ klub s ukázkami v˘cviku psÛ, taneãní
skupina DDM ·tramberk Pavuãinky, hudební skupina Ogafii s vypravûãem Josefem Hrãkem
s ukázkami ve ‰tramberském náfieãí a nakonec vystoupili na‰i mladí, hudební skupina
Radeg. Obãerstvení zaji‰Èovali po celou nedûli na‰i hasiãi, prÛvodní slovo Vûra Michnová.
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SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka
pod vedením pana Aloise Cigána. Dny mûsta, 27. ãervna 2004.

Profesionální portorikánsk˘ taneãní soubor Guamanique, 21. ãervna 2004.
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3. ãervence 2004 vystoupili v areálu hradu ·tramberka na‰i rytífii ze skupiny SS·
Allegros a v tent˘Ï den byla zahájena akce ProdlouÏen˘ víkend na Trúbû. V sobotu v 19 hod.
fanfáry ãlenÛ SHDOM· zahájili tuto spoleãnou akci divadelních spolkÛ, kastelána a jeho
spolupracovníkÛ a komise kulturní a cestovního ruchu. Na Trúbû a kolem ní jste mohli potkat stra‰idla, mohli jste se doãkat razítka s JeÏibabou, hádání z ruky, horoskopÛ, mohli jste
politovat trpící v hladomornû a poslechnout si i nûjakou tu ‰tramberskou písniãku. Bylo
i nûjaké to obãerstvení - pro Ïenské bylinkov˘ ãaj a pro muÏské ‰tamprliãka. Trúba byla
otevfiena do 22 hod. V nedûli jste mûli také moÏnost nav‰tívit Trúbu v prodlouÏeném ãase
do 22 hod., ov‰em uÏ bez programu.
4. ãervence 2004 v‰ichni milovníci cimbálovky zajásali, neboÈ prvním koncertem ·tramberského kulturního léta bylo pfiedstavení cimbálové muziky Javofiina z RoÏnova pod
Radho‰tûm v amfiteátru.
6. ãervence mûl Farní sbor ãeskobratrské církve evangelické shromáÏdûní s pfiipomínkou
Mistra Jana Husa. Slavnostní promluvu mûla Mgr. Marta Silná z Nového Jiãína.
11. ãervence byl dal‰í promenádní koncert, tentokrát v Národním sadu, pfiijela
Jistebnická tfiináctka, mal˘ dechov˘ orchestr z Jistebníku.
17. ãervence uspofiádali nájemci restaurace na hfii‰ti Bafiiny Letní veãer, hrála skupina Cizinci.
V nedûli 18. ãervence se v Národním sadu na promenádním koncertû pfiedstavil Dechov˘
orchestr mlad˘ch z Jistebníku.
V sobotu 31. ãervence a nedûli 1. srpna firma ·míra — Print, s.r.o. z Ostravy uspofiádala historick˘ jarmark s programem.
1. srpna v amfiteátru zahrála hudební skupina Camerata z Kopfiivnice.
Od 31. ãervence do 7. srpna uspofiádala praÏská agentura Dvorana taneãní kurz na‰ich
lidov˘ch tancÛ Summer folk dance 2004 — ·tramberk pro cizince v Kulturním domû. Moc
se jim u nás líbilo. ManÏelé Hrãkovi pro nû uspofiádali besedu z oblasti folkloru, etnografie
a místních zvykÛ, Ale‰ Durãák procházku po místních zajímavostech.
8. srpna v Národním sadu pokraãovala série promenádních koncertÛ vystoupením ãlenÛ
La‰ského ÏesÈového kvinteta.
14. srpna zaznûly tóny country z hradeb. ManÏelé Bornovi uspofiádali Country veãer,
na kterém hráli Cizinci.
V nedûli 15. srpna se v amfiteátru se‰li pfiíznivci a obdivovatelé Tamburá‰ského souboru Braã ze Studénky.
V sobotu 21. srpna firma ·míra — Print, s.r.o. z Ostravy uspofiádala pro cyklisty I. ·trambersk˘ pomeranã, kde rozvûsili na hlohy pomeranãe a kaÏd˘, kdo pfiijel na kole do ·tramberka si jej mohl utrhnout.
V nedûli 22. srpna v amfiteátru se pfiedstavilo La‰ské ÏesÈové kvinteto.
Sbor zpûvaãek a zpûváãkÛ Ondrá‰ek z Nového Jiãína spolu s druÏebním orchestrem
z Nûmecka uzavfieli promenádním koncertem v Národním sadu ·tramberské kulturní léto.
V sobotu 4. záfií probûhla na Námûstí dal‰í z akcí firmy ·míra — Print, s.r.o Ostrava, a to
I. ·tramberská kolobka.
V pondûlí 6. záfií byl zahájen provoz v zrekonstruované tûlocviãnû na Zauliãí, jejíÏ první
etapa stála 10 mil. Kã.
11. záfií na‰e mûsto nav‰tívil biskup Franti‰ek Václav Lobkovic, pfies 500 ministrantÛ
a také knûÏí. Konala se u nás ve ·tramberku totiÏ ministrantská pouÈ z celé Ostravsko–
opavské diecéze.
TéhoÏ dne 11. záfií sehráli herci Divadla pod vûÏí reprízu Divé Báry v amfiteátru.
Ve dnech 11. — 19. záfií probíhaly v celé na‰í republice Dny evropského dûdictví (EHD).
Ve ·tramberku pfiipadly dny zpfiístupnûní památek (mnohdy vefiejnosti bûÏnû nedostupn˘ch) na 18. a 19. záfií. Byla otevfiena obû muzea — Muzeum ZdeÀka Buriana, Muzeum
Novojiãínska, vûÏ Trúba, amfiteátr se zvonicí b˘valého kostela sv. Bartolomûje pod hradem
a na Námûstí byla odkryta stará pivovárenská studna.
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17. záfií se se‰ly dûti, ba i nûktefií rodiãe, v celkovém poãtu 242 na noãní, lépe fieãeno veãerní hfie Cesta po Kotouãi, tentokrát za pohádkov˘mi bytostmi, kterou tradiãnû pofiádá
DDM ·tramberk ve spolupráci s komisí sportu, mládeÏe, vyuÏití volného ãasu a ‰kolské.
Nejvût‰ím tahounem je vedoucí poboãky DDM ·tramberk Regina ·mahlíková.
Ve dnech 18. a 19. záfií probíhaly dny otevfien˘ch dvefií v novû zrekonstruované tûlocviãnû na Zauliãí a také v modlitebnû âeskobratrské církve evangelické na Zauliãí, kde byly velké oslavy stého v˘roãí otevfiení sborového domu (1904 — 2004). ·tramberk nav‰tívil pfii této pfiíleÏitosti synodní senior Mgr. Joel Ruml.
18. záfií se uskuteãnil 2. roãník „Bûhu rodn˘m krajem Emila Zátopka“ Kopfiivnice —
RoÏnov pod Radho‰tûm. Trasa závodu vedla i pfies na‰e mûsto. Této slavnosti se zúãastnila
i manÏelka Emila Zátopka Dana Zátopková.
Ve dnech konání DnÛ evropského dûdictví soubûÏnû na Námûstí firma ·míra — Print,
s.r.o. Ostrava pofiádala Burãákové slavnosti s doprovodn˘m programem.
28. záfií má svátek sv. Václav a Orelská jednota ·tramberk jako kaÏdoroãnû uspofiádala
slavnost v kostele a také u sochy sv. Václava na Kotouãi.

Ohlédnutí za ·trambersk˘m kulturním létem
Vûra Michnová
Leto‰ní léto bylo pfiíjemné co do poãasí, ov‰em aÏ ve své druhé polovinû, a to kulturní se
také celkem pfiíjemnû vybarvilo. Zahájili jsme ho neoficiálnû pfiesnû v 1. letní den vystoupením portorikánského souboru a oficiálnû o 5 dní pozdûji na Dnech mûsta ·tramberka a uzavfieli poslední víkend v srpnu.
Teprve podruhé jsme Dny mûsta pojali jako tfiídenní akci, ale je pravda, Ïe v sobotu jsou
to vût‰inou komorní akce, a tak zkusíme pfií‰tí rok program trochu zmûnit a obohatit.
Skladba promenádních koncertÛ byla rÛznorodá — dechové orchestry vystoupily tfii
(Jistebnická tfiináctka, Dechov˘ orchestr mlad˘ch z Jistebníku, SHDOM· ·tramberk) dvakrát La‰ské ÏesÈové kvinteto, dvû hudební skupiny se stfiedovûkou hudbou (Musica da gamba, Camerata), jedenkrát cimbálová muzika (Javofiina z RoÏnova pod Radho‰tûm), Ogafii
s repertoárem písní ze ·tramberka a okolí, rocková skupina Radeg, Tamburá‰sk˘ soubor
Braã a pûveck˘ soubor Ondrá‰ek z Nového Jiãína. Také divadelní soubor Divadla pod vûÏí
sehrál Divou Báru. Velmi vydafiená akce byl i prodlouÏen˘ víkend na Trúbû. Celková úroveÀ
vystupujících souborÛ byla velmi dobrá. Obãas není v‰echno stoprocentní, nûkdy vypoví ãlovûk, jindy technika. Ale dá se fiíci, Ïe leto‰ní kulturní léto bylo povedené.
Zaãátkem srpna se v na‰em mûstû zaãaly objevovat akce firmy ·míra — Print, s.r.o.
Ostrava. Tato firma vlastní na Námûstí provozovny, které, jak se zmiÀují její zástupci, potfiebuje zaplnit turisty, aby na sebe provozovny vydûlaly. Sv˘m zpÛsobem silnû komerãní
akce, které sponzorují rÛzní sponzofii, nás zavalily jako pfiívalové de‰tû. Nûkteré z akcí byly povedené (historick˘ jarmark, Burãákové slavnosti), nûkteré ménû — I. ·trambersk˘ pomeranã a napfi. I. ·tramberská kolobka je akce, která urãitû na Námûstí nepatfií. Dal‰í akce jsou pfiipraveny ze strany firmy ·míra — Print s.r.o. Ostrava. Vznikly boufilivé diskuze
kolem tûchto aktivit. Je to prozatím ve stádiu vzájemného seznamování a také o vhodnosti
v˘bûru akcí s ohledem na kulturní, památkové, historické i obãanské kofieny a pohledy. Nic
nelze lámat pfies koleno. Na druhé stranû je pravda, Ïe nûkteré z akcí pfiitáhly hodnû turistÛ,
díky dobré reklamû a propagaci a na‰e mûsto se tak dostalo do ‰ir‰ího povûdomí zájemcÛ
z ostravského regionu. Asi nejschÛdnûj‰í cesta bude formou vzájemné dohody a diskuze.
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·tramberk a T. G. Masaryk
Josef Adamec
(ukázka z knihy Stále na nás hledí, Kopfiivnice 2002)
Na srázném horském svahu leÏí ·tramberk, moravsk˘ Betlém. Malebná zfiícenina hradu
s vysokou vûÏí vévodí celému mûstu a pod ní, v malebn˘ch domcích, srouben˘ch ze dfieva
a vymazan˘ch hlínou Ïili horalsk˘m Ïivotem lidé, jímÏ hlad a bída byly Ïivotním údûlem. Na
700 muÏÛ pracovalo v lomech a vápenkách a na 700 jich nepfiiná‰elo z tûÏce vydûlan˘ch penûz
domÛ témûfi nic. Dlouh˘mi hlty reÏné kofialky propíjeli zbytky huben˘ch v˘plat, celá tíha starostí o rodinu spoãívala na bedrech Ïen, které se musely starat o nasycení pûti i ‰esti dûtí.
Îilo se tu v bídû a nikdo si nest˘skal, lidé vefiili, Ïe to tak musí b˘t, nikdo si netroufal
hledat cestu k lep‰ímu zpÛsobu Ïivota — bál se, aby neopravoval vÛli BoÏí. ¤emeslníci byli stavem skoro pansk˘m a pfiece ·tramberáci nechtûli dát své synky do uãení v kopfiivnické vagónce. Její dûlnictvo bylo sociálnû demokratické a zboÏní ·tramberáci se báli o své dûti, aby se z nich vlivem prostfiedí nestali socialisté, ãi jak sami fiíkali, „aby se jim nûzkazyli“.
Faráfi byl rádcem, i soudcem, jeho slovo platilo víc neÏ zákon. A v tomto prostfiedí se o mandát ucházel prof. T. G. Masaryk.
Volební kampaÀ pro Masaryka vedl uãitel Dresler ,,Pfied volbami“, vzpomínal „zaãali klerikálové zpracovávat venkov prostfiednictvím misií. Do ·tramberku pfiijeli misionáfii, ktefií na lid pÛsobili nejdfiíve náboÏensky, aby ho pak pfii volbách mohli agitátofii snadno zpracovat i politicky…
Masarykova kandidatura byla vyhlá‰ena dosti pozdû. Informoval jsem prof. Masaryka o pomûrech v obci a tehdy jsem mu dal jednu radu: mluvte hodnû o náboÏenství, klerikalismus je u nás
hojnû roz‰ífien, ale lidé jsou spí‰ náboÏen‰tí neÏ klerikální… KdyÏ byla kandidatura Masarykova
hotovou vûcí, pfiijel s Kraiczem a v‰ichni tfii jsme ‰li k Hrstkovi, aby ho podporoval. KdyÏ jsme
probrali situaci, vyslovil se Hrstka pro Masarykovu kandidaturu a slíbil, Ïe nám bude pomáhat…
KdyÏ prof. Masaryk pfiijel na první schÛzi, ubytoval se nedaleko nádraÏí v hotelu Kahánek
(dne‰ní Palárna) …Zaãal svou fieã citátem z Bible… pokraãoval, Ïe se musí rozeznávat klerikalismus od náboÏenství. Jeho schÛze mûla úspûch, kter˘ byl pfiíãinou, Ïe agitace proti nûmu vystupÀovala v zufiiv˘ boj…
… V ãele agitace proti Masarykovi stáli kaplani, faráfii se drÏeli spí‰ stranou. V na‰em kraji
to byl kopfiivnick˘ kaplan Martin Chudoba, bystr˘ a seãtûl˘ ãlovûk, jehoÏ pak za jeho volební
agitaci jmenovali arcibiskupsk˘m kaplanem…
Jindy míval Masaryk schÛze v hostinci Pod Trúbou (dne‰ní zdravotní stfiedisko), z Palárny ‰el
obyãejnû v doprovodu znám˘ch a pfiíznivcÛ. Stalo se, Ïe cestou na Masaryka pokfiikovaly i navedené dûti, jindy i jedna z naveden˘ch Ïen hodila po nûm hrnec… Ale schÛze mûla úspûch
a Masarykova fieã na posluchaãe pÛsobila… „
Jin˘ pamûtník, paní Martinásková, v kronice zaznamenala: „…Ve ·tramberku se podobnû
jako kopfiivnick˘ kaplan choval P. Jan Hrub˘. Napadal v Novinách zpod Radho‰tû uãitele
Dreslera, kter˘ byl s prof. Judou velik˘m zastáncem Masaryka. Uãitel Dresler mu odpovídal v ãasopise Lubina… âím víc se blíÏil den voleb, tím více se boj stupÀoval. Volebních schÛzi se zúãastÀovalo mnoho lidí…boj byl tûÏk˘, velmi tûÏk˘, ‰lo o kaÏd˘ hlas, a to doslovnû… K velké radosti v‰ech pokrokov˘ch byl zvolen prof. Masaryk. Budoucnost ukázala, Ïe to byl ãlovûk hodn˘
dÛvûry ãeského národa, zaslouÏil se o ãeskoslovensk˘ stát…“
l kronika ‰tramberské fary zaznamenala ohlasy na prÛbûh a v˘sledky voleb. Kromû poãtu
hlasÛ pro jednotlivé kandidáty kronika potvrzuje, Ïe ve ·tramberku dostal Povondra podstatnû víc hlasÛ neÏ Masaryk a dodává: „… jinde po kraji byl pomûr hlasÛ jin˘, takÏe byl zvolen Masaryk. Zde agitovali pro nûho hlavnû uãitelé Dresler a Baar a poãínali si nûkdy bezohlednû…
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„

Dobová pohlednice, kolorovan˘ svûtlotisk, G. Jilovsk˘, Praha ÎiÏkov, r. 1923.

Rozpad rakousko–uherské monarchie patfií mezi nejv˘znamnûj‰í události 20. století
v Evropû. Za muÏe, jenÏ nás po 300 leté pobûlohorské porobû pfiivedl ke svobodû a zaslouÏil se o vznik samostatné ãeskoslovenské republiky byl po 28. fiíjnu 1918 jednoznaãnû povaÏován prof. T. G. Masaryk. Je proto pochopitelné, Ïe se stal prvním prezidentem na‰eho
novodobého státu a fiídil jeho osudy dlouh˘ch 17 let.
V b˘valém volebním kraji prof. Masaryka vyrostla uÏ v prvních pováleãn˘ch letech fiada
jeho pomníkÛ, bust, byly po nûm pojmenovány ‰koly, námûstí, ulice…
V krátké dobû se ukázalo, Ïe nejvût‰ím nepfiítelem Masarykov˘ch ideálÛ — a tím i pomníkÛ, které jej velice Ïivû pfiipomínaly — jsou totalitní reÏimy, jejichÏ praktiky vystavily
na‰e národy nejtûÏ‰ím zkou‰kám. Dá se fiíct, Ïe osudy soch a pomníkÛ se podobají osudÛm lidsk˘m. Jsou v podstatû odrazem dûjinn˘ch zvratÛ, kter˘ch na‰e republika poznala víc neÏ dost.
Od boufiliv˘ch volebních událostí roku 1907 ubûhlo 15 let. Ale jako kdyby vûky pfie‰ly —
svûtová válka zmûnila zpÛsob Ïivota i my‰lení lidí. I ·tramberáci si vzpomûli na úsilí T. G.
Masaryka, nyní uÏ prezidenta Osvoboditele, které prokázal v boji na‰ich národÛ za svobodu a samostatnost. Svoji vdûãnost projevili tím, Ïe jako první v okolí odhalili Masarykovi
pomník a dokázali tak, Ïe i pfies úpornost nûkdej‰ího volebního zápasu a nepochopení zanechal poslanec Masaryk u nás stopu. Pomník byl postaven v krásném prostfiedí Národního
sadu na bájeplném Kotouãi.
Velmi brzy po první svûtové válce MUDr. Adolf Hrstka, tvÛrce ·tramberka umûleckého
i turistického, pochopil, Ïe Kotouã je pfiímo stvofien a pfiedurãen k tomu, aby pro svÛj nev‰ední pfiírodní, mytologick˘, geo– a archeologick˘ ráz a v˘znam byl pfied hrozícím nebezpeãím zachován.
âinorodé úsilí MUDr. Hrstky se neobe‰lo bez problémÛ, ale nakonec bylo korunováno úspûchem. V Pamûtní knize mûsta ·tramberka ãteme, Ïe „…6. srpna 1922 byl Národní sad na
Kotouãi slavnostnû otevfien za veliké úãasti místního a okolního obyvatelstva. Byla odhalena busta T. G. Masaryka a Al. Jiráska…“
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Busta TGM od sochafie Jana ·tursy hledí z trojbokého jehlanu pfiímo na ·tramberk,
kter˘ byl dûji‰tûm dramatického volebního zápasu prof. Masaryka a jeho pfiíznivcÛ.
Po okupaci ·tramberka v r. 1938 byly busty na‰ich velikánÛ z Národního sadu uschovány mimo ·tramberk. Ale i tak obãané nav‰tûvovali i jehlan bez busty TGM, kladli na podstavce svíce, které záfiily dlouho do noci. Nakonec Nûmci i jehlan rozmetali dynamitem.
Po válce byla mohyla i s bustou znovu postavena a v záfií 1945 se konalo slavnostní znovuodhalení památníkÛ na Kotouãi.
BohuÏel, konec padesát˘ch a poãátek ‰edesát˘ch let probíhal ve znamení roz‰ifiování lomu. MoÏná vandalismem, moÏná zámûrnû byly niãeny i sochy a památníky na Kotouãi.
Po‰kozené busty leÏely dlouhá léta v depozitáfii Okresního vlastivûdného muzea v Novém
Jiãínû.
Polovina ‰edesát˘ch let byla tûhotná událostmi smûfiujícími k roz‰ífiení lomu na úkor
mûsta. Úsilí fieditelství lomu a OV KSâ narazilo na hromadn˘ a vytrval˘ odpor ·tramberákÛ, ktefií své mûsto bránili — fieãeno slovy star˘ch âechÛ — aÏ do tûch hrdel a statkÛ.
Obãané vytvofiili v˘bor na obranu zájmÛ mûsta a nevídan˘m úsilím dosáhli toho, Ïe pfiekazili plány tehdej‰ích v‰emocn˘ch mocipánÛ.
Ve sv˘ch protestech ·tramberáci poukazovali na mnohé ne‰vary, poÏadovali nápravu,
mnohdy marnû: …v roce 1965 byla neznám˘mi vandaly zniãena v Národním sadu busta malífie
Boh. JaroÀka a T. G. Masarykovi kdosi dal na krk oprátku…
Úryvek STÍÎNOSTI, kterou obãané ·tramberka poslali Odboru ‰kolství a kultury Okr.
nár. v˘boru v Novém Jiãínû ze dne 12. srpna 1966:
Jak je vám známo, do‰lo v Nár. sadû na Kotouãi ke svévolnému po‰kození nûkolika pomníkÛ,
které byly pfievezeny do Nového Jiãína k opravû s tím, Ïe na nich bude vbrzku provedena fiádná oprava a Ïe pak budou znovu instalovány na pÛvodní místa…
…Zcela ru‰ivû v‰ak pÛsobí holé podstavce po odstranûn˘ch pomnících a jsou pfiedmûtem stál˘ch a dokonce podezfiívav˘ch dotazÛ. Tyto okolnosti velmi znepokojují a pohor‰ují zdej‰í obãany a dále pak liknavost s jakou se Vlastivûdn˘ ústav v Novém Jiãínû, pfiípadnû jeho fieditel Jar.
·tindel starají o to, aby v‰echny tyto pomníky pfii‰ly co nejdfiíve zpût na svá místa a napraveno
tím odsouzeníhodné vandalství…
…Aby se pfiede‰lo dal‰ím dohadÛm a to jak o svévolném po‰kození tûchto pomníkÛ, tak o váhavosti s jakou se provádí jejich oprava a znovuinstalace, Ïádáme, aby odbor ‰k. a kult. ONV
v Novém Jiãínû pro‰etfiil tuto záleÏitost a Ïádal zároveÀ o urychlené provedení tûchto prací…
(podepsáni ãlenové V˘boru na obranu kult. a hospodáfisk˘ch zájmÛ obãanÛ).
Asi ve stejné dobû si ãlenové „V˘boru“ vyt˘ãili úkoly pro dal‰í postup:
dál udrÏovat a upevÀovat ná‰ „v˘bor“ pro obranu….,
sledovat v˘voj událostí v obci, MûNV, ve spolcích a shromaÏìovat závaÏn˘ materiál,
ãelit pletichám funkcionáfiÛ vÛbec, spolkÛ, závodu a odhalovat rÛzné lidi, co jim slouÏí
proti zájmÛm obãanÛ…
…SloÏení MûNV a rady — klika v radû — v‰elijaké charaktery, opilci atd. NeudrÏiteln˘
stav a nedÛvûra obãanÛ…
…Situace od roku 1957/58, kdy dohodnuta postupná likvidace ·tramberka: pfiedseda
ONV, fieditel závodu, OV KSâ.
Volby 1960: tajemníkem Mikula (z N. Jiãína),
1964: postupnû obsazen MûNV lidmi ze závodu, postupnû pfiipravována likvidace mûsta.
Dne 2. 2. 1968 vy‰el v TATROVÁKU ãlánek K. Baara „Úspûch je v práci s lidmi“. Z rozsáhlého ohlasu na tento ãlánek vyjímám ze stati nepodepsaného autora nûkolik fiádkÛ:
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…A proã ten spûch s vykácením 4 ha lesa v Nár. sadu na Kotouãi? Nezájem o znovuinstalaci
pomníkÛ odvezen˘ch pod rÛzn˘mi záminkami z Kotouãe… Závod Kotouã, jak známo, usiluje
o úplné zniãení (mûsta) a to za pfiímé pomoci na‰eho MûNV, kter˘ je pod vlivem závodu Kotouã.
Taková je pravda a smutná skuteãnost…“
Na Petici obãanÛ z kvûtna 1965 navazovalo MEMORANDUM OBâANÒ MùSTA
·TRAMBERKA ze dne 3. 5. 1967. Z nûho vyjímám:
„…Soudíme, Ïe takhle mohou jednat snad jen zastánci hesla 'Po nás potopa', nikoliv v‰ak odpovûdní pfiedstavitelé lidu v socialistické spoleãnosti.
UpozorÀujeme pfii této pfiíleÏitosti, Ïe také ve ·tramberku se tyto niãivé pudy projevily jiÏ pusto‰ením Nár. sadu v reservaci na Kotouãi, kde jsou barbarsk˘m zpÛsobem otloukány pomníky na‰ich národních velikánÛ. Pfied okupanty (nûmeck˘mi) ukryli obãané ‰tramber‰tí i za cenu velik˘ch
obûtí na Ïivotech pomníky Fr. Palackého, B. Smetany. Al. Jiráska, T. G. Masaryka, L. Janáãka
aj. do bezpeãí a po vítûzné revoluci jimi lid znovu s velkou radostí ozdobil své rodné mûsto. Dnes
jsou tyto pomníky vystaveny vût‰ímu nebezpeãí — nelze je totiÏ uchránit pfied zlobou vlastních lidí.
Je zajímavé, Ïe nejhÛfie byly postiÏeny pomníky na nejvzdálenûj‰ím okraji reservace lomu
(Jaronûk, Masaryk). Stejnû tak pfiekvapila pohotovost MûNV, s níÏ dal tyto pomníky odklidit do
opravy, ze které je obãané marnû urgují zpût na jejich místa.
Pachatelé prostû dopadeni nebyli, hodilo se to prostû na vrub „chuligánÛm „. ObãanÛm se v‰ak
na celé vûci nelíbí, jak málo zájmÛ o dopadení a potrestání pachatelÛ projevily pfiíslu‰né orgány.
VÏdyÈ v‰ude bylo plno otiskÛ prstÛ, pfii demolování muselo b˘ti pouÏito i ÏebfiÛ, fietûzÛ a hákÛ,
které zpravidla chuligáni u sebe nenosí. Soudíme, Ïe právû zde mají na‰e NV velikou pfiíleÏitost
dokázal, jak to s ochranou kulturních památek ve ·tramberku doopravdy míní…“
A je‰tû alespoÀ jeden úryvek ze ÎÁDOSTI O Ú¤EDNÍ ZÁSAH ÚKLKS DO SPORU S KAMENOLOMEM VÎKG, kterou obãané zaslali 28. 9. 1967:
„…Obãané ·tramberka byli brutálnû umlãováni a vznesli o protizákonném postupu zástupcÛ
MûNV fiadu dÛkazÛ. JiÏ sám fakt, Ïe MûNV prosazuje proti vÛli obãanÛ a proti zájmÛm svého mûsta zájmy kamenolomu VÎKG a pfiesto zÛstává u moci i po ztrátû dÛvûry v‰ech obãanÛ bez rozdílu, mluví velmi jasnû o tom, jaké nezdravé pomûry tu vládnou…
…Za shora uveden˘ch okolností dûlá si fieditel kamenolomu co chce. Pfiedev‰ím je doslova
plundrováno v‰e, co se dá… Kde je tu stále pfiedstíran˘ celospoleãensk˘ zájem státu, kter˘m se
pfiedstavitelé kamenolomu VÎKG tak rádi ohánûjí? A tak se obãané ptají: Není to v‰e jen vhodn˘
plá‰tík jin˘ch zájmÛ, tfieba jen úzce osobních?…“
O urychlené dohotovení kopie a její znovuinstalaci se zasazovali pfiedstavitelé polistopadového Nár. v˘boru a znovuobnoveného odboru KâT.
Kopie busty TGM byla na podstavec instalována poãátkem kvûtna roku 1991. „·tramberské
novinky“ ã. 6/91 ze dne 12. 6. 1991 informovaly: V pátek 5. ãervence 1991 se uskuteãní slavnostní znovuodhalení bust T. G. Masaryka a Aloise Jiráska na Kotouãi. Sraz obãanÛ v 18 hod u brány
do Nár. sadu. V programu vystoupí dechov˘ orchestr a pûveck˘ sbor. V rámci slavnosti organizujeme sbírku na kopii busty TGM, jejímÏ autorem je mlad˘ sochafi p. Martin Kuchafi z Ostravy.
Pfii usazení busty na podstavec pomáhali pracovníci závodu Podzemní zásobník plynu
a to technikou — dvû vozidla znaãky ARO dovezla bustu (TGM i Al. Jiráska) na Kotouã
a bagrovit˘m strojem zn. DH z lomu za pomoci samotn˘ch pracovníkÛ byla busta
p. Kuchafiem definitivnû usazena. Z Podz. zásobníku se zúãastnili pp. ·mahlík Pavel,
Kubíãek Jaroslav, Îerdík Pavel, Lazebníãek Václav, Adamec Josef, z lomu pfiijel s mechanismem pro zvedání p. Petrá‰ Lumír, kter˘ bustu vyzvedl na podstavec, tam ji pfiesnû usadili p. ·mahlík Pavel a Hrãek Josef a p. Martin Kuchafi definitivnû upevnil k podstavci.
11

MUDr. Adolf HRSTKA — ·tramberk a Kotouã
ãást II.
Bohumil Kresta
Dokonãení stavebních i v˘tvarn˘ch prací bylo pfiipravováno na nedûli 6.srpna 1922, kdy
mûl b˘t Národní sad na Kotouãi slavnostnû otevfien. Této neobvyklé slavnosti pfiál také
krásn˘ sluneãní den a pfiilákal spoustu úãastníkÛ ze ·tramberka i ‰irokého okolí.
Slavnost zahájil sám pÛvodce této velkolepé my‰lenky MUDr. Adolf Hrstka odhalením
busty prezidenta T. G. Masaryka (dílo Jana ·tursy). Slavnostními fieãníky byli poslanec
Sladk˘ a za Vûdeck˘ spolek v Mor. Ostravû prof. ·tûpniãka. O v˘znamu slavnosti pojednal
poslanec J. M. Kadlãák. Pak se prÛvod ubíral k odhalení busty Aloise Jiráska (rovnûÏ
od J. ·tursy). Na závûr promluvil tehdej‰í starosta mûsta Emil Seltenreich.

Památník T. G. Masaryka — dílo akad. sochafie Jana ·tursy bylo odhaleno 6. 8. 1922,
Národní sad na Kotouãi. Dobová pohlednice, nakl. F. Najvar ve ·tramberku, pfied r. 1925.
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Perníková chaloupka na Kotouãi byla postavena 3. 5. 1923 podle návrhu malífie Bohumíra JaroÀka.
Autor fotografie a rok neznám˘.

Dne 3. 5. 1923 byl dokonãen letní v˘ãep — Perníková chaloupka. Vystavûna byla ve stylu vala‰ské chaloupky a cel˘ její vnûj‰ek byl barevnû zkrá‰len národ. ornamenty podle návrhu Boh. JaroÀka. Spolu s Perníkovou chaloupkou byl o nûco níÏe upraven vodní pramen
pojmenovan˘ Studánka míru a pfiizdoben˘ vala‰skou zvoniãkou. S touto studánkou byla na
západní stranû Kotouãe zpfiístupnûna také Jakubova studánka, která v dfiívûj‰ích dobách
slouÏila k osvûÏení poutníkÛ putujících na Kotouã.
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Gloriet na v˘chodní stranû Kotouãe byl postaven v r. 1923. Autor fotografie a rok neznám˘.

O ‰tramberské pouti v roce 1923 mohli náv‰tûvníci Kotouãe poprvé zhlédnout Vala‰sk˘
betlém. Umûlecké dílo ak. malífie Bfietislava Barto‰e a fiezbáfiského mistra prof. Aloise
Balána, dílo panoramaticky zasazené do ‰tramberského prostfiedí bylo umístûno do kaple
b˘valé kfiíÏové cesty. (V roce 1992 byl betlém ukraden.) TéhoÏ roku (1923) byl na v˘chodním skalnatém ostrohu Kotouãe vybudován dfievûn˘ gloriet, odkud byl umoÏnûn pfiekrásn˘
pohled na panorama Beskyd s památn˘m Radho‰tûm aÏ na mohutnou zfiíceninu hukvaldského hradu.
V ãervenci 1924 u pfiíleÏitosti st˘ch narozenin Bedfiicha Smetany byl mu odhalen pomník
s bustou od J. ·tursy. TéhoÏ roku ke konci prázdnin byl odhalen také památník Janu ÎiÏkovi
— bronzov˘ kalich od Emila Hlavici.
K ‰edesatinám malífie Boh. JaroÀka byl 27. ãervna 1926 pfied jeskyní ·ipkou odhalen
pomník s bustou od Fr. Juránû. Je‰tû téhoÏ roku v srpnu byl také odhalen pomník Otci národa Frant. Palackému s bustou od sochafie Jos. Wágnera.
Poslední velkou iniciativou dr. Hrstky bylo vybudování pomníku Leo‰i Janáãkovi.
Slavnostní odhalení busty od Emila Hlavici se konalo 3. ãervence 1927. Stalo se tak je‰tû
za Janáãkova Ïivota v den jeho 73. narozenin, a to jako jedinému z ãesk˘ch skladatelÛ.
BohuÏel Janáãek se této své oslavy ve ·tramberku nemohl zúãastnit, protoÏe v tu dobu byl
na pozvání Mezinárodní spoleãnosti pro soudobou hudbu ve Frankfurtu nad Mohanem.
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Plaketa Jana âapka — dílo akad. sochafie Julia Pelikána bylo odhaleno v r. 1928, Národní sad
na Kotouãi. MuÏ s hÛlkou je MUDr. Adolf Hrstka. Dobová pohlednice, konec 20. l. 20. století.

Busta Bedfiicha Smetany — dílo akad. sochafie
Jana ·tursy bylo odhaleno 20. 7. 1924, Národní
sad na Kotouãi. Autor fotografie a rok neznám˘.

Kamenáfiská kaple, v níÏ byl v ãervnu 1952
umístûn obraz malífie Vojtûcha Petrá‰e s motivem
sv. Jana Kfititele (zbofiena v r. 1967). Národní sad
na Kotouãi. Autor fotografie a rok neznám˘.
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Busta Leo‰e Janáãka — dílo akad. sochafie Emila Hlavici bylo odhaleno 3. 7. 1927,
Národní sad na Kotouãi. Dobová pohlednice L.+P., Praha, 1930.

Zavr‰ením zkrá‰lení ·tramberka mûla b˘t v˘stavba mohyly ke vzpomínce padl˘ch obãanÛ ve svût. válce komponovaná s rozhlednou KâT na Bílé hofie. V roce 1920 byl poloÏen základní kámen a zaãalo se s naváÏením stavebního materiálu. BohuÏel v dobû, kdy mûlo dojít k zahájení stavby, hospododáfiská situace se po válce ãím dále více zhor‰ovala. Podle
pí. Andûly BlaÏkové byla mûstská pokladna témûfi prázdná, a proto tehdej‰í zastupitelé
mûsta HrstkÛv nákladn˘ zámûr neschválili. S touto poráÏkou se nemohl Hrstka smífiit. I po
v˘zvû okolních obcí, aby upustily od budování místních památníkÛ sv˘m padl˘m obãanÛm
a poukázaly tyto ãástky na stavbu mohyly na Bílé hofie, kde budou umístûny pamûtní desky se jmény obãanÛ v‰ech tûchto obcí. Ale ani tady Hrstka neuspûl. Mûsto ·tramberk u pfiíleÏitosti 10. v˘roãí ukonãení I. svûtové války roku 1928 poloÏilo základní kámen pro postavení pomníku padl˘m, jehoÏ zhotovení svûfiili Fr. JuráÀovi. Odhalení se uskuteãnilo 2. 6.
1929. Pomník pfiedstavuje matku Vlast, jak líbá umírajícího syna. Na zadní stranû piedestalu jsou jména padl˘ch ve svûtové válce a po stranách jsou jména umuãen˘ch a popraven˘ch za nûmecké okupace v dobû II. svût. války.
TéhoÏ roku (1929) zemfiel HrstkÛv nejmlad‰í syn. Jeho smrt a vlastní zdravotní potíÏe jej
pfiivedly k rozhodnutí ukonãení lékafiské praxe ve ·tramberku. Ze ·tramberka odjel za nejstar‰ím synem Oldfiichem do Ostravy, kde tûÏká nemoc a stesk po ·tramberku umocÀovaly jeho velké tûlesné i du‰evní utrpení, kterému v kvûtnu 1931 podlehl. UloÏení urny s popelem zesnulého se uskuteãnilo za velké úãasti jak zdej‰ích obãanÛ, tak obãanÛ ze ‰irokého okolí 25. 5. 1931.
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Pfii louãení se ·tramberkem daroval do kaÏdého domku obraz s pohledem do JaroÀkovy
uliãky; v popfiedí mariánsk˘ sloup obklopen˘ dfievûnicemi a s Trúbou na pozadí. Jak˘ vztah
mûl Hrstka ke ·tramberku vyãteme ze záhlaví obrazu: „VaÏme si toho, co u nás je‰tû máme. Pod obrazem vyjádfiil ·tramberku své vyznání: „Památce mé ‰tramberské vidiny“
Dr. Adolf Hrstka.
OPRAVA: V I. pokraãování na‰eho ãlánku (ZM· ã. 1/04, s. 14) bylo nedopatfiením uvedeno
chybné datum u litinového misijního kfiíÏe u kostela sv. Jana Nepomuckého. Správná datace je 1833.

NÁRODNÍ SAD
NA KOTOUâI
01. VSTUPNÍ BRÁNA
02. POMNÍK PADL¯CH
03. VALA·SK¯ BETLÉM
04. SOCHA PANNY MARIE
05. STARÁ ·IPKA
06. BUSTA B. JARO≈KA
07. JESKYNù ·IPKA
08. MA·KOVA DESKA
09 STAR¯ K¤ÍÎ
10. PANORAMA ·TRAMBERKA
11. JANÁâKÒV PAMÁTNÍK
12. MOHYLA T. G. MASARYKA
13. ÎIÎKÒV KALICH
14. âAPKOVA PLAKETA
15. PAMÁTNÍK AL. JIRÁSKA
16. POMNÍK F. PALACKÉHO
17. STUDÁNKA MÍRU
18. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
19. P. M. SEDMIBOLESTNÁ
20. GLORIET ROZHLEDNA
21. PAMÁTNÍK B. SMETANY
22. POMNÍK SV. VÁCLAVA
23. JAN K¤TITEL
24. KAPLE K¤ÍÎ. CESTY
25. POMNÍK POPRAVEN¯CH
26. HROB DR. HRSTKY
27. HROB B. BLAÎKA
28. KRISTUS V GETSEMANE
Mapa Národního sadu na Kotouãi, tisk KâT ·tramberk, r. 1946; ã. 28 dodateãnû doplnûno B. Krestou.
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Z rodinné kroniky
Zdenûk Bár
(Magazín Nové svobody, 6. 5. 1972)
Bylo to za první svûtové války. ·trambersk˘ doktor Hrstka oãkoval dûti proti ne‰tovicím.
Maminky — muÏi byli vût‰inou na v‰ech moÏn˘ch frontách rakousko–uherského mocnáfiství nebo v práci — se tísnily v místnostech radnice. Najednou do budovy vstoupili dva muÏi v civilním obleku. Venku ãekalo auto s fiidiãem ve vojenské uniformû v barvû „feldgrau“.
Zavolali lékafie do kanceláfie, kde úfiadoval starosta. Potom byli pfiítomní vyzváni, aby ‰li
domÛ, Ïe pan doktor musel náhle odjet.
Doktor Hrstka pfiem˘‰lel, co se asi stalo. Nebojí se niãeho — není to poprvé, kdy jede
k v˘slechu. Film pamûti promítne mu obrazy z procesu Omladiny v pro‰lém století. To bylo
je‰tû za studentsk˘ch let, kdy Mrva, ten hrbáãek, v‰echno prozradil. Zrádce zabili zrovna
na ·tûdr˘ den — ale s tím uÏ nemûl doktor Hrstka nic spoleãného. Nyní jde asi o nûco docela jiného…
Vy‰etfiovací vazba trvá nûkolik mûsícÛ — doma je hlad. ManÏelka se tfiemi dûtmi se octla bez prostfiedkÛ — a je ráda, kdyÏ jí pfiíbuzní vypomohou chlebem Ïlut˘m jako kanárek
z kukufiiãné mouky nebo marmeládou vyrobenou z fiepy, slazenou cukerínem.
K vojenskému soudu umístûnému v budovû ãeské stfiední ‰koly vedou ho dva vojáci s nasazen˘mi bajonety. Pobledl˘ a vychrtl˘ doktor, poznamenan˘ dny hladovûní a samoty, si
nervóznû mne a láme prsty.
A pak uÏ stojí pfied vojensk˘m soudem za pfiedsednictví k. u. k. Obersta — císafisko–královského plukovníka. Nûmeck˘ major–Ïalobce ãte obÏalobu. Po vy‰etfiení nacionálií podává
charakteristiku venkovského lékafie — zavilého nepfiítele rakousko–uherské monarchie.
Cituje ãásti dopisÛ z konfiskované korespondence, pak pfiichází k hlavním bodÛm. Doktor
byl v nepfiímém i pfiímém styku s nepfiáteli — dokazují to nacionalistické pasáÏe z do‰l˘ch
dopisÛ i zájezdy ruského vyzvedaãe do ·tramberka. Jeho totoÏnost sice nebyla posud zji‰tûna, ale Ïalobce uvádí velmi sugestivnû jeho vzhled a dokonce i fyziognomii ve shodû s ãetnick˘m hlá‰ením. Vysok˘, v obãanském obleku, hovofiil rusky nebo slovensky, pfiijíÏdûl na
saních v zimû, obleãen do huÀatého koÏichu s ruskou papachou na hlavû.
(Doktor Hrstka se ironicky v duchu usmívá — ale vÏdyÈ to byl pfiece JoÏa Úprka, pfiiváÏející mu svÛj obraz Orání, kter˘ je‰tû dnes je umístûn v ob˘vacím pokoji, ale rakousk˘
soud, to je pfiece samec! Ten ví v‰echno!) Nejpodstatnûj‰í je závûr: v restauraci u JaroÀkÛ
doktor Hrstka pofiádal se sv˘mi pfiáteli veãírek, na nûmÏ oslavovali pád tehdy je‰tû rakouského Lvova, kter˘ se dostal do moci rusk˘ch vojsk. Doktor Hrstka pronesl velezrádnou fieã, kde oslavoval vítûzství RusÛ. Vyz˘val pfiítomné, aby byli pfiipraveni, aÏ sem —
v brzké dobû — pfiijdou Rusové. Mluvil zkrátka o tom, Ïe spása pro nás pfiijde z v˘chodu,
a dokonce citoval ver‰e nûjakého (kterého, Ïalobce nevûdûl) ãeského básníka o tom, Ïe ná‰
národ mÛÏe poãítat jedinû s pomocí RusÛ pfii získání svobody a samostatnosti!
(Doktor Hrstka se v nitru trochu zarazil, vÏdyÈ tam opravdu hovofiil o Kollárovû „dubisku, jeÏ vzdoruje zhoubn˘m aÏ posaváde ãasÛm“ a Ïe je nutné se k nûmu pfiich˘lit, ale tomu
nezasvûcen˘ pfiece nemohl rozumût.)
A pak Ïalobce Ïádá jenom trest smrti pro tohoto velezrádce. Doktor Hrstka po skonãení
je pfiece jenom jaksi nesvÛj. Na pfiímou v˘zvu pfiedsedy senátu odpovídá: „Necítím se vinen
a popírám pravdu obÏaloby ve v‰ech bodech.“ Jeho obhájce, — pocházející z Vídnû, pfiidûle18

n˘ mu ex offo soudem, ‰eptá obÏalovanému: „Herr Doktor, keine Angst — wir werden siegen — Pane doktore, Ïádné obavy, my to vyhrajeme“ a dÛraz klade na zájmeno m y !
Pfiicházejí svûdkové, doktor je pfiekvapen, Ïe dva z nich jsou také ve vazbû, jsou to lidé,
ktefií byli souãasnû s ním v restauraci. V‰ichni popírají, bázlivûj‰í se omlouvají, Ïe se na nic
nepamatují a pfiedseda musí jim znovu zdÛraznit, Ïe pfiísahali, Ïe budou mluvit pravdu, a nic
neÏ pravdu. Îalobce jim klade otázky, kliãkuje, chce u‰tvat sv˘mi opakujícími se dotazy, ale
z tvrd˘ch ãesk˘ch palic nic nevytluãe. Vypovídají pofiád stejnû, Ïe tam tehdy oslavovali, ale
narozeniny doktorovy, a nikoliv pád Lvova. A doktor nemûl Ïádnou fieã o Rusech…
Îalobci to nevadí, ale pfiichází se sv˘m hlavním trumfem, korunním svûdkem — ãetnick˘m stráÏmistrem ze ·tramberka.
V tom okamÏiku doktorÛv obhájce zbystfií pozornost. Dívá se upfienû na muÏe v uniformû
ãetnictva a sleduje pozornû kaÏdé jeho slovo.
StráÏmistr odpovídá velmi pfiesvûdãivû, Ïe pfiímo hovofiil s tím rusk˘m vyzvûdaãem. Pfii
obchÛzce sly‰el cel˘ projev doktora Hrstky, protoÏe mu naslouchal zrovna pod okny restaurace „U JaroÀkÛ“ na námûstí ve ·tramberku.
Doktor Hrstka si drÏí hlavu obûma rukama, v mozku mu to pfiímo vífií v‰elijak˘mi i bojácn˘mi my‰lenkami. Z poãátku málem ani dost dohfie nevnímá, co hovofií jeho obhájce.
Právník nejdfiíve vyvrací první body obÏaloby: dopisy byly napsány pfied válkou, listy ze
·v˘carska nejsou Ïádn˘m krycím materiálem, ale doktor Hrstka Ïádal Wiliama Rittera, v˘tvarného kritika, aby napsal studii o lidovém umûní, a zval ho k náv‰tûvû ·tramberka, coÏ
ov‰em za války bylo stûÏí uskuteãnitelné. (Pfiedbûhnûme událostem a dodejme, Ïe tento
Ritter o mnoho let pozdûji skuteãnû do ·tramberku pfiijel a Ïe napsal také francouzskou
studii o malífii Ferdi‰i Du‰ovi.)
A pokud jde o toho ruského ‰pióna, jaká ironie: rusk˘ vyzvûdaã se bude dotazovat dokonce rakouského celníka, jak se dostane k domovu doktora Hrstky.
Ale místo dal‰ího pokraãování se obrací k stráÏmistrovi s jedinou otázkou:
,,Herr Wachmeister, psal jste to?“
âetník pfiistupuje blíÏe a vidí dopis adresovan˘ jeho bratrovi. Na zadní stranû obálky je
razítko: „Otevfieno rakousko—uherskou polní cenzurou.“
âetník na chvíli strne a pak jen prohodí:
„Ano, adresu na obálce jsem psal, ale co je uvnitfi, nevím.“
Obhájce vysvûtluje: „Tázal jsem se proto, Ïe list uvnitfi je psán t˘mÏ písmem jako adresa, jak mi uÏ potvrdili soudní znalci. Tady je prosím posudek.“
Pfiedseda senátu i Ïalobce — vojensk˘ prokurátor vyhrkne málem ve stejnou chvíli: „Ale
to pfiece nic neznamená.“
Obhájce — kupodivu rakousk˘ obhájce s majorsk˘mi distinkcemi k tomu dodá: „Îádám
pfiedsedu senátu, aby nafiídil pofiídit okamÏitû nûmeck˘ pfieklad pfiítomn˘m soudním pfiíseÏn˘m tlumoãníkem.“ Prokurátor se nûjak ‰kube, ale pfiedseda, pan plukovník nakonec
souhlasí.
„Co je v tom dopise?“ ptá se naléhavû Hrstka svého obhájce. „Nechejte se pfiekvapit —
pak to oslavíme, v té sakramentské restauraci Beim Jaronjek.“ Pak dodává skoro vulgárnû
a velmi ti‰e: „A podruhé venku drÏte radûji hubu!“
Líãení se znovu zahajuje, pfiíseÏn˘ tlumoãník ãte do nûmãiny pfieloÏen˘ text dopisu: „Mil˘
bratfie, jsi stejnû loajální k jeho Veliãenstvu jako já, proto Tû prosím o nûjakou laskavost.
Kdyby se náhodou stalo a já bych potfieboval, abys mi potvrdil, Ïe jsem hovofiil s Tebou —
tak musí‰ to pfiiznat, Ïe jsem Ti vykládal, co se stalo ve ·tramberku. KaÏd˘ tam zná názo19

ry doktora Hrstky, je to zavil˘ nepfiítel monarchie. Potfiebujeme ho dostat pfied vojensk˘
soud — nedávno mûli nûjakou oslavu ve ‰tramberské restauraci a ten doktor Hrstka nûco
mluvil. Stál jsem tehdy pod okny toho podniku, ale nesly‰el jsem dost dohfie co tam Hrstka
vykládá, ale dovedu si to pfiedstavit. A byl v restauraci zrovna v ten den, kdy padl Lvov. Tak
jistû oslavovali ztrátu tohoto mûsta. Napsal jsem v tom smyslu hlá‰ení tak musí‰ potvrdit,
Ïe jsem Ti to v‰echno vykládal, jak budu vypovídat u polního soudu. Musíme se pfiece zbavit takov˘ch lidí vãas…“
Nebylo tfieba ãíst dále, pfiedseda senátu se obrátil ke stráÏmistrovi:
„Ale vy jste pfied chvílí tvrdil, Ïe jste cel˘ projev doktora Hrstky pfiímo sly‰el. Psal jste
ten dopis?“
âetník zbaven˘ nyní své jistoty stûÏí za‰eptal: „Ano, ale jen proto, Ïe jsem to dobfie myslel
s monarchií.“ Prokurátor naslouchá, ale pak jenom vztekle pronese: „Pane pfiedsedo, navrhuji okamÏité zatãení svûdka pro kfiivé svûdectví.“
Obhájce ho málem ani nenechal domluvit: „Pane pfiedsedo, navrhuji okamÏité propu‰tûní doktora Hrstky z vazby a zastavení dal‰ího fiízení pro nedostatek dÛkazÛ a … nedokonãil. Pfiedseda mu vskoãil do fieãi: „Pane obhájce, jsou pfiece urãité formality, kter˘mi se musíme fiídit…“
Doktor Hrstka i na svobodû zÛstal pod ãetnick˘m dozorem aÏ do konce války, ale rady
obhájce pouÏil a „dával si pozor na hubu“. I tehdy, kdyÏ své osvobození oslavoval za pfiítomnosti svého obhájce v restauraci Beim Jaronjek ve ·tramberku.
Ov‰em i osvobození doktora Hrstky mûlo závûr. Oba synové po nastoupení vojenské sluÏby byli ihned posláni na frontu. Roku 1917. Nûkdy se rodinná tradice opakuje i v pfiíbûzích
rodinné kroniky.
Ale bohuÏel uÏ ne s takov˘m vyústûním.
Syn doktora Adolfa Hrstky, obvodního lékafie ze ·tramberku, nadporuãík ãs. armády
v záloze, úãastník odboje za druhé svûtové války, psal jin˘ dopis z tehdej‰ího mûsta Breslau
— nyní Vratislavi — roku 1943.
„Odcházím v 18.30 s my‰lenkami na v‰echny, s láskou k Vám.“ Dne 27. kvûtna, v mûsíci jara a víry v nové probuzení vlasti, v 18. 30 byl nacisty sÈat. Pfiedtím v jednom svém dopise na jednom místû psal: „Nad na‰í Vlastiãkou neplaãte, vûfite se mnou. Neumfiela, ale spí…“
Ale syn doktora Hrstky nemûl Ïádné dûti ani nikoho z pfiíbuzn˘ch, kdo by se jmenoval
Vlasta.
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Interpellace
poslance dra. Stránského a soudruhÛ v záleÏitosti MUdra. Adolfa Hrstky,
obchodního lékafie ve ·tramberku, k rukoum Jeho Excellenci pana ministrpresidenta.
Ve Vídni, 26. ãervna 1917.
Krátce vylíãen˘ dûj slouÏiÏ Va‰í Excellenci za doklad pro posouzení vojenské justice a politické jakoÏ i soudní správy v na‰í fií‰i.
Dr. Adolf Hrstka, lékafi ve ·tramberku, byl na pouhé udání jednoho ãetníka, bez vyzvání
vojenského soudu, z pouhé zvÛle politického úfiadu v Novém Jiãínû zatãen odpoledne,
zamûstnán jsa jako obvodní lékafi pfii oãkování. Po jeho zatãení uãinili v bytû ãetníci, ktefií
byli s celníkem udavaãem ve spojení, prohlídku. Dr. Hrstka postaven byl po ‰estinedûlním
vy‰etfiování pfied stann˘ soud, aãkoliv proti ãetníku, kter˘ pr˘ inkriminovan˘ v˘rok sly‰el
za dvefimi, svûdãilo dvanáct váÏn˘ch svûdkÛ, Ïe toho v˘roku neuãinil.
Osvobozen u stanného soudu, postaven byl pfied vojensk˘ soud a zde drÏán ve vazbû po
celé tfii mûsíce, aãkoliv vojensk˘ soud uÏ dávno vûdûl, Ïe ãetník — jemuÏ jeho pfiedstavení
dali ta nejkrásnûj‰í vysvûdãení — jest podvodníkem pro podvod trestan˘m, a mûl dále od vojenské censury doklady v rukou, Ïe udání celníkovi psal na psacím stroji realista v Hodonínû.
Dr. Hrstka byl také souzen pro podporování ‰pionáÏe, a tímto ‰pionem mûl b˘ti jednak
znám˘ Antonoviã ·tafela, kter˘ pût rokÛ pfied válkou po tfii roky svobodnû po Moravû a âechách konal pfiedná‰ky o Rusku a jednu také mûl ve ·tramberku. C. k. státní návladnictví
v Novém Jiãínû tohoto dobrého muÏi sice zatklo, ale hned jako bezúhonné propustilo
dra. Hrstku ale u vojenského soudu udalo, Ïe tohoto ·tafelu podporoval a pfienocoval, coÏ
proti tvrzení ãetníkÛ bylo svûdky jako nepravda dokázáno.
Druh˘m ‰pionem mûl b˘ti JoÏa Uprka, majitel fiádu císafie Franti‰ka Josefa I., kter˘ s automobilem a sv˘m mal˘m Jankem pfiijel se podívat na ·tramberskou trúbu a drm. Hrstkou
byl zde provázen.
Pro to v‰e, aã vojensk˘m soudem mu byla dána úplná satisfakce, jest dodnes c. k. politick˘m úfiadem v Novém Jiãínû drÏán pod policejním dozorem. T˘mÏ politick˘m úfiadem,
jehoÏ správce Schmidt pfied jeho zatãením rÛzn˘m osobám se nepokrytû vyjadfioval „Ïe mu
musejí zlámat vaz“ — t˘mÏ politick˘m úfiadem, kter˘ hned po jeho zatãení jeho nevinné Ïenû odÀal koncessi na turistick˘ asyl, kterou jí sám pfied dva roky jako velmi potfiebnou proti odporu klerikálního obecenského pfiedstavenstva udûlil a t˘mÏ politickém úfiadem, kter˘
jeho synkovi dává nepfiíznivé vysvûdãení politické zachovalosti —, takÏe, aã od velitelství
pluku byl dvakrát odporuãen ku pov˘‰ení za praporãíka, dosud musí b˘ti kadetaspirantem.
Tento synek byl od sv˘ch sedm rokÛ mimo okres a dosud v‰ude úplnû bezúhonn˘m.
Dra. Hrstku a jeho rodinu stál tento ãetníkÛv pfiehmat pfiednû tfii mûsíce bezmezn˘ch du‰evních strastí, pak zdraví jeho a jeho Ïeny, ztrátu koncesse na turistickém asylu, jehoÏ zafiízení stálo 14 000 K a koneãnû 6 000 K v hotovosti.
Koneãnû byl dra. Hrstka hned po zatãení fieditelstvím c. k. státních drah ve Vídni zbaven
jako Ïelezniãní lékafi místa, které po deset let bezúhonnû stále zastával a vyhozen z pensijního fondu, do kterého po devût rokÛ platil.
Proti tomuto jednání fieditelství c. k. státních drah protestovala lékafiská organisace,
ov‰em marnû.
V základû v‰eho toho táÏí se podepsaní:
„Jest Va‰e Excellence ochotna opatfiiti dru. Hrstkovi a jeho rodinû zadostiuãinûní a náhradu za vylíãené zde pfiehmaty úfiedních a vojensk˘ch orgánÛ?“
Votruba, Formánek, Dr. Vi‰kovsk˘, Smrãek, Dr. Baxa, Pavlok, Stránsk˘, Pokorn˘, Franta., F. Nûmec, Mûchura, Exner.
(Haus der Abgeordneten. — 12. Sitzung der XXII. Session am 28. Juni 1917; 347/I)
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Propagátofii ·tramberka
Jezevec
(Polední ostravsk˘ deník, 30. 6. 1933)
Kdo ãetl „Na‰inec“ ze dne 23. a 24. V. 1933, toho jistû zaujal ãlánek J. A. V. „KoehlerÛv
·tramberk“.
Je v nûm celkem dobfie popsaná nová malba kostela ve ·tramberku, aÏ na ten první, druh˘ a poslední odstavec.
Je tam psáno mimo jiné… „Klamal by se, kdo by se domníval, Ïe odchodem dr. Hrstky do
Mor. Ostravy a pozdûj‰ím jeho úmrtím je ·tramberk bez nad‰eného propagátora. Není, neboÈ
ihned vyvstal jin˘, kter˘, ne-li úãinnûji, toÏ aspoÀ stejnû úãinnû miloval svÛj ·tramberk a jen ãekal na dobu, aby mohl uãiniti ·tramberk je‰tû více pfiitaÏliv˘m, neÏ to ãinil dr. Hrstka. Tentokrát
je to ‰trambersk˘ faráfi P. Hrub˘.
Zatímco umûlecké poklady dr. Hrstky byly vût‰inou ze ·tramberka vyvezeny, obohatil on
·tramberk umûleck˘m pokladem, kter˘ trvale zÛstane majetkem celého ·tramberka. Co uãinil?
Dal vymalovati ‰trambersk˘ farní kostel osvûdãen˘m v˘tvarníkem, akad. malífiem Jano Koehlerem …
Pro úplnost mûl bych snad je‰tû dodati, co stála tato vzácná Koehlerova v˘zdoba. Nemohu to
v‰ak uãiniti, jeÏto se bojím, Ïe Koehler mûl by pak opletaãky s malífii pro nekalou konkurenci.
KaÏd˘ by ostatnû tvrdil, Ïe ty peníze nemohly staãiti ani na barvy.“
Nic by celkem na vûci nebylo, neboÈ je jen s potû‰ením vítati, Ïe „vyvstávají“ noví propagátofii ·tramberka, jen kdyby do vûci nebylo vtaÏeno jméno dr. Hrstky, které nemûlo b˘ti uvádûno v souvislost s tímto pfiípadem.
Dr. Hrstka byl nejen propagátor nad‰en˘, ale byl i téÏ propagátor nezi‰tn˘. Zamiloval se
do ·tramberka ihned po svém pfiíchodu, jako mlad˘ lékafi, kdy ·tramberk byl je‰tû velice
málo znám˘. Pustil se ihned do práce, které vûnoval cel˘ svÛj Ïivot a nelitoval pfii tom Ïádné námahy, jen kdyÏ to bylo k prospûchu ·tramberka.
VÏdy, kdyÏ to ne‰lo jinak, sáhl do vlastní kapsy, coÏ stávalo se dosti ãasto a nikdy se nedíval, jak hluboko sáhl. O tom se ov‰em vefiejnost málo dozvûdûla.
Umûlecké sbírky, které dr. Hrstka za svého pÛsobení ve ·tramberku nashromáÏdil a do
nichÏ vloÏil ve‰keré své jmûní, byly ov‰em velké a mûly znaãnou pfiitaÏlivost pro náv‰tûvníky ·tramberka. Pfii svém odchodu do Mor. Ostravy vzal je pak dr. Hrstka skuteãnû s sebou.
Ale proã? VÏdyÈ je nabízel a mohly b˘ti nûkter˘m propagátorem neb mecená‰em ·tramberka uchovány pro ·tramberk nezmen‰ené. Nemusely b˘ti vyvezeny a mohl b˘ti jimi
·tramberk skuteãnû obohacen, kdyby se byl na‰el skuteãn˘ propagátor ·tramberka.
PonûvadÏ tyto umûlecké sbírky opatfiil si dr. Hrstka z vlastních finanãních prostfiedkÛ,
bez cizího pfiispûní a byly jeho ve‰ker˘m jmûním, nemohl pfii svém odchodu jinak uãiniti,
neÏ je vzíti s sebou, ponûvadÏ se nena‰el nikdo, kdo zakoupením tûchto umûleck˘ch sbírek
chtûl by je zachovati, k obohacení ·tramberka.
A vyvstal-li snad nyní nad‰en˘ propagátor ·tramberka, mohl by snad je‰tû i nyní tyto
sbírky zakoupiti a je tak pro ·tramberk zachovati.
Vymalování ‰tramberského kostela je ov‰em skuteãnû umûlecky provedeno za zcela mimofiádnû nízk˘ náklad, kter˘ ale pfiece dosahuje, myslím, ãástky stotisícové.
A bude snad zajímavé vûdûti, kdo uhradil tento náklad, k trvalému obohacení ·tramberka umûleck˘m pokladem.
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Snad propagátor sám? Nikoliv.
Zaplatil to ten, pro koho bude umûleck˘ poklad zachován, t.j. ·tramberk sám — vlastnû
·tramberáci a sice jednak kostelními pfiiráÏkami, jednak sbírkami, pofiádan˘mi v kostele.
Je proto zcela pfiirozené, Ïe tento poklad zÛstane majetkem ·tramberka.
Kdyby byl dr. Hrstka stejnou cestou nabyl umûleck˘ch sbírek, mÛÏe b˘ti kaÏd˘ uji‰tûn,
Ïe i on by je pfii svém odchodu zanechal ve ·tramberku.
Ale dr. Hrstka i jinak obohatil ·tramberk. Toho dÛkazem je „Národní park“ na Kotouãi,
zrestaurovaná „Trúba“, Ra‰ínova turistická chata, zfiízená cesta na „Bílou horu“ atd.
Snad tento odkaz dr. Hrstky postaãí k tomu, aby ·tramberk vzpomínal na nûho vÏdy
s úctou a láskou, jakou i on ·tramberk miloval.
A proto je‰tû dlouho bude se jménem ·tramberk spojeno jméno dr. Hrstky a dlouho se
budou je‰tû líãit krásy H r s t k o v a ·tramberku.

Vojtûch Petrá‰ — ·trambersk˘ motiv
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Chvála ‰tramberského náfieãí
Vojtûch Petrá‰
(pokraãování)
Milí ãtenáfii Zpravodaje mûsta ·tramberka, dne‰ní chvála ‰tramberského dialektu bude
sice zajímavá, av‰ak…
V hodinách matematiky a deskriptivní geometrie jsme ãasto pouÏívali pojmu „mnoÏina“.
Napfiíklad: KruÏnice je mnoÏina bodÛ v rovinû, které mají od bodu S stejnou vzdálenost.
Nebo: Parabola je kfiivka v rovinû, kfiivka, jejíÏ body mají od pevné pfiímky d a pevného bodu F této roviny stejnou vzdálenost.
MnoÏin je mnoho. Jejich název je pro slabé Ïáky zvlá‰tní, nemil˘, nezáÏivn˘.
Na na‰em srazu, uÏ dÛchodcÛ, jsme se dovûdûli, Ïe „mnoÏina“ se mûla pÛvodnû jmenovat „mnoÏství“. Proã se tak nestalo, jsem pochopil jenom já, ·tramberãan.
Slovo „mnoÏství“ se skloÀuje podle vzoru „zrní“, nebo také „paní“. Paní má ve v‰ech pádech „paní“, „zrní“ má jenom v sedmém pádû zmûnu: Co se zrním?! Proto odborníci volili
men‰í závadu: mnoÏinu. Ta se skloÀuje podle vzoru „Ïena“.
Pfied padesáti lety jsem nakreslil vzácného Moravana, uãitele národÛ Jana Amosa
Komenského. V Pravidlech ãeského pravopisu (Nakladatelství Praha 1957) je ve slovû
Ámos naivní ãárka na Á. Pozdûj‰í papírová bankovka DVùSTù KORUN âESK¯CH má jméno Amose bez ãárky.

„MÛj“ Komensk˘ je klidn˘, spokojen˘, s mírn˘m úsmûvem. „Bankovkov˘“ Komensk˘ je
utrápen˘. ZaÏil mnoho zla, trápení, ne‰tûstí, ke v‰emu pfii‰el o „Poklad jazyka ãeského“, na
nûmÏ pracoval tfiicet rokÛ a kter˘ mu shofiel za tfiicetileté války v Polsku.
Obãané ‰tramber‰tí, aÏ se setkáte s dom˘‰liv˘m âechem, kter˘ vám bude tvrdit, Ïe
Moravané jsou drobátko, kapánek hloupûj‰í neÏ oni, vyãtûte mu v‰echny slavné Moravany
poãítaje J. A. Komensk˘m a konãe Emilem Zátopkem.
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Historky star˘ch kamenáfiÛ
ãást V.

„Dy‰ chce‰ viseÈ, to‰ vis!“
Bohumil Kresta
Lojzek spozalesa by∏ vese∏a kopa. Ani kufiaÈu by Àeby∏ ubliÏi∏ a ch∏api ho mjeli radi. ≈ejakutu srandu te‰ umje∏ povjeìeÈ a dy‰ fuãe∏ dobry vjetr, to‰ Àeby∏ ani oteho, aby Àekemu
Àeprovet Àejaku tu ãertovinu. Ale pot‰upku to by∏o tro‰ku inaã. Jeho roba by∏a hrozny chrt.
ëecek Àemjeli, ale furt se muse∏o skakaÈ ko∏em jakehosyk hydu. S prace napole, potem pokluìiÈ gìejakutu havjeÈ a deprem se mohe∏ umyÈ, pojesÈ a napelech. Tak to by∏o furt
a Lojzek u‰ by∏ steho ce∏ynanic.
Ras, dy‰ pfiy‰e∏ do prace, by∏o poÀem viìeÈ, Ïe je jakysyk Àesvuj. Ch∏api zaãali vyzvidaÈ,
co se mu sta∏o, Ïeje takovy bes bfiynku. AÀi to Àeda∏o vela prace a Lojzek spusti∏: „DyÈ
u‰to stu moju robu ÀeÀi gvydrÏeÀu. E‰ãe Àemam ani prvÀi ∏uÏicu spo∏k∏u a u‰ vygdakuje:
— Lojzu, motyka je fkolÀi fhrotÀiãce a Ài aÈ se d∏uho ogrÀa‰. Vi‰, Ïeje napolu praca. Ja u‰
idu.— Fduchu sem sy pravi∏, to‰ edem utikaj.
Povim vam, jakto vyklada∏, Àeby∏o na tym nicej k smichu. E‰ namho by∏o lito.
Dy‰sy Lojzek ulevi∏, to‰ kerysyk ch∏ap mu dal radu. „Vi‰co, Lojsku, musy‰ pfiehoìiÈ kartu a skusyÈ starej nahnaÈ trochu strachu. Uva‰ Àegìe pauzÀak a nakoncu uìe∏aj putlinu,
ale daj pozor, aby se ti Àestah∏a kolem krku e‰ doÀi strãi‰ h∏avu. Potem sy stupni na ‰amr∏u, strã h∏avu dotej putliny a ãekaj e‰ se stara ukaÏe. E‰ us∏y‰i‰, Ïe u‰iìe uìe∏aj ovjeseneho. Uviìi‰ jak se lekÀe. Ale pravimti, takto spraf, aby seti provas Àestahnu∏ ko∏em krku.
Lojzek dal na radu a vysku‰a∏ to.
Naras usly‰e∏ Ane‰in h∏as jak vygdakuje, Ïe jagd∏uho buìe e‰ãe ãekaÈ. Hledala ho po
cha∏upje a Lojza Àigìe, e‰ ho na‰la potschodami viseÈ. Pfiedstaftûsyto, no to by bai zmrtvym poh∏o. Jak mje uviìe∏a viseÈ to‰ zahuãe∏a: „Dy‰ chce‰ viseÈ, potvoro, to‰ vis! Ja idu na
pole.“ Jak to dovyk∏ada∏ to‰ pravi∏: Co mi ineho zbyva∏o? Muse∏ sem se zebraÈ a iÈ zaÀu.
Ty roby, ty sy Àicej teho ch∏apa ÀevaÏa, ale bjeda dyby edem okem mÏignul na druhu, to‰
toby „∏aska manÏe∏ska“ tej druhej vymalova∏a flajstr pot oko a moÏna by to odÀes bai kerysy tfieÈi zup.

25

Vafiení povidel ve ·tramberku pfied 120 léty
Podle kroniky Augustina Ra‰ky upravil Josef Marek
Povidla se vafiila ze ‰vestek úplnû dozrál˘ch a tomuto úkonu se fiíkalo smaÏení slivek.
V kaÏdé vût‰í domácnosti k tomu úãelu b˘val v síni u ohni‰tû mûdûn˘ kotel. V nûm se vyloupané, kostek zbavené ‰vestky míchaly dfievûn˘m míchadlem aÏ byly dovafieny a vafieãka
zÛstala v nich svisle stát. Pak se uÏ mohly vybírat z kotlÛ po kusech.
Zatopilo se veãer vÏdy pfied 7. hodinou a práce skonãila o 9. hod. ráno. Tehdy b˘valo
u nás v síni veselo, neboÈ k vafiení povidel se scházívalo mnoho znám˘ch, jako kdyÏ se pefií dralo nebo pfiedlo. Hosté se obyãejnû chvíli bavili povídáním rozliãn˘ch místních historek
a pak, kdyÏ to jiÏ omrzelo, dali se do zpûvu, aby dlouh˘ ãas pfii sice lehké, ale pfiece jen mechanické práci rychleji a pfiíjemnûji plynul. Práce trvala celou noc, za dne se konati nemohla pro jiné zamûstnání. Pfii smaÏení slivek bylo tfieba také vytrvalosti, aby se várka nepfiipálila. Za propÛjãení kotle cizím se platilo 15 krejcarÛ, dfiíví si museli donésti.
Napfied bylo tfieba v putnách pfiinesené ‰vestky ze zahrady opláchnout vodou a vyloupat.
To se dûlalo je‰tû za dne. NeÏ se pod kotlem zatopilo, dobfie se vymastil máslem, aby se slivky nepfiipálily. Pak se vyloupané ‰vestky z polovice vysypaly do kotle a rozvafiily na bfieãku, která se potom vybrala do nádob ãistû umyt˘ch. Stejn˘m postupem se rozvafiila druhá
polovina ‰vestek. Poté byl kotel znovu vyãi‰tûn, opût máslem vymazán a naplnûn prvou
bfieãkou, jeÏ se za stálého míchání zavafiovala. KdyÏ hladina její klesla, pfiilela se k ní druhá polovina a vafiila se spoleãnû za nepfieru‰eného míchání, aby se povidla nepfiipálila.
Pfii vafiení na‰ich povidel pfiidávala babiãka do nich rÛzné kofiení, aby zavafiené slivky nabyly pikantnûj‰í chuti, nebo pfiidala i kus homolového cukru, aby byly slad‰í. Kofiení
nesmûlo se dáti mnoho, jen málo nového kofiení, skofiice i an˘zu a toliko ‰petka mu‰kátového kvûtu a fenyklu. Dobfie usmaÏené ‰vestky je‰tû za tepla ukládala do ãistû vymyt˘ch
kadlubÛ a zbytek do nov˘ch kamenn˘ch nádob, ve kter˘ch nebylo je‰tû sádlo nebo máslo
rozpu‰tûné. Povrch povidel se v nich vafieãkou uhladil a po vychladnutí pfiikryl dobfie papírem namoãen˘m do rumu. Takto upravené smaÏené slivky se nekazily a vydrÏely i nûkolik
let. V kuchyni slouÏily jako pomazánka na chleba, na koláãe a do kynut˘ch knedlíkÛ.
V mnoha ‰trambersk˘ch domácnostech se vafiení povidel zachovalo aÏ do dne‰ních dnÛ.
ByÈ tfieba na plynovém sporáku.
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Mot˘l témûfi vyhuben˘
Mofiic Reme‰
(„Kravafisko“, r. II., ã. 10, 15. 6. 1933)
Vûdecké jméno jeho je P a r n a s s i u s (D o r i t i s F a b r.) A p o l l o L i n n e .,
ãesky se jmenuje »JasoÀ ãervenook˘«. Krásn˘ denní mot˘l horsk˘ch krajin s bíl˘mi, ãernû
poprá‰en˘mi, na okrajích sklovitû prosvítajícími kfiídly. Na pfiedních má pût ãern˘ch skvrn,
na zadních dvû ãervená, ãernû lemovaná a bíle teãkovaná oka. Oplozené samiãky mají na
zadní ãásti tûla vakovit˘ pfiívûsek, vznikl˘ ztvrdnutím tuhé, sameãkem vylouãené tekutiny.
Mot˘l lítá od kvûtna do srpna.
Housenky jsou sametovû ãerné, jemnû chloupkované. Na jejich hfibetû vidûti dvû fiady
hnûd˘ch anebo ãervenoÏlut˘ch skvrn a ocelovû modr˘ch bradavek. Na prvním prstenci
krãním je masité hmatové vlákno. Îijí v kvûtnu na netfiesku a rozchodníku a Ïerou pr˘ jenom v hodinách nejvût‰ího úpalu denního. KuÏelovité kukly leÏí na zemi, zaklesnuté poutkem, jdoucím asi uprostfied tûla.
Na nûkter˘ch místech na Moravû byl Apollo v dfiívûj‰ích dobách hojn˘, tak tfieba na hofie
Jedové u Dolan nedaleko Olomouce nebo v Sudetách. Dnes je tam uÏ vyhuben.
Velmi znám˘m jeho nalezi‰tûm byl ·tramberk. Sta a sta kusÛ pfii‰la odtud do svûta, do
soukrom˘ch a vefiejn˘ch sbírek. Pan fiídící uãitel Lad. Hudeãek, znám˘ odborník a sbûratel
hmyzu, vzpomíná, Ïe v dobû, kdy studoval na uãitelském ústavû v Pfiíbofie, pfiinesl nûjak˘
»skalafi« ze ·tramberka pÛl ko‰e exempláfiÛ tohoto mot˘la do Pfiíbora a prodával kus po 3
krejcafiích. Sám se pamatuji, Ïe za mého dûtství byl Apollo na ·tramberku velmi hojn˘ a Ïe
jej lidé ze ·tramberku prodávali po okolí. Dnes je témûfi vyhuben. Nûktefií pfiírodozpytci tvrdí, Ïe se na ·tramberku vÛbec jiÏ nevyskytuje. Botanik Jos. Otruba, kter˘ v posledních letech v tamním kraji pilnû botanisoval, mne v‰ak uji‰Èuje, Ïe sám je‰tû na Kotouãi Apolla vidûl, velmi plachého a prchajícího klikat˘m letem. Podle jeho zprávy se pfiece tu a tam objeví, a to hlavnû na západní stranû Kotouãe. Také housenky byly na rozchodníku bílém
(Sedum album) nalezeny. Ov‰em v‰echno nasvûdãuje, Ïe dnové jeho jsou seãteni a úplné vyhubení není daleké.
Rod Apollo je velmi promûnliv˘ a rozeznává se v nûm velmi mnoho odrÛd. I u exempláfiÛ jednoho druhu na jednom nalezi‰ti b˘vá hojnû úchylek. K vûdeckému názvu Apolla, Ïijícího na ·tramberku, pfiipojují se slova var. Strambergensis (varietas str.), coÏ znamená ãesky: odrÛda ‰tramberská.
Pfiipojen˘ obrázek pfiedstavuje Apolla, »pravého ·tramberáka«, ze sbírek pana fiídícího
uãitele Ladislava Hudeãka v Pfierovû.
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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 V.
Hlavní chodbu jsme opustili u zadního otvoru pfiední klenby, vracím se zpût, bych mohl
dfiívûj‰í líãení vrstev doplniti.
Vrstva kamení se zvy‰ovala a aluviální ãerná hlína se ztrácela, spousty vápencov˘ch balvanÛ strmûly pod nánosem diluviálním 3—6 m vysoko, takÏe jsme musili, jsouce neustále
ohroÏeni, Ïe se na nás v‰e sesuje, pfiedev‰ím tato skaliska odstraniti. S nemal˘m namáháním rozstfiíleli a odstranili jsme více neÏ 100 krychlov˘ch metrÛ skály. Za to jsme v‰ak byli odkrytím zadní krápníkové chodby bohatû odmûnûni.
Jako z alabastru skvûla se ve snûhobílém rou‰e svém tato aÏ posud neznámá ãást ·ipky,
o níÏ dfiíve nikdo ani tu‰ení nemûl. 28. fiíjna 1880 po nûkolika tisících rokÛ opût jako první
lidé dovnitfi vstoupili. Moji spoleãníci, ktefií krápníkÛ neznali, nemohli se dosti nadívati na
oslÀující krásu pfierozmanit˘ch tvarÛ krápníkov˘ch, jimiÏ strop, stûny i pÛda byly pokryty
a báli se nûkterého z nesãísln˘ch stalaktitÛ se dotknouti, jen aby je neporouchali.
Mûl jsem radost z tohoto nálezu, jenÏ by byl Kotouãi a celé krajinû, kde není daleko ‰iroko krápníkov˘ch jeskyní, k nemalé ozdobû slouÏil a umínil jsem si proto zachovat v‰e, pokud jen moÏno, v neporu‰eném stavu.
Nûkolik dní po odkrytí jeskyÀky v‰ak jiÏ nerozumní ziskuchtivci, ktefií ani nevûdûli, co
vlastnû se tam nalézá, vlezli za doby noãní do jeskynû a zpusto‰ili zpÛsobem opravdu vandalsk˘m celou chodbu, pozuráÏev‰e a polámav‰e, kde co bylo. Krápníková jeskyÀka ta byla malá a nízká, v˘‰ka její obná‰ela vpfiedu pouze 2,5 m, vzadu 1 m, dlouhá byla asi 30 m.
JelikoÏ dfiíve byla úplnû uzavfiena a vzduch nemûl volného pfiístupu, byla usazenina vápenitá na stûnách mûkká a odpr˘skává se po mrazech ve velkém mnoÏství.
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V chodbû krápníkové vrchní ãerné hlíny nebylo. PÛdu tvofiila 5— 30 cm mocná vrstva travertinu, pod níÏ na celém prostoru jemn˘ prá‰ek dfievûného uhlí a popela 1 — 10 cm vysoko leÏel, vyplÀuje ãasto vodorovné mezery v travertinu, jenÏ se na dvû vrstvy dûlil. Bylo tu
také rozsáhlé ohni‰tû diluviálního ãlovûka, av‰ak z jiné, mnohem mlad‰í doby, neÏ ohni‰tû
u „Jezevãí díry“. Také zvûfiena byla rozdílná. Nalézaly se tu sice také jednotlivé zuby nosoroÏce a mamuta, ale v poãtu nepatrném; nejvíce kostí pfiináleÏelo mlad˘m medvûdÛm (ktefií sotva jsou totoÏn˘mi s medvûdem jeskynním), dále sobu, zubru, losu, li‰ce, rysu, tetfievu,
snûhuli bílé a luníku obojkovitému. V˘robky lidské rovnûÏ li‰ily se podstatnû od v˘robkÛ
dfiíve dotãen˘ch. Malé noÏíky z pazourku rohovce a jaspisu, pûknû o‰típan˘ hrot ‰ípov˘ téÏ
z pazourku a ãetné zpracované úlomky parohÛ sobích dokazovaly nad v‰í pochybnost, Ïe
ãlovûk tu za jin˘ch okolností a v jin˘ch dobách Ïil, neÏ pfii ohni‰ti ve spodních vrstvách
u Jezevãí díry nalezeném.
Podot˘kám v˘slovnû, Ïe stfiepÛ hlínûn˘ch v jeskyni krápníkové nebylo. Pfiedmûty uvedené leÏely bezprostfiednû pod horou travertinovou a z ãásti také v ní.
Îlutá hlína znenáhla se ztrácela ustupujíc koneãnû docela pod ní leÏící ‰edé vrstvû kulturní, 40 — 90 cm mocné, kteráÏ hlavnû ze ‰tûrku sestávala a mnoÏství uhlí obsahovala.
Kostí bylo v ní málo a jen vzácnûj‰í tu byl pazourek.
Tfietí v‰ak, totiÏ následující vrstva zelená jakoby proprané hlíny, mûla obsah bohat˘ a zajímav˘. LeÏela tu kost na kosti. Byly tu hlavnû kosti konû, nosoroÏce, mamuta a soba. Kosti
ty celé i rozbité a neobyãejnû kfiehké, byly charakteristick˘m zpÛsobem na koncích ohryzeny. Také mamutích zubÛ bylo tu hojnû, asi tfiicet cel˘ch stoliãek, nepoãítajíc ãetn˘ch úlomkÛ, pochází z této vrstvy, která v krápníkové chodbû 80 cm v˘‰ky dosahovala. Na Ïádné
kosti nebylo moÏno pozorovati nejmen‰í známky omletí nebo obrou‰ení hran vodou.
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Pod touto vrstvou, zjevn˘m to pelechem dravcÛ, následovala slabá vrstva hnûdé barvy
s omlet˘m obsahem a je‰tû hloubûji ãerná vrstva kulturní s ãetn˘mi, mnohdy téÏ neporu‰en˘mi zbytky jeskynního medvûda. Také se tu nalézaly jednotlivé kosti jeskynního lva, levharta, vlka, jelena, tura, nosoroÏce a kance. Nejspodnûji na skále leÏel zelen˘ písek a v nûm
nepatrné kosti medvûdí. Odtud také pocházela vzácná ãelist diluviálního psa.
V zadní ãásti jeskynû, témûfi úplnû ‰tûrkem zane‰ené, nebylo lze vrstvy rozeznávati.
Jedinû ve spodní ãásti nalézaly se hlavnû kosti medvûdí ve vût‰ím poãtu.
Spodní vrstvu kulturní bylo moÏno sledovati v krápníkové chodbû aÏ za komín. Kromû porÛznu leÏících roz‰típan˘ch kostí byly malé hrudky nebo kousky dfievûného uhlí v celé zadní ãásti krápníkové chodby jedin˘mi dÛkazy pfiítomnosti lidské. V této chodbû bylo kamenn˘ch nástrojÛ velmi málo, nalezené v‰ak vynikaly dokonalostí, z ãehoÏ moÏnou soudit, Ïe
ãlovûk diluviální si kamenn˘ch nástrojÛ velice váÏil, nemaje jich mnoho ke skuteãné potfiebû, nefiku-li ke ztracení.
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