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Zprávy z radnice
Vûra Michnová
V na‰em mûstû se pofiád nûco dûje. Díky rozrÛstajícímu se cestovnímu ruchu, nedostatku parkovacích míst a neukáznûnosti nûkter˘ch mototuristÛ vznikají problémy na území
na‰eho mûsta. Je to závaÏná problematika s fie‰ením na nûkolik pfií‰tích let. VáÏnû se tím
zab˘vá komise rozvoje a dopravy i rada mûsta. S tím samozfiejmû souvisí i pokraãování realizace prÛtahu mûstem 2. etapa s tím, Ïe se jedná o zlep‰ení dopravní dostupnosti k turistick˘m objektÛm jako pfiedpoklad rozvoje místního podnikání.
Pokraãuje II. etapa rekonstrukce Z· a tûlocviãny. Nyní se zatepluje spojovací krãek
mezi ‰kolou a tûlocviãnou, uãebna biologie, byla provedena v˘mûna oken, bude se pokraãovat ve v˘mûnû topení, opravû stfiechy na Z· a ãásteãné úpravy suterénu Z·.
V leto‰ním roce by mûla b˘t dokonãena pfiestavba b˘valé svobodárny ãp. 751 na
Bafiinách.
Kotouã, spol. s r.o. ·tramberk nabídla mûstu odprodej budovy M· na Bafiinách, zámûr
odkoupit byl potvrzen i zastupitelstvem mûsta s tím, Ïe se musí dopracovat smlouva o prodeji i nájmu okolních pozemkÛ.
Byla fie‰ena petice obãanÛ Kopce a Námûstí kvÛli nadmûrnému hluku nûkter˘ch akcí firmy ·míra–print, s.r.o. Ostrava a uzávûfie Námûstí pfii tûchto akcích. Byl podepsán dodatek
k jiÏ podepsané dohodû o spolupráci v oblasti kultury a cestovního ruchu mezi mûstem
a ostravskou firmou a zvefiejnûna odpovûì starosty mûsta ing. Jana Sochy. Osobním pfiíslibem jednatele firmy ing. Pavla ·míry zvefiejnûn˘m ve ·trambersk˘ch novinkách by mûly
skonãit ve‰keré kontroverzní akce na Námûstí.
Neustále se hledá nejlep‰í a nejlevnûj‰í varianta rekonstrukce koupali‰tû na Libotínû.
Ale koneãnû nehrozí aquapark a budeme mít nejkrásnûj‰í pfiírodní koupali‰tû ‰iroko daleko.
Poãítá se s nûjak˘mi technick˘mi úpravami ãistiãky a pfiívodu vody, opravou vany a budov.
Potû‰ující zpráva pro v‰echny milovníky starého koupali‰tû a konzervativce, ov‰em rána
pro pfiívrÏence a stoupence moderního aquaparku.
Co se opravdu pofiád nedafií, to je odprodej b˘valé Oãní léãebny. Dokonce se mûsto zúãastnilo v záfií veletrhu nemovitostí v Ostravû, ale ohlas zatím Ïádn˘.
2. fiíjna nav‰tíví na‰e mûsto dal‰í z fiady ministrÛ a to ministr pro místní rozvoj Radko
Martínek v rámci akce pofiádané âeskou centrálou cestovního ruchu „Kudy z nudy", nad
kterou pfievzal patronát a jedná se o to, Ïe kdo nav‰tíví nejvíce vytipovan˘ch rozhleden v âR
mÛÏe vyhrát docela pûkné ceny. Projekt se jmenuje „Rozhlédnûte se doma". Mezi 10—12
hodinou bude v areálu hradu diskutovat s turisty a pozvan˘mi hosty a také vystoupí na
Trúbu, aby splnil slib.
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Jak jsme spoleãensky a kulturnû proÏili
3. ãtvrtletí roku 2005
Vûra Michnová
âervencové události jsme zahájili závûreãn˘mi akcemi T˘dne se ZdeÀkem Burianem
v rodném kraji, a to 1. ãervence „Konferencí o Ïivotû a díle ZdeÀka Buriana" v Kulturním
domû na Námûstí a souãasnû s konferencí probíhala v˘stava nejlep‰ích dûtsk˘ch prací z v˘tvarn˘ch soutûÏí v Îerotínském zámku v Novém Jiãínû a v Kulturním domû ve ·tramberku.
2. ãervence v Novém Jiãínû byl zakonãen T˘den se ZdeÀkem Burianem v rodném kraji
sbûratelskou burzou.
3. ãervence v Národním sadu zahrál Swingov˘ orchestr Bedfiicha Pukovce pod taktovkou
ZdeÀka Pukovce. Promenádní koncert byl skvûl˘ a pfii‰lo hodnû divákÛ.
Odpoledne 5. ãervence probíhaly na Námûstí Cyrilometodûjské slavnosti pofiádané firmou
·míra–print, s.r.o. Ostrava. Poãasí pfiálo a tak bylo na Námûstí plno.
A veãer 5. ãervence v dobû od 20 do 24 hodin se mohli v‰ichni, ktefií se nebáli, zúãastnit
„âarovné noci na hradû ·tramberku". K vidûní byla stra‰idla a rÛzné jiné podivné postavy
a Ïivly, podávalo se ãarovné obãerstvení a kdo mûl zájem, mohl si prohlédnout z Trúby noãní ·tramberk. Akci pofiádal Technoprojekt, a.s. Ostrava ve spolupráci s divadelními spolky
Divadla pod vûÏí, DS Kotouãe a také komise kulturní a cestovního ruchu mûsta ·tramberka.
10. ãervence pr‰elo, a tak jsme museli zru‰it koncert country skupiny Ranec z Nového Jiãína.
16. ãervence pofiádala restaurace na Bafiinách letní country veãer se skupinou Cizinci.
17. ãervence v amfiteátru vystoupilo Pûvecké sdruÏení Kopfiivnice a také jejich vystoupení
zaãalo malou de‰Èovou spr‰kou, ale nakonec v‰e dobfie dopadlo. Koncert byl opravdu vydafien˘.
Na 24. ãervence jsme si pozvali folkovou skupinu Svítání z Brna. Snad to, Ïe jsme vybírali vstupné, mnohé náv‰tûvníky odradilo. ·koda, jejich profesionální vystoupení a krásné
autorské písnû si poslechly opravdu jen necelé tfii desítky lidí.
V sobotu 30. ãervence jste mûli moÏnost nav‰tívit buì lidov˘ jarmark na Námûstí, kter˘
pofiádala firma ·míra–print, s.r.o. Ostrava nebo zavítat na hrad ·tramberk, kde v prÛbûhu
celého dne koncertovali konzervatoristi a tuto akci pofiádal Technoprojekt, a.s. Ostrava
a veãer jste se mohli pobavit na dal‰ím letním country veãeru na hfii‰ti na Bafiinách.
31. ãervence pokraãoval na Námûstí lidov˘ fiemesln˘ jarmark. Poãasí bylo opravdu
parné, a tak lidé vyuÏívali více koupali‰È, pfiehrad a stínÛ zahrad.
Srpen jsme zahájili hned nûkolika akcemi najednou. A to 6. srpna v 10 hodin. byla zahájena vernisáÏí 2. jubilejní v˘stava ke 100. v˘roãí ZdeÀka Buriana ze sbírek Památníku
národního písemnictví „Knihy dÏunglí — J. R. Kipling, D. G. Mukerji a L. Rousselet v díle
ZdeÀka Buriana". V odpoledních hodinách na hradû propukl Den s Generali Poji‰Èovnou,
pfies ponûkud zmaten˘ zaãátek nakonec akce dopadla dobfie. Byla vûnována pfiedev‰ím dûtem a tûm se na hradû urãitû líbilo. A ten sam˘ den, tedy 6. srpna, pofiádali na farní zahradû ‰tramber‰tí holubáfii Tradiãní holubí hody.
7. srpna nám zahrála Slezská kapela z Kravafi. Koncert visel na vlásku, protoÏe je‰tû ve
ãtvrt na tfii zufiila pofiádná boufika. Nakonec se poãasí ustálilo, ale urãitá nejistota ovlivnila
náv‰tûvnost koncertu. Je to velká ‰koda, protoÏe hráli skvûle.
13. srpna pofiádala firma ·míra–print, s.r.o. Ostrava II. roãník ·tramberského pomeranãe, coÏ byla akce pro cyklisty a otevfiení „Ml˘nské cyklistické stezky (z Kozlovic do
·tramberka)". Veãer pofiádala restaurace na Bafiinách dal‰í ze sv˘ch letních country veãerÛ
se skupinou Cizinci.
14. srpna na promenádním koncertû v Národním sadu vystoupila Javofiinka, dechov˘
orchestr z Lichnova. Byl krásn˘ den, pfii‰lo hodnû lidí a koncert byl bezvadn˘.
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Zato dal‰í nedûli, 21. srpna, nás poãasí zaskoãilo. OP Jazz band z Kopfiivnice pfiijel,
nachystal se k vystoupení a zaãalo pr‰et, ãekali jsme aÏ do pÛl ãtvrté, zda dé‰È neustane.
Ustal, ale aÏ ve ãtyfii, kdy uÏ byli hudebníci i s nástroji pryã. To, Ïe nemáme zastfie‰en˘ prostor pro vystupující, je opravdu dost závaÏné. Letos jsme kvÛli tomu museli odvolat tfii koncerty a dva dal‰í mûly namále.
25. srpna jsme nad‰enû oãekávali pfiíjezd folklórního sdruÏení Makryanys z ¤ecka.
Nebudete tomu vûfiit, ale mûli zaãínat v 18 hodin a zaãali aÏ skoro ve 20 hodin Mohu vám
zodpovûdnû fiíci, Ïe mi ty dvû hodiny, kdy jsem pendlovala mezi Námûstím a amfiteátrem
a vyhlíÏela autobus s cizinci, pfiipadaly jako vûãnost. Koncem srpna uÏ se docela brzy zaãíná
smrákat, a tak kdyÏ koneãnû vybûhli mladí a krásní ¤ekové na plac, skoro jsme je nevidûli.
Ale jejich spontánní vystoupení, hezké kroje a cizokrajná krása strhla obecenstvo.
Nakonec pozvali diváky mezi sebe a uãili je „hezky fiecky tancovat". Ale v‰echna ãest divákÛm, vydrÏeli tam ty dvû hodiny skoro v‰ichni. Za coÏ jim dûkuji.
26. srpna sehrál DS Kotouã reprízu divadelního pfiedstavení Brouk v hlavû od
G. Feydeaua v amfiteátru pod vûÏí.
27. srpna se mohli dûti rozlouãit s prázdninami na Libotínû, kde pro nû manÏelé ·varcovi
pfiipravili rÛzné atrakce, soutûÏe a bohaté obãerstvení.
28. srpna jsme pozvali v náhradním termínu country skupinu Ranec z Nového Jiãína.
Myslíte Ïe hráli? Nehráli. Opût lilo jako z konve. Pozdûji sice pfiestalo pr‰et, ale uÏ se nedalo nic dûlat. AlespoÀ na hradû dopadlo dobfie Rozlouãení s prázdninami na stra‰idelném
hradû, kde odpoledne byly pro dûti pfiipraveny soutûÏe a za asistence stra‰idel se dûti dobfie
pobavily. Na organizaci akce se podílel Technoprojekt, a.s. Ostrava, DDM ·tramberk
a Kopfiivnice a komise mládeÏe, sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolská. V podveãer se ti
star‰í mohli pobavit a zatanãit si na letním veãeru na hradû pfii programu Krasosmutnûní
za letními láskami s hudební skupinou Radeg, kterou pofiádal Technoprojekt, a.s. Ostrava.
Obû akce byly hojnû nav‰tíveny a v‰ichni byli spokojeni.
Technoprojekt spolu se zahrádkáfii z Kopfiivnice uspofiádal Jifiinkovou slavnost na hradû,
coÏ byla v˘stava podzimních kvûtin v JaroÀkovû útulnû a probíhala ve dnech 3.—4. záfií.
4. záfií jsme ukonãili ·tramberské kulturní léto koncertem SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka. Den byl jako malovan˘, hojná úãast a skvûl˘ koncert.
Krásná teãka za bohat˘m kulturním programem leto‰ního podivného léta.
10. záfií pofiádala firma ·míra–print., s.r.o. Ostrava na Námûstí ·tramberské pivní slavnosti s bohat˘m programem. Náv‰tûvnost byla velká, poãasí bylo nádherné, lidé byli spokojeni, ale do‰lo k poru‰ení smlouvy ze strany pofiadatele, protoÏe hudební skupina Cizinci
hrála v dobû pofiádání m‰e v kostele. Zbyteãná nepfiíjemnost.
Ve dnech 17.—18. záfií jsme v na‰em mûstû slavili Dny evropského kulturního dûdictví
(o této akci dále samostatn˘ ãlánek). Poãasí nám moc nepfiálo, hlavnû v sobotu, ale pfiesto na‰e mûsto nav‰tívilo bûhem tûchto dvou dní pfies tisíc turistÛ.
23. záfií se v‰ichni odváÏní, rodiãe i dûti, mohli zúãastnit dobrodruÏné hry na Kotouãi
Cesta za neadertálcem, kterou pofiádal DDM ·tramberk ve spolupráci s komisí mládeÏe,
sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu. Celkem opravdu dobrá úãast — 300 lidí.
24.—25. záfií firma ·míra–print, s.r.o. Ostrava pfiilákala na Námûstí na Burãákové slavnosti pfies tfii tisíce lidí. Po oba dny hrála na Námûstí cimbálová muzika a prodával se burãák rÛzn˘ch chutí a za rÛzné ceny. Ale na lidech byla vidût spokojenost. Babí léto se ukázalo
v plné síle a kráse. Vydafien˘ víkend.
28. záfií slavíme Václava. Jednota Orel mûla svou tradiãní Svatováclavskou pouÈ jako kaÏdoroãnû se m‰í v kostele, poutí k so‰e sv. Václava na Kotouãi a nakonec slavností
v Kulturním domû.
Tak skonãilo na‰e putování spoleãností a za kulturou ve 3. ãtvrtletí. Pfieji v‰em je‰tû
nûjaké ty dozvuky babího léta a hodnû sil do nadcházejícího podzimku.
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Dny evropského dûdictví ve ·tramberku
Vûra Michnová
Dny evropského dûdictví (European Heritage Days — EHD) kaÏdoroãnû v mûsíci záfií otevírají brány nejzajímavûj‰ích památek, budov, objektÛ a míst, vãetnû tûch zãásti nebo zcela
nepfiístupn˘ch. Cílem je hledání a seznamování s kofieny na‰í, evropské civilizace, ale i svûtové. Proto se pofiádají doprovodné akce, jako pfiedná‰ky, koncerty, mûstské slavnosti.
V ãeské republice se EHD pravidelnû konají od roku 1991 v první polovinû záfií. Garantem
je SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska. SHD vÏdy ve spolupráci s jedním
z ãlensk˘ch mûst pofiádá národní zahájení. Letos hostitelem Národního zahájení DnÛ evropského dûdictví (EHD) se ve dnech 9. a 10. záfií stala Chrudim. Národní téma roku 2005 bylo
„Nov˘ Ïivot v historickém prostfiedí". My jsme se rozhodli nabídnout k prohlídce na‰e památky a zajímavá místa ve dnech 17.—18. záfií. Bylo zaji‰tûno otevfiení a vstup zdarma na hrad
·tramberk s vûÏí Trúbou, do Muzea ZdeÀka Buriana, Muzea Novojiãínska, zájemci mohli nahlédnout do pivovarské studny na Námûstí, nav‰tívit pfiírodní amfiteátr a vystoupat po pfiíkr˘ch dfievûn˘ch schodech na starou vûÏ a podívat se do jeskynû ·ipka na Kotouãi. Kromû toho byla zpfiístupnûna Radvanická ‰tola Vûdeckého v˘zkumného ústavu uhelného z Ostravy
Radvanic na Horeãce, kde kaÏdou lichou hodinu byly ukázky v˘bu‰nosti mouky, uhelného
prachu a pilin. Kromû toho bylo v areálu pfiipraveno i obãerstvení a reprodukovaná hudba.
Mûsto ve spolupráci s ãleny komise kulturní a cestovního ruchu, hudební skupinou Ogafii
a Skupinou scénického ‰ermu Allegros pfiipravilo doprovodn˘ program a letáãky k této akci.
Josef Hrãek, ãlen komise kulturní a cestovního ruchu, pfiipravil pro zájemce ukázku, jak se
dfiíve vrtaly dfievûné vodovodní roury urãené na svod vody obrovsk˘m nebozezem, se kter˘m
vrtání provádûli ãtyfii silní muÏi. Dále byla pfiipravena situaãní mapka s oznaãením, jak se voda svádûla od pramene na Kopci do studny na Námûstí a jak byla dále vedena pfies Horní
Ba‰tu do dal‰í studny na spojnici Horní a Dolní Ba‰ty, protoÏe na Horní Ba‰tû si lidé nebyli
schopni vyhloubit studny, neboÈ základy jejich domÛ jsou ve skále. Studna na Námûstí byla
zfiejmû studnou obecní a pozdûji, kdyÏ byl postaven na Námûstí pivovar a pouÏíval vodu z této studny, zaãali jí lidé fiíkat pivovarní studna. V leto‰ním roce pfied zahájením EHD ve
·tramberku studnu nav‰tívili speleologové a provedli mûfiení. V souãasné dobû je hluboká 7,6 m a ‰iroká 3,10 m. Ale podle historick˘ch pramenÛ by mûla b˘t hluboká 12 m, coÏ svádí ãlovûka
k my‰lence, co v‰echno musí b˘t v nánosech ukryto za 600 let její existence. Tam budou urãitû ukryty poklady historické ceny, jak fiekl Josef Hrãek, studniãní okovy, putny, mince, moÏná i jiné vûci. Urãitû by to stálo za v˘zkum. I speleologové nabízejí své sluÏby, ale zatím na to
nejsou finance. âlenové komise a pracovníci oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu
a cestovního ruchu mûli stfiídavé sluÏby na Námûstí u studny, v Muzeu ZdeÀka Buriana
a v amfiteátru se starou vûÏí. Lidé se zajímali o v‰echno a tak ti, co mûli sluÏbu, plnili funkce
historikÛ a prÛvodcÛ. Byli jsme pfiipraveni i na prÛvodcovství vût‰ích skupin turistÛ po památkách, ale nikdo o tuto sluÏbu neprojevil zájem, tak byl odborn˘ v˘klad poskytován jednotlivû na v‰ech stanovi‰tích. Urãitû by tomu bylo jinak, kdyby poãasí nestávkovalo.
Ná‰ zámûr byl oÏivit prostor amfiteátru v sobotu hrou a zpûvem hudební skupiny Ogafii. Ti
mûli pfiipraveny místní ‰tramberské lidové písniãky. Hudebníci se se‰li, ale venku se nedalo
hrát, jednak pr‰elo a jednak bylo dost chladno. Nakonec hráli v JaroÀkovû útulnû a sklidili pochvalu. Skupina scénického ‰ermu Allegros pfiedvedla ukázky svého umûní v nedûli odpoledne v areálu hradu, kdy uÏ pfiece jen bylo o nûco tepleji a nepr‰elo.
Pracovník Mûstského informaãního centra Jaroslav Nûmec a pracovník Muzea ZdeÀka
Buriana Ale‰ Durãák zpracovali letáãky k jednotliv˘m památkám a také dal‰í skupinu povûstí
o ·tramberku. Lidé si rádi berou tyto letáãky na kter˘ch je struãná historie a popis památky
a velmi je zajímají povûsti, které Ale‰ Durãák postupnû z historick˘ch pramenÛ sbírá, shromaÏìuje a zpracovává.
Mám-li se ohlédnout za tímto svátkem památek, mohu zodpovûdnû fiíci, Ïe s v˘jimkou poãasí se nám to podafiilo dÛstojnû oslavit. I pfies neãas nav‰tívilo na‰e mûsto pfies tisíc lidí bûhem dvou dnÛ. Do pfií‰tího roku máme dal‰í plány a nápady, takÏe pokud se to podafií, bude
to zase urãitá zmûna a zajímavûj‰í náplÀ.
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Povûsti o ·tramberku
Ze sbírek p. uãitele Cyrila Hykla vybrala AneÏka JalÛvková
POKLAD NA JUROVù KAMENI
PlaÀavjané vídávali na Kotouãi na jafie oheÀ a tam na tom místû je pr˘ velk˘ poklad.
(Písniãka Hofiela lipka plamenem). Stafiiãk˘ hajn˘ také o tom pokladu sly‰el a kdyÏ tam uvidûl
oheÀ, vzpomnûl si na poklad, kter˘ pr˘ je ve velké beãce plné penûz, na níÏ sedûl ãern˘ kocour, kterému z oãí sr‰ely blesky jako ìáblovi. Hajn˘ rychle hodil ‰irák na oheÀ a chtûl se pak
pokladu zmocniti. Hajného z kocoura pojala hrÛza, Ïe ho chce kocour zniãit, zakfiikl a v tom
okamÏiku zmizel kocour i beãka s penûzi. Udiven˘ hajn˘ probudiv se z leknutí, nyní teprve si
uvûdomil, Ïe chybil. Podle staré pranostiky se do ohníãku hodí klobouk, nebo ãepice, nebo
drobty chleba, nebo kdyÏ ten, kdo první takov˘ ohníãek spatfií, sám se naÀ poloÏí tak, aby jej
úplnû zakryl, pfiitom v‰ak musí zachovati naprost˘ klid a mlãenlivost. A tak pfii‰el star˘ myslivec Jura Fajda zapomenuv se domÛ bez pokladu a mûl smutn˘ ·tûdr˘ den. Od té doby fiíkával, Ïe opatrnost je matka moudrosti.
PSI KOSTELÍKY
Na Kotouãi byla (nyní jiÏ vylámaná) jeskynû se tfiemi otvory — tfii kostelíky. Do této jeskynû se ukr˘vali pasáci, kdyÏ pásli na stráni kozy. Pasáky v jeskyni nebylo vidût, oni tam leÏeli, neb si hráli a o kozy se starali psi. OvãákÛ nebylo vidût, byl sly‰et vÏdy jen ‰tûkot psÛ,
takÏe se zdálo, Ïe jeskynû je jen obydlena psy a proto ji nazvali „Psí kostelíky“.
O PÒVODU NÁZVU ·TRAMBERK
V díle svém: „Od kdy jsou Slované ve stfiední Evropû“ dotvrzuje Martin Îunkoviã ãetn˘mi dÛkazy, Ïe ná‰ rod byl jiÏ dlouho pfied Kristem v na‰ich krajích starousedl˘m.
Vysvûtluje, jak mnohé pÛvodní názvy staroslovanské byly v pozdûj‰ích dobách nûmeck˘mi
pfiistûhovalci k nepoznání pozmûnûny. Jest velmi pravdûpodobné, Ïe se tak stalo i se jménem
·tramberk, vÏdyÈ pro jeho pfiední ãást, která vznikla zkomolením slova Strahlen, není rozumného v˘kladu. Mile nás pfiekvapí, hledáme-li pÛvod slova ve staroslovanském jazyku.
Hora Kotouã a Zámeck˘ vrch, mezi nimiÏ ·tramberk jest rozloÏen, mají pfiíkré stránû spadající k Sedlniãce, pod nimi se vinoucí. Na‰i pfiedkové sv˘mi názvy správnû vystihli povahu a tudíÏ v tomto pfiípadû nazvali Strm–berg, t.j. strm˘, pfiíkr˘ bfieh. Tento název pozmûnili si pak
Nûmci na Strahlenberg ãili ·tramberk.
JAK SE âERNOKNùÎNÍK ODMùNIL CHUDÉ ÎENù
Jednou ‰la chudá Ïena do hory na ro‰tí. Co tak sbírala, zjevil se jí ãernoknûÏník a Ïádal ji,
aby mu potiskala (hledala v‰i). Îena uposlechla a kdyÏ byla hotova, brala se domÛ. âernoknûÏník jí nasypal plnou zástûru bfiezového listí. Îena strachujíc se, aby ji ãernoknûÏník nepo‰kodil, pfiijala mlãky tento zvlá‰tní dar a pospíchala domÛ. Cestou se jí zdálo, Ïe listí je neobyãejnû tûÏké a aby se jí ulehãilo, polovic ho odsypala. Ale jak˘ úÏas se Ïeny zmocnil, kdyÏ
vysypávajíc zbylé listí vidûla, Ïe je to ryzí zlato. Radostí div neomdlela. KdyÏ se vzpamatovala,
rychle utíkala k místu, kde listí vysypala, ale tam nebylo po niãem ani památky, Teì teprv
vidûla udivená Ïena, jakou odmûnu za svou práci dostala.
POVùST O PÒVODU KOTOUâE
Na Moravû Ïil mocn˘ ãarodûj Kotouã. Lid se ho velmi obával, neb byl zl˘ a krut˘. Tento ãarodûj si oblíbil krásnou princeznu âekanku a chtûl si ji vzíti za manÏelku. Princezna o zlém
ãarodûji nechtûla ani sly‰et a prosila dobré bohy, aby jí pomohli. Bohové vysly‰eli její prosbu
a pronásledovali zlého ãarodûje z místa na místo, takÏe nikde nemûl stání. Ze zoufalství skoãil do propasti nedaleko ·tramberka a bohové jej zaházeli kamením, aÏ vznikla z toho hora,
kterou lid po zlém ãarodûji nazval K o t o u ã .
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âERNOKNùÎNÍCI
Nejvût‰ími ‰kÛdci v dávn˘ch dobách byli ãernoknûÏníci. Byli pr˘ to duchové, ktefií se ãasto zjevovali v lidské podobû. Své drobné tílko si zahalovali dlouhou ãernou fiíznu. Hlavu mívali nepokrytou, dlouhé vousy byly najeÏeny, takÏe sv˘m vzezfiením a je‰tû více ‰kodolib˘m
dovádûním nahánûli kaÏdému hrÛzu. Bydleli v ãetn˘ch dûrách (jeskyních) Kotouãe, hlavnû
v ·ipce. Odtud za temn˘ch nocí vycházeli do okolí, aby znepokojovali lid sv˘mi rejdy. Jednou
se dali odvésti na Smolnou horu a od tûch dob mûli ·tramberáci pokoj.
âERTÒV KÁMEN (VáÀÛv) U KOP¤IVNICE
Asi v polovici Bílé Hory — jiÏní svah — vyãnívá mezi poli osamocené skalisko známé
v okolí: âertÛv kámen. Je to skalisko vápencové, v nûmÏ byl v dfiívûj‰ích dobách lom, takÏe je
jiÏ o mnoho men‰í neÏ byl pÛvodnû a slouÏí teì jako cviãné stfiedisko pro v˘cvik horolezcÛ,
jmenujeme toto skalisko VáÀÛv kámen, nejspí‰ podle pÛvodního majitele.
Zajímavé jsou povûsti, které v okolí o tomto skalisku jsou roz‰ífieny. Uvedeme jednu v náfieãí
kopfiivnickém, jak ji napsal dfiívûj‰í fiídící uãitel v Kopfiivnici, horliv˘ sbûratel lidov˘ch písní L. Vícha.
„Kdysi v dûdinû LidoÀcÛ (Lidonûc jest vesnice) byla krasna Ïenska. K ni chodil na galandu (námluvy) pan a to byl ãert. Terezka nûumûla se ho jinaã zbaviÈ, toÏ mu slibila, Ïe si ho vezme, eÏ poteãe voda hore LidoÀcem, esli to ãert udûla spi‰ej, eÏ kohut zakokrha. âert, Ïe to udûla. Pokupil po
dûdinû v‰ecky kohuty. Ale jedna stafienka mûla pûkneho kohuta a bylo ji ho lito, toÏ ho schovala pod
necky (vydlabane z topoloveho dfieva, kupaly se v nich male dûti a michalo se tûsto). KdyÏ ãert myslel,
Ïe uÏ nûni v okolu Ïadneho kohuta, to se sebral a utikal na Kotuã. Tam popad na kaÏdy prst jeden
kameÀ a letûl s nima do LidoÀca a tak jich postavil, aby voda tekla hore. Jak jich hodnû uloÏil vidûl,
Ïe e‰ãe kerysi chybi. Honem se popad a letûl zpadkem, aby uÏ to mûl hotove, ale mila stafienka vypustila kohuta a ten zakokrhal. âert ‰el pravû po VaÀovej roli, kde pravû oral pacholek se ãtyfimi
koÀmi. âert na nû hodil kameÀ a konû i s pacholkem su pochovani pod nim aÏ do sudneho dÀa.
A od te doby temu kamenu povûdaju VaÀuv kameÀ“
O UDATNÉ MARYNù NA KOTOUâI
Dosud se fiíká jednomu místu nad lesem na Kotouãi Na ml˘nici. Místní povûst vypravuje,
Ïe pfied ãasem stával na Kotouãi vûtrn˘ ml˘n, kter˘ náleÏel bohatému mlynáfii. Ve ml˘nû slouÏila silná, udatná Maryna. Jedné noci zaslechla u sklepa ‰ramot. Tu‰ila, Ïe to budou jistû zlodûji. Popadla r˘ã a spûchala potichu do sklepa. A skuteãnû oknem do sklepa lezl zlodûj.
Maryna neme‰kala a uryla zlodûjovi hlavu a tûlo pak vtáhla dovnitfi. Tu se z venku ozval hlas:
„UÏ?“ Maryna odpovûdûla hrub˘m hlasem: „UÏ.“ A tu uÏ lezl druh˘ zlodûj. Stalo se mu totéÏ,
co prvnímu. Po opûtném zvolání: „UÏ?“ lezl tfietí, ãtvrt˘, aÏ dvanáct˘. Tento lezl velmi opatrnû,
neb mu bylo divné, Ïe nesly‰í Ïádn˘ hovor sv˘ch druhÛ. Maryna jen ‰krábnutím jej poranila,
neb rychle couvl a zvolal: „V‰ak se je‰tû uvidíme!“ Od ml˘na pak zmizel a Maryna pak loupeÏníky na Kotouãi pochovala. Dále plynul ãas ve ml˘nû, mlíva bylo dost. O udatnou dívku na‰lo
se mnoho uchazeãÛ, ale Marynû, ani mlynáfii se Ïádn˘ nezamlouval. Jednou pfii‰el do ml˘na
pûknû obleãen˘ pán a Ïádal mlynáfie o Marynu. Mlynáfii i Marynû se pán líbil, proto byla ujednána svatba. V stanoven˘ ãas pfiijel Ïenich na koãáfie pro Marynu. Svatba mûla b˘t slavena
v Místku. Mlynáfi za dobré sluÏby dal Marynû mí‰ek penûz. Pfii louãení fiekl Ïenich mlynáfii:
„V‰ak se je‰tû uvidíme!“ Ihned napadlo Marynû, Ïe to bude jistû ten dvanáct˘ zlodûj, kter˘ se chce
pomstít. Po celou dobu jízdy drÏela peníze v rukou. Za jízdy spadl u Pfiíbora z hlavy Ïenichovi klobouk, Maryna uvidûla na jeho hlavû jizvu, poznala v Ïenichovi skuteãnû dvanáctého zlodûje a kdyÏ
se sh˘bl pro klobouk, neme‰kala a okamÏitû uhodila Ïenicha mû‰cem po hlavû. Omráãeného
pak penûzi dobila, vzala opratû a jela nazpût na Kotouã, kde dále s mlynáfiem hospodafiila.
RA·KÒV KÁMEN
Kdysi Ïil u hradu ·ost˘n u Kopfiivnice jak˘si ãarodûj. Ten se s ãertem zaloÏil o 33 dukátÛ,
Ïe mu donese kus Kotouãe, kde bude chtít. âert sázku pfiijal. ·el na Kotouã, ulomil kus skály a donesl ho jenom tam. Jak ãarodûj fiekl: „Dost!“, ãert kámen pustil a tím prohrál. Kámen
padl do Ra‰kovského lesa a je tam podnes. Je na nûm zfiízena Ra‰kova vyhlídka.
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Kronika Tomá‰e Îerdíka ze ·tramberka 1790 —1873
ãást IV.
(soukromá sbírka, pfiepis Mgr. ZdeÀka Genserková, jazykovû neupraveno)
s. 65—73 B
Vypis Stoletni slavnosti ‰tramberskeho chramu Panû patrona s. Jana Nepomuckeho,
ktery‰to chram BoÏi se vystavûl leta Panû 1723, pak roku 1823 ‰tramberska obec pamatku drÏela.
Za 1/ Hned v sobotu dne 20. septembra 1823 o 5ti hodinach vystrãily se koruby jedna na
vûÏi, druha na kostele, pak o 6 hodinach k veãeru pfiima‰irovali vojacy ‰tramber‰ti s turecku muzyku ku kostelu, a v kostele se slavne ne‰pory drÏely, ktereÏto na‰ velebny p. farafi
‰trambersky Vincenc Otopall ze ‰tramberskymi p. kaplany, totiÏ patr Frantz Barto‰ek a patr Jos. Wöltzl, ktefiiÏto asystyrovali a pak po slavnych ne‰porach na veãer byla lumenacy
v celym oknû v kostele nade dvefiami v chornim oknû chramu Panû, kdeÏto cely teyden
trvalo, a jak ve dvefiech tak v oknû lampy hofiely.
Za 2/ V nedûli 21. septembra hned rano o 4 hodinach kostelnicy zaãali zvonit, tambor
bubnovat, a na Zamku Jan Sopuch z mofidifiuv stfiilat a pak celej 1/2 hodiny to trvalo, potom
hned zase turecka muzyka hrat.
Potom hned zase o 7mi hodinach zase vojsko pfiima‰irovalo z nejvût‰i paradu ku kostelu a jedni do kostela, a pak byla velmi slavna m‰e svata s a s i s t e n c i, ktereÏto zase m‰i
sv. drÏel vel. p. farafi V. Ott. ze svojimi kaplany. Po m‰i sv. hned vel. p. farafi zaspival pfii oltafii T e D e u m l a u d a m u s a hned se ‰lo s Velebnu Svatosti oltafini s procesyju
okolo rynku po mûstû, kteraÏto procesyj tak slavna byla, Ïe kaÏdy nevymluvnu radost v sobû cejtil, potom jak sme obe‰li mûsto, pak vel. p. ve dvefiich chramu Panû zaspival
S a l v u m f a c p o p u l u m t u m D o m i n e a pak dal sv. poÏehnani, kdeÏto hned
vojacy v‰ichni na jedenkrat vystfielili, a pak se rani sluÏby BoÏi skonãily.
Za 3/ O; 9ti hodinach vyzvanûli na velke sluÏby BoÏi, pak bylo kazani, ktereÏto drÏel v.
p. farafi sednicky v kostele a na krchovû nûmecke drÏel kaplan fren‰tacky a pak po kazani
byla velka m‰e sv. z asistenci kteruÏto sluÏil p. dûkan pfiiborsky a dva cyzy knûÏi asystyrovali i take druhych knûzuv mnoho pfii oltafii bylo. Hned po velkych sluÏbach BoÏich zase ‰li
sme z mnohem mnoÏstvem lidu i take s vojskem, a cely vrchnostensky ufiad, na Horu
Olivetsku, a 3 male dûvãatka ktereÏto ko‰iãek a v nûm sklenicu, kdeÏto stare pamûti hodne vûcy zepsane byly! nesly, pak jak sme tam pfii‰li, tak tam drÏel nûmecke kazani na‰ velebny pan farafi V. Ott. Na tom kazani v‰ecky stare pamatky oznamoval, po kazani hned zase se drÏela tam velika slavnost svûceni novû vystaveneho kfiiÏe, kteriÏto take na‰ v. p. farafi svûtil.
Po svûceni sv. kfiiÏe hned zase vrchnostensky mistr zednicky Augustin Thaler do
p a r a m e t u jednu sklenicy zazdil v ktere sklenicy v‰ecky jak stare tak take nove pamatky sou, v‰ecky jmena v‰ech obyvatelu ‰tramberskych at. dale, Ïe by mnoho k opisováni bylo. A v‰ichni vojacy na jedenkrat vystfielili. Hned zase oznamoval na‰ v. p. farafi, kdo
ten kfiiÏ vystavil. Prvni byl hned, kteryÏto na cely kfiiÏ, svuj chytry concept vynalezl Jos.
Hykel, mû‰tûnin ‰trambersky z numera 35ho i take dostavûl, jenom Ïe nebyl Ïadny majstr
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zednicky vyuãeny, tak take musel byt pfiitom majstr zednicky s tovary‰i svymi, a je‰tû jine
vûcy v. p. oznamoval, a tak se zase skonãila na Hofie slavnost, pfii ktereÏto slavnosti bylo
tak mnoho lidu Ïe neni pamûtniho ãlovûka, co by pamatoval tolik lidu. Potom jeden kaÏdy
‰el k obûdu a o 6ti hodinach byly zase litanye s poÏehnanim.
Za 4te/ V pondûli byla rano slavna spivana m‰e sv. s asystency, kteruÏto mûl m‰i sv. na‰
velebny pan P. V. Ott. Na aumysel celej poctivej obce, kdeÏto jeden kaÏdy sused na ofûru
‰el. O 6 hodinach litanye s asystenci.
Za 5te/ V autery spivana m‰e sv. s asystency na aumysl v‰ech Ïen, kdeÏto v‰echny na ofûru ‰ly, kteruÏto m‰i sv. drÏel rybsky lokaãni kaplan. O 6ti hodinach litanye s asystency.
Za 6te/ Ve stfiedu spivana m‰e sv. s asystency na aumysl v‰ech mladencuv, ktefiiÏto v‰ichni na ofûru ‰li. Zase mûl m‰i sv. libosky lok. kaplan. O 6 hodinach litanye s asystency.
Za 7/ Ve ãtvrtek spivana m‰e sv. s asystency na aumysl v‰ech svobodnych panen, kdeÏto v‰echno na ofûru ‰ly. M‰i sv. mûl zase libosky. I take toho dne o 3 hodinach po poledni
v‰ecky ditky ‰kolni ‰ly k sv. spovûdi a potom zase byly litanye s + poÏ. s asystency.
Za 8/ V patek byla spivana m‰e sv. s asystency na aumysl ‰kolnich ditek, ktere take na
ofûfie byly a po m‰i sv. k sv. pfiijimani. Tuto m‰i sv. sluÏil zase Ïenklabsky lokaãni kaplan.
Potom o 3 hodinach po poledni ‰lo se zase z celu vojensku paradu a mnoÏstvi lidu a 4fie duchovni s procesyju na Horu Olivetsku na aumysl 5ti ranam Krysta Pana, ponûvadÏ JeÏi‰
Krystus take za nas v patek umfiel. Potom jak sme pfii‰li spatkem zase byli litanye s asystency.
Za 9te/ V sobotu byly requie s asystency za v‰ecky zemfiele duchovni a za v‰ecky farniky zemfiele a po requiach kondukt, ktereÏto sluÏil zase na‰ v. p. farafi V. Ott., o 6 hodinach
litanye s poÏehnanim.
Za 10te/ V nedûli to jest 28. septembra v ochtab hned zase rano o 4 hodinach na jeden krat
kostelnicy zaãli na vûÏi zvonit, na Zamku z mofidifiuv stfiilat a tambor bubnovat, takÏe to zase
1/2 hodiny trvalo; potom hned zase turecka muzyka hrat a pak potom hned o 7 hodinach
v‰ichni vojacy zase pfiima‰irovali s nejvût‰i paradu z muzyku ku kostelu a zustali stat, potom
hned vy‰li s farniho domu totiÏ v. p. P. Vincenz Ottopal ze svojimi kaplany — v komÏech obleãeni kdeÏto v‰ichni vojacy vin‰ovali jim dobry den a jak v. p. zaãal dûkovat vojsku za tu jejich sluÏbu a pfii tom pravil, Ïe by je‰tû nûjaka vûc jim chybovala, totiÏ fana, ale aby ‰li k poãestnemu aufiadu, pfied radni dum a Ïadali tej fany, Ïe snad poãestny aufiad bude tak laskavy,
Ïe ju vyda. Tak hned jeden cug vojska s tambory ze dvûma i s bandisty, hned jak tam pfii‰li
k radnimu domu, tambofii po 2krat zabubnovali kdeÏto hned jeden p. aufiedni vy‰el a ptal se
co by Ïadali, pak odpovûdûli, Ïe by fanu Ïadali, tak pani aufiedni tuto fanu vydali, kdeÏto hned
zase z celou muzyku okolo rynku se ‰lo. Jak ale pfii‰li ku kostelu, tak vojacy udûlali C a r e
, kdeÏto hned tuto fanu vel. p. f. V. Ottopal posvûtil na pamatku tej slavnosti a budaucyho pokoje a potom jak v. p., tak take pani kaplani cveky zatlukali do tej fany, po nich zase poãestny aufiad a pak stafii lide i take mladi na pamatku a potom zase byla slavna rani m‰e sv. spivana s asystency, kteruÏto zase drÏel v. p. farafi V. Ott. a pak po rani m‰i sv. zase odma‰irovali vojacy od kostela a zatahli vartu v ‰kolnim domû, kdeÏto tam ta fana byla.
11

Za 11/ O 10 hodinach vyzvanûli na velké sluÏby BoÏi a pak zase ma‰irovali v‰ichni vojacy do kostela bez zbranû. Pak bylo moravske kazani, ktereÏto drÏel vel. p. faráfi V. Ottopal,
na kteremÏto kazani, jak na Hofie po nûmecky, tak v kostele po moravsky kazal. Po kazani
pfiednû oznamoval v‰ech starych znamenitych ‰tramberskych farafiu od 200 dvuch set let
a jine stare vûcy a pamatky a potom zase co ten kfiiÏ na Hofie ko‰toval, jak jest tûÏky a kdo
na ten kfiiÏ co dal jmenovitû jmenovani byli. Pak potom byla slavná m‰e sv. s asystency na
aumysl v‰eho vojska, ktefii pfii teto slavnosti byli. Pak pfii tejto velke m‰i sv. zase nejprv ‰li
na ofûru bandisti a po nich komendant, po nûm 2 cymrmani a pak v‰ichni vojacy a 2 tambofii ve dvefiach bubnovali, kdeÏto kaÏd˘ jednym krokem musel jiti. Tuto veliku m‰i sv. zase sluÏil nûjaky pater Alois ·karka, profesor v ‰kolach brnûnskych a z Libo‰tû rodiã. A take bylo na tejto m‰i sv. nûkolik cyzych knûzuv pfii oltafii, a pak se zase skonãily velke sluÏby BoÏi.
Za 12/ Po poledni o 5ti hodinach byly zase slavne ne‰pory, kdeÏto zase bylo mnoho cyzych knûzu pfii oltafii. Po tûchto ne‰porach zase zaspivali pfii oltafii Te Deum Laudamus
a pak zase z nejvût‰i slavnosti ‰lo se z velebnu svatosti oltafini okolo rinku z celu muzyku,
totiÏ s muzyku turecku, pfii vojakoch druha muzyka, kostelni pfii knûzoch a pak zase ve dvefiach chramu Panû v. p. V. Ott. zaspival Salvum fac populum tuum Domine, kdeÏto hned dal
sv. poÏehnani a vojsko na jeden krat vystfielili. Pfii tejto slavnej procesyi take bylo nûco
k povaÏovani: z Bordovic jeden ãlovûk ktery jiÏ 112 roku stary byl, co pamatoval, kdyÏ se
ten na‰ chram BoÏi stavil, nechal ho vel. p. na‰ na svojim koãafie pfiivest do ·tramberka
a pfiednû byl mezy druhymi hostmi pfii obûdû u nûho a potom na ten ne‰por vedli ho z farniho domu dva pani aufiednicy a pak zase v pondûli nechali ho odvest do Bordovic. Po tejto
ale procesyji a ne‰pofie zase odma‰irovali v‰ichni vojacy s muzyku k farnimu domu a jedni
vojacy zase ‰li na radni dum a odvedli poãestnemu aufiadu tuto posvûcenu fanu na znameni pokoje a tej milosti, Ïe nam Pan Buh raãil tejto sto letni pamatky doãekati. A tak sme
skonãili v pokoji z dobrym a radostnym srdcem tuto stoletni pamatku. DejÏ nam Buh v‰em
radost vûãnu, po smrti, aby smû se v‰ichni mohli zase v nebeskem kralovstvi radovati
a s Krystem Panem na vûãne vûky pfiebyvati Amen.
Zavûrka.
V pondûli to jest 29. septembra v‰echny ‰kolni ditky ‰ly do kostela a pak po m‰i sv. zase na mûsto, kdeÏto pfiednû Jos. Hof, tesarsky tovary‰ zjimal dolu koruby, jedna byla pfies
tu slavnost na vûÏi ve vrchu vystrãena a 3 krat se jim poklonil a pak ji dolu vzal a pak se
vedl s turecku muzyku od fary aÏ do kostela a v kostele ji sloÏil, potom zase vylezl na kostelni vûÏi a zase tak, jak tu prvni tak tu druhu sÀal a zase s tu korubu po rynku s muzyku
‰el a potom ji do kostela odvedel. Potom s okna chorniho, v kterem lumenati byla nade dvefiami hazel dule ditkam pater Franz, kaplan ‰trambersky, slivky, peãky a paar sto obrazku
a tak se cela slavnost skonãila.
Finis
Dopsana dne 28. bfiezna 1826
Johann Îerdik
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Kronika Martina Bára ze ·tramberka
1701—1863
(SOkA Nov˘ Jiãín, autor pfiepisu neznám˘, jazykovû neupraveno)
ãást IV.
Nejprve se p. faráfi obleãen˘ v komÏi a v ‰tole v agendû modlil a na ten kameÀ tfiikráte
vafieãkou zednickou nabral maltru a vloÏil a ve jménu nejsvûtûj‰í Trojice, Ïe se zakládá, vyfikl. Potom cel˘ úfiad a pfiední ostatní kaÏd˘ téÏ tak uãinil a potom tfiikrát z hmoÏdífiÛv stfielili a v ·tramberku v‰emi zvony zvonili a muzikanti na in‰trumentech troubili a bubnovali
a takto se to skonãilo. Tûch kvádrÛv neoklepan˘ch na ten kfiíÏ mûlo b˘t 100 fÛr a ten cel˘
kfiíÏ mûl ko‰tovat se v‰ím 1.200 zlat˘ch.
R. 1823 dne 7. juli zaãali Koprivniãané sedláci vozit kvádry z vefiovsk˘ch peklisek na
Horu Olivetskou na kfiíÏ a na hofie hrála muzika na trubách a bubnách.
R. 1801 dne 2. apríla postavili na hofie dubov˘ kfiíÏ.
R. 1821 dne 25. decembra skrz velk˘ vítr zhozen˘ byl. A zase r. 1823 na p. faráfie
Vincence Otopala byl kamen˘ postaven˘.
Za tohoto velebného pana faráfie Vincence Otopala slavila se 100 letá památka kostela
‰tramberského a to tím zpÛsobem:
R. 1823 dne 30. septembra v sobotu o 6. hod. pfied veãerem byl slavn˘ ne‰por, tfii knûzi.
Dne 21. záfií t.j. v nedûli ráno o 4. hodinách zaãalo se vyzvánût a na zámku stfiílet z hmoÏdífiÛv. O 8. hod. byla slavná m‰e sv. s 3 knûÏími a potom se vedla slavná procesí kolem celého rynku s velebnou svátostí. O 10. hod. bylo kázání moravské, potom m‰e svatá, pfii které se asistirovalo. A potom se ‰lo s procesím na horu kfiíÏ svûtit. Pfii tom svûcení kfiíÏe bylo na hofie 13 knûÏí a bylo tam nûmecké kázání. Po tom kázání se kfiíÏ svûtil a potom se
podpisovali do památek knûÏí a oficífii a úfiad a ty památky se zazdily do kfiíÏe.
A hned pfied tou stoletou památkou v sobotu v 6 hod. vystrãily se korouhve na vûÏích
a byl slavn˘ ne‰por s 3 knûÏími, pfii kterémÏto ne‰pofie se zpívaly Ïalmy a chvály Bohu, potom poÏehnání a kropení oltáfiÛv a celého kostela.
V nedûli ráno o 4 hodinách se zvonilo a na zámku z hmoÏdífiÛv stfiílalo.
O 8. hod. byla zpívaná m‰e sv. a procesí kolem rynku s veleb. svátostí. O 10. hod. bylo
moravské kázání a velká m‰e sv. s asistyrováním. A potom se ‰lo na horu se slavnou procesiju na které bylo lidi veliké mnoÏství a knûÏí 11. A ten p. faráfi V. Otopal dûlal kázání nûmecké a potom svûtil ten kfiíÏ. A o 4. hod. byl zas slavn˘ ne‰por. A potom kaÏd˘ den pfies
cel˘ t˘den byly zpívané m‰e svaté s asistencí a osmá pro v‰echny stavy a pohlaví a kaÏd˘
den pfies 8 dní o 6. hod. byl oslavn˘ ne‰por s asistencí. Potom ‰ly ‰kolní dítky na zpovûì
a na pfiijímání. A na ostatku byly rekvie za Karla Pfefferkorna, zakladatele toho a v‰ech
zemfiel˘ch, ktefií v tom chrámû byli pokfitûni a svátosti pfiijímali. Potom za 8 dní v nedûli na
oktáv zase o 4. hod. zvonili a stfiílali z hmoÏdífiÛv. O 8. hod. svûtili fanu na rynku a potom
byla slavná zpívaná m‰e sv. O 10. hod. bylo kázání a ãetly se letopisy a zase byla slavná
m‰e sv. O 2. hod. po poledni byl slavn˘ ne‰por, po kterém se vedla zase po rynku slavná
procesija s velebnou svátostí a tak ta slavnost se skonãila.
Je‰tû jedna pûkná vûc stala se pfii tom století památce, Ïe tu byl jeden ãlovûk z Bordovic
pfii té slavnosti pfiítomn˘, kterého dal pfiivézt p. faráfi a jeho uctil. Ten ãlovûk mûl 112 let
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a byl pfii svûcení kostela toho pfiítomn˘, kdyÏ se vystavûl a tak zase byl pfii té památce stoleté pfiítomn˘. A pfies ten cel˘ t˘den v poledne, veãer vÏdycky se velk˘m zvonem zvonilo,
kaÏd˘ den zpívaná m‰e sv., pfii které se asistirovalo a 60 vojákÛ vystrojen˘ch, vyexecirovan˘ch pfii té slavnosti v parádû stálo. A veãer okno v kostele, které jest na rynk obrácené,
bylo osvícené, v kterém byly svûtlé litery ãervené, zelené, Ïluté, svûtlé ratolesti a litery vyryté: ·tramberská obec slaví století památku Bohu.
1825 dne 11. juni letûly kobylky takoví dlouzi chrobáci. Mûli 4 kfiídla prohlídající jako
sklo. Letûli nejvíc mezi 11. a 12 tak jak sníh kdyÏ padá. Husto letûli od pÛlnoci k poledni.
R. 1826 dne 30. aprila napadal sníh velk˘ a padal baj l. máje a leÏel do 3. mája. A byla
velká povodeÀ.
R. 1827 dne 9. ãervence zaãalo se první Ïnivo ve ·tramberku.
R. 1829 dne 7. oktobra zemfiel Jan Mrázek myslivec.
R. 1831 8. ledna pfiima‰írovaly do ·tramberka 2 kumpányje od regimentu Salens. Dne 9.
února pod zámkem na Jury Bára roli se execirovalo s ohnûm. Dne 12. února ti vojáci drÏeli slavnost narození císafie Franti‰ka. Toho dne mûli slavnou m‰i sv. zpívanou s asistencí.
Pfii ní stfiíleli vojáci z hmoÏdífiÛ a potom cel˘ den stfiílali a muzicirovali. Dne 4. marca mûli
zpovûì vojáci. Pfii‰el regiment pater, v‰ecky vojáky vyzpovídal, jak sprosté, tak vy‰‰í a potom slouÏil m‰i sv. a posluhoval jim. Byli na pfiijímání a byli tu do 26. marca.
R. 1831 dne 4. — 10. dubna t.j. t˘den po velké noci silné hfimûní a bl˘skání, bylo takové povûtfií jako o sv. Jakubû a takové teplo neobyãejné jak ve Ïnû. Zima byla levná.
R. 1831 dne 20. dubna zemfiel Jan Bár, pfiedstaven˘ No 13.
R. 183l dne 11. septembra primice P. Augustina Petrá‰e.
dne 18. septembra primice P. Aug. Sochy.
Toho ãasu bylo ze ‰trambersk˘ch rodákÛ 6 knûÏí a l bohoslovec, v 3. roãníku.
R. 1829 dne 10. dezembra skoro ráno nad Závi‰icami ã. 269 zmrzli dva mistfii tkal‰tí, co
‰li z pfiáze, totiÏ Matûj Jurák a Martin Baar, oba ze ·tramberka. Bylo pfied tím velice zima,
ale tenkrát, kdyÏ oni zmrzli, právû odlevila a nebylo snûhu, jenom po prá‰ek. Bylo dobfie
chodit a jasno, mûsíc svítil, bylo jak ve dne svûtlo, nebo byl tenkrát mûsíc úpln˘. Ti lidé dva
museli b˘t hrubû opilí a baji se pfii nich na‰la kofialka.
R. 1830 dne 20. listopadu o 7. hod. veãer v sobotu ke krmá‰i shofiela za horní branu chalupa kamenica.
R. 1830 mûl ·tramberk 3526 katolíkÛ a 165 nekatolíkÛ. Rozumûj farnost ‰tramberská,
t.j. ·tramberk, Kopfiivnice, Závi‰ice.
Zima 1830—1831.
R. 1830 byla krutá zima a na zaãátku r. 1831 byla zase levná zima a skoro teplo, aÏ dne
17. aprila zaãal padat sníh, ale na noc tudy se hned roztopil a bylo zas teplo. A bylo toho
roku víc mokro neÏ sucho.
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1831 tento rok jest znamenit˘. V tomto roce bylo velké chytání k vojnû, rekrut˘rování
vojska, ma‰irování k Polské. Hranice obsazovány kordony. Toho roku povstala jest jakási
Coleri morbus. Ta nemoc poãla v Polsku a aÏ do Uher se dostala. Tak v tom ãase se v‰ecky ‰raÀky zase zavfiely a zatáhly, Ïe nesmûl od jednoho mûsta k druhému bez pasu se ukázat. Co jsem sám vidûl v‰udy v ·tramberku, v Jiãínû, v Pfiíbofie, ve Fren‰tátû na kaÏdé ulici
varta stála a kaÏdého zastavila. A po mûstách jarmaky se zakázaly a v‰ecky orkafy zÛstaly stát a fiemesla pfiestaly jít. Od Uher v Slovakách plno vojska, hranice záseky, Ïe ani pes
z Uher ani do Uher nemohl pfiejít. Toho roku 1831 ta nemoc obe‰la Polsko, Uhry, VídeÀ,
Brno, Olomouc a potom zase se vrátila. Na poãátku decembra mnoho umfielo v Pfiíbofie.
R. 1832 v mûsíci augustu zemfielo mnoho lidí v Nov. Jiãínû.
R. 1833 dne 7. marca umfiel Jan König, felãar z Bûlkovic u Holomouca.
1833 dne 13. augusta se ve ·tramberku svûtil nov˘ krchov. Pfiednû 11. srpna v nedûli na
kazatelnici se oznámilo, Ïe na pfií‰tí úter˘ v 5 hod. se bude vyzvánût jako mrtvému. Potom
o 6. hod. budou rekvie, potom se bude na krchovû starém odpravjat kondukt. Potom se pÛjde s procesiju na nov˘ krchov a tam se bude svûtit novy kfiíÏ a potom krchov. A tak se téÏ
stalo, jak bylo oznámeno. Nejprve se o 5. hod. ráno dne 13. augusta v‰emi zvony zvonilo.
Potom se znovu zvonilo a po zvonûní slavné rekvie za ty zemfielé na starém krchovû pochované. Pan faráfi Vincenc Otopal slouÏil a 2 knûÏí mu asistovali, totiÏ Vendelín Trpík
a Augustin Jurák, zdej‰í je‰tû byl jáhen a P. Fr. Barta‰ek slouÏil rekvie pfii malém oltáfii.
Potom v‰ichni 4 knûÏí ‰li na ten star˘ krchov obleãeni v klerikách a pan faráfi v pluviále.
A na prostfied krchova byly máry pokrovem pfiikryté a tam se fiíkal kondukt, kropilo se a kadilo jako pfii pohfibu. A potom bylo na tom starém krchovû krátké kázání, které konal
P. Vendelín Trpík. Obsahovalo louãení s tûma mrtv˘ma pfiedky, co oni byli, co nám oni dobrého uãinili a zachovali a Ïe se od nich na nov˘ krchov odebereme. A potom se ‰lo na nov˘
krchov s procesiju a fiíkal se rÛÏenec za du‰iãky. A nejprve se svûtil kfiíÏ a byla kole nûho
ofûra a potom se svûtil ten nov˘ krchov modlitbami církevními, koufiením a kadûním a kropením u pfiítomnosti kostelního krucifixu, na nûmÏ 3 svíãky hofiely, a potom v‰eci 4 knûÏí
vnitfiku okolo krchova obe‰li a kropili svûcenu vodu. A pak se ‰lo zpatkem do kostela a bylo s ciboriem svaté poÏehnání. A tak se skonãila ta slavnost. Ale pfii tom v‰eckém bylo lidu
veliké mnoÏství. Pochovány byly nejprv dvû malé dítky. První pohfieb na nov˘ hfibitov 31/8
Teresie Adelmanová 75 let stará. Z muÏÛ 3/9 Josef ·paãek, tkadlec.

Poznámka k novodob˘m dûjinách hfibitova ve ·tramberku
Bohumil Kresta
Po mnoh˘ch sporech s místními spolky, úfiady a pod. se ke koneãné úpravû hfibitova dostalo tûsnû pfied II. svûtovou válkou.
Dne 29. 12. 1937 Ïádal fi. k. farní úfiad arcibiskupskou koncistofi o povolení k vyhotovení plánu uspofiádání hfibitova v˘znamnému staviteli Eduardu Burianovi (otci malífie ZdeÀka
Buriana) z blízké Kopfiivnice.
Povolení se dostalo 3. ledna 1938.
Je pravdou, Ïe nûkteré hroby nalézající se v plánované cestû musely b˘t pfiekopány,
ale v‰echno, co podle Burianov˘ch plánÛ bylo provedeno, zdobí ‰trambersk˘ hfibitov dosud.
PRAMENY:
Juro‰ka Boh. P. : „Hfibitovy ve ·tramberku.“ 1969
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Svûtci a svûtice v lidové kultufie
Anna Hrãková
ãást IV.
Sv. CYRIL a Sv. METODùJ
5. ãervence
KdyÏ ãesk˘ kníÏe Rostislav Ïádal r. 862 císafie Michala III. o vyslání slovansky mluvícího knûze do âeské zemû za úãelem pfiijetí kfiesÈanství a obranû proti franské politické a náboÏenské expanzi, pfii‰li soluÀ‰tí bratfii Konstantin—Cyril a Metodûj. Aby lid rozumûl slovanské bohosluÏbû, vytvofiili vlastní písmo glagolici. Stali se zakladateli slovanského písemnictví a vzdûlanosti. Cyril pfieloÏil do staroslovûn‰tiny evangelia a ostatní církevní spisy,
Metodûj zaloÏil pfiekladatelskou ‰kolu a pfieloÏil Bibli. Po misijních cestách Moravou se bratfii se získan˘mi ostatky papeÏe Klimenta vrátili do ¤íma. Tehdej‰í papeÏ Hadrián V. slíbil,
Ïe slovanskou fieã uzná za liturgickou. Bûhem pobytu v ¤ímû Cyril onemocnûl, proto vstoupil do klá‰tera, ale 14. 2. 869 zemfiel.
PapeÏ jmenoval Metodûje arcibiskupem Panonie, coÏ neuznal salcbursk˘ arcibiskup
a dal ho uvûznit na 2,5 roku. PapeÏ Jan VIII. jej r. 873 vysvobodil, znovu potvrdil v biskupském úfiadû a uznal slovansk˘ církevní jazyk. KdyÏ se Metodûj vrátil na Velkou Moravu, pokfitil vévodu Bofiivoje s chotí Ludmilou. Oba se zaslouÏili o ‰ífiení kfiesÈanství. Metodûj zemfiel 6. 4. 885 v okolí Velehradu.
Za kníÏete Svatopluka spravoval nitranskou diecézi Nûmec Wiching, kter˘ byl po
Metodûjovû smrti povûfien správou celé arcidiecéze. Ten vyhnal jeho Ïáky ze zemû, ãímÏ zanikla slovanská liturgie.
Svatí vûrozvûstové b˘vají znázorÀováni jako biskupové. Jsou nejen patrony Moravy,
ale celé Evropy.
Pro ná‰ kraj je v˘znamn˘m poutním místem hora Radho‰È. V minulém století se ke kapli zasvûcené tûmto svûtcÛm konaly národní a vlastenecké poutû. Úcta k svat˘m Cyrilu
a Metodûjovi neupadá ani v souãasnosti.
Sv. MARKÉTA
13. ãervence
Markéta Antiochijská, narozena r. 282 bvla po smrti matky dána na v˘chovu k pfiíbuzné
na venkov. Tam se z ní stala kfiesÈanka. Její otec jí za to pfiikázal zdrÏovat se s dobytkem
na poli. KdyÏ Markétu potkal pisidsk˘ místovladafi Olibrius, chtûl ji mít vedle sebe jako dal‰í krásnou otrokyni. ProtoÏe odmítla, byla muãena a sÈata. Vypráví se, Ïe Satan v podobû
draka polkl Markétu, jeho bfiicho puklo, ale svûtici se nic nestalo.
U nás je úcta k sv. Markétû spjata s vítûzstvím Pfiemysla Otakara II. nad Uhry v pfiedveãer jejího svátku r. 1260. Souãástí kofiisti byly i ostatky zmínûné svûtice. KdyÏ se pfii velikém suchu r. 1262 pfiená‰ely v prosebném prÛvodu z chrámu sv. Víta do bfievnovského klá‰tera, zaãalo pr‰et.
Sv. Markéta b˘vá zpodobÀována s korunkou na hlavû, drÏící v ruce holubici, kfiíÏ, nebo
palmu. U nohou mívá symbol pekla — draka.
Svûtice je patronkou pfiíznivého poãasí, pfiímluvkyní za dobrou úrodu a bohatou sklizeÀ.
Vz˘vají ji rodiãky, aby se jim narodily zdravé dûti.
Sv. Markyta hodila srp do Ïita.
Sv. Markéta vede Ïence do Ïita.
Na Markétu-li pr‰í, ofiechy se stromu sr‰í.
Zapláãe-li Markyta, bude de‰ÈÛ dosyta.
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Sv. MARIE MAGDALÉNA
22. ãervence
Pocházela z mûsteãka Magdaly a pro svou krásu a pfiitaÏlivost zabfiedla do lehkomyslného a hfií‰ného Ïivota. Jednou ji její sestra zavedla na kázání JeÏí‰e Krista, bûhem nûhoÏ
si uvûdomila, jak˘m Ïivotem vlastnû Ïije a zaãala sv˘ch skutkÛ litovat. Od chvíle svého
obrácení Ïila zcela jinak. S ostatními poboÏn˘mi Ïenami doprovázela JeÏí‰e na jeho cestách,
dokonce aÏ na Kalvárii. Spolu s Marií Kleofá‰ovou zÛstala u JeÏí‰ova hrobu a byla svûdkyní andûlova zvûstování Zmrtv˘chvstání. Pozdûji doprovázela apo‰tola Jana do Efezu,
kde v mladém vûku zemfiela.
Sv. Mafií Magdaléna b˘vá zobrazována s alabastrovou skfiínkou. Mastí z ní mazala
JeÏí‰ovy nohy. Po jejím jednoduchém ‰atu — symbolu kajícnosti — spl˘vají dlouhé, rozpu‰tûné vlasy.
Svûtice je patronkou rozjímavého Ïivota, kajících se hfií‰níkÛ, sveden˘ch, zajatcÛ, ÏákÛ
a studentÛ, holiãÛ, zahradníkÛ, vinafiÛ, slévaãÛ olova, bednáfiÛ, tkalcÛ vlny, ‰evcÛ. B˘vá
vz˘vána proti oãním chorobám, neãasu a obtíÏnému hmyzu.
V den Mafií Magdalény rádo poprchává, neboÈ svého Pána oplakává.
Na sv. Magdalénu pohoda — pro vãely v˘hoda; a kdyÏ slota — to lichota.
Sv. JAKUB STAR·Í
25. ãervence
Spolu s bratrem apo‰tolem a evangelistou Janem patfiil k JeÏí‰ov˘m oblíben˘m uãedníkÛm, ktefií ho doprovázeli i na Olivetskou horu. Po Kristovû Nanebevstoupení pÛsobil
v Jeruzalémû, Samafisku, podle legend i ve ·panûlsku. Na rozkaz krále Heroda Agrippy byl
r. 44 sÈat. Stal se prvním muãedníkem z fiady apo‰tolÛ.
Sv. Jakub Star‰í b˘vá zobrazován s lasturou, poutnickou holí, meãem a knihou.
S prosbou o pomoc se k nûmu utíkají váleãníci, dûlníci, lékárníci a drogisté, klobouãníci,
voskafii, poutníci. Skrz modlitby mÛÏe ovlivnit poãasí, úrodu ovoce a polních plodin.
Pak-li na Jakuba slunce svíti, má pak krutá zima b˘ti.
Jakub bez de‰tû — tuhá zima.
Sv ANNA a Sv. JÁCHYM — RODIâE PANNY MARIE
26. ãervence
Anna pocházející z knûÏského rodu Levi, po matce z rodu Davidova a její manÏel Jáchym
z Davidova rodu Judova nemûli dûtí aÏ do vysokého stáfií. Jejich modlitby byly vysly‰eny
a narodila se jim dcera Mirjam (Bohem milovaná) — Marie. Ve tfiech letech ji odvedli do
Jeruzaléma a odevzdali knûÏím, aby prospívala ve ctnostech. Zda se Anna a Jáchym doÏili
narození JeÏí‰e Krista, není známo.
Sv. Anna b˘vá znázorÀována s ‰átkem na hlavû, nûkdy u ní stojí Panna Maria a JeÏí‰ek.
Tento motiv b˘vá oznaãován jako sv. Anna Samatfietí.
Sv. Jáchym mívá v ruce knihu ãi svitek spisu. Nûkdy pfii nûm stojí beránek, nebo holubice.
Sv. Anna je patronkou ‰Èastného sÀatku a manÏelství, porodu, poÏehnání dûtí, matek,
vdov, dûlnic, horníkÛ, tkalcÛ, mlynáfiÛ, truhláfiÛ, kramáfiÛ, provazníkÛ, krejãích, krajkáfiÛ,
ãeledínÛ. Pfiimlouvá se za znovunalezení ztracen˘ch vûcí, za dé‰, a proti boufice.
Jestli Ïnû nezaãaly na sv. Markétu, pak na sv. Annu urãitû.
Také sv. Jáchym prosí za manÏelské páry, dále za truhláfie a obchodníky s plátnem.
Sv. Anna — chladno z rána.
O sv. Annû sedlák si Ïita naÏne.
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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 IX.
Prozkoumání âertovy díry
Nabyv pfiípravnou prací, pfiíkopem aÏ na dno jeskynû vykopan˘ch, jeÏ jsem hned u vchodu vyházeti dal, jistoty o pobytu pravûkého ãlovûka v âertovû dífie v dobách rozliãn˘ch,
jakoÏ i jasného názoru o zpÛsobû uloÏení vrstev hlinit˘ch, jal jsem se celou jeskyni systematicky prokopávati.
Pfiedev‰ím jsem roz‰ífiil vchod, odstraniv skládané kamení b˘valého zatarasení, jeÏ patrnû z doby novûj‰í pocházelo. Tím jsem získal lep‰ího osvûtlení, tak Ïe jsme v pfiední ãásti
jeskynû pfii denním svûtle pohodlnû mohli pracovati.
Horní vrstva, sloÏena jsouc z vápencového ‰tûrku a ãerné hlíny, pokr˘vala celé dno jeskynû ve v˘‰ce 30 — 70 cm. Obsah byl hojn˘ a pozÛstával z rozmanit˘ch dokladÛ pfiítomnosti lidské v dobách novûj‰ích, stfiedovûk˘ch i pravûk˘ch. Mnohé z nich sahají stáfiím sv˘m
do rozhraní tak zvané doby neolitické, o ãemÏ prÛbûhem této zprávy blíÏe pojednám. Vchod
byl nánosem z doby alluviální, z velké ãásti zane‰en. Mohutnost tohoto nánosu, hlavnû rumu vápencového, obná‰ela skoro 4 m.
Aãkoliv rum tento jinak praÏádn˘ch zbytkÛ zvífiecích neb v˘robkÛ lidsk˘ch neobsahoval,
vyskytlo se pojednou v hloubce 1,5 m rozsáhlé popeli‰tû, pfii nûmÏ leÏela úplná lebka
nynûj‰ího medvûda, arci za pfiíãinou vybrání mozku v hodní ãásti zúmyslnû rozbitá, a mal˘
spálen˘ noÏík jaspisov˘.
Pfii dal‰ím povrchním kopání uvnitfi jeskynû seznal jsem, Ïe horní vrstva na mnoha místech je poru‰ená. Zejména v zadní ãásti na‰li jsme nûkolik vykopan˘ch a opût zahraban˘ch
jam. Hledali pr˘ lidé ãasto v âertovû dífie poklady. Jedna z jam tûchto pocházela od dûkana
novojiãínského P. Josefa Proroka, jeÏ v letech padesát˘ch v âertovû dífie kopal, kromû hfiebíku a stfiepin, jak sám mi vypravoval, niãeho jiného tam v‰ak nena‰el.
Pfied víÏkou a v okolí scházela ãerná vrstva témûfi úplnû, jelikoÏ zároveÀ právû tam leÏelo
mnoÏství stroudnatûlého dfiíví, soudím, Ïe ve v˘klenku pod víÏkou umístûn byl jezovity
onen „boÏí hrob“, o nûmÏ dfiíve jsem se zmínil a s jehoÏ úpravou neb náv‰tûvou v 17. a 18.
století bezpochyby souvisí Ïelezné hfiebíky, háky, stfiela, klíã a ãást visacího zámku, jakoÏ
i mosazn˘ koníãek (z chomoutu koÀského), coÏ v‰e na blízku se nalézalo. Horní vrstva byla tam zajisté odházena, aby se více místa získalo. Pohodlného toho místeãka v‰ak i v jiném smûru bylo vyuÏitkováno. LeÏelo tam totiÏ mnoÏství plástÛ tenkého plechu mûdûného
s okrouhl˘mi dírkami, jeÏ tûsnû vedle sebe jsouce vyráÏeny, 10 aÏ 12 mm v prÛmûry mûly.
Byl jsem z poãátku opravdu v rozpacích o v˘klad pozvyráÏen˘ch tûchto plastÛ mûdûn˘ch,
rozliãnû pokfiiven˘ch a rzí speãen˘ch rázu témûfi starobylého. Délka jejich obná‰ela obyãejnû nûkolik decimetrÛ, ‰ífika 1/2 aÏ 2 cm. Nalézal jsem téÏ nûkolik tûch vykrojen˘ch plí‰kÛ,
poznal jsem, Ïe mám tu ãiniti se zbytky matrice z nichÏ penûzokazci fale‰né halífie vyrábûli.
PouÏili nepfiístupné a proto pfied pronásledovateli bezpeãné jeskynû ku provozování svého
nekalého fiemesla a vyrobili tu celkem, pokud totiÏ ze zbytkÛ plechov˘ch matric souditi lze,
pfies 4000 takov˘ch fale‰n˘ch penízkÛ a sice po vystavení „boÏího hrobu“, v âertovû dífie,
tedy ku konci 17. neb bûhem 18. století.
Teprv po ukonãeném prozkoumání horní vrstvy, zapoãal jsme tímÏ zpÛsobem od pfiedu do
zadu prokopávati spodnûj‰í vrstvy diluviální a nalezeny tu vedle ãetn˘ch kostí zvífiecích vûdecké dÛleÏitosti opût nezvratné dÛkazy jsoucnosti a pfiítomnosti ãlovûka diluviálního, sahající stáfiím sv˘m nazpût aÏ do doby ledové. V˘robky lidské nenacházely se tu v‰ak v tak
hojném poãtu, jako v pfiíhodnûji poloÏené a vût‰í jeskyni ·ipce.
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Mohutnost vrstvev diluviálních aÏ na skálu obná‰ela 1,2 — 2,3 m a byla v pfiední ãásti
jeskynû vût‰í neÏ v zadní, jelikoÏ dno patrn˘ spád má ku pfiedu. Vyjma zadní kout s fieãen˘mi jámami byly tyto vrstvy vesmûs neporu‰eny a proto lze urãitû tvrditi, Ïe jich obsah taktéÏ v pÛvodním uloÏení neporu‰en zÛstal, ãemuÏ ostatnû tento sám prÛbûhem celé práce mé
vÏdy odpovídal. Podáním v˘sledkÛ bude kaÏd˘ ctûn˘ ãtenáfi sto o pfiesnosti tohoto úsudku
se pfiesvûdãiti.
Tváfinost jeskynû prokopáním a vyvezením nánosu valnû se zmûnila. Spatfiujeme nyní na
místû b˘valého nepatrného a nízkého vchodu mohutnou bránu 5 m vysokou a více neÏ dvakrát tak ‰irokou, jíÏ odpolední slunce aÏ k nejzaz‰ímu konci vniká a celou jeskyni i s víÏkou, nyní 13 m (od dna skalního) vysoko se pnoucí, osvûtluje. Klenut˘ strop zvedá se nûkolik metrÛ nad námi, v‰ude pohodlnû se procházejícími, pokud arci nerovné skalní dno, jehoÏ pfiechod ve Ïlábech na nûkolika místech pozorovati lze, volnou chÛzi dovoluje.
Naznaãiv prÛbûh zkoumání o jeskyni této, hodlám ob‰írnûji pojednati o jednotliv˘ch nálezech pravûk˘ch. Promluvím napfied o pfiedmûtech postdiluviálních ãili popotopních, naãeÏ
rozeberu blíÏe nálezy z doby star‰í diluviální.
Pravil jsem uÏ, Ïe nalezeny byly v âertovû dífie mezi kamením a povrchní ãernou hlínou
v hloubce 20 —70 cm rozliãné doklady pfiítomnosti ãlovûka pravûkého. ByÈ roztrou‰eny po
celé jeskyni, najmû v‰ak v pfiední její ãásti a sice poãtem mnohem vût‰ím neÏ v jeskyni „·ipce“. Jsou to pfiedmûty rozliãné buì z kosti, kamene neb hlíny, z mûdi, bronzu neb Ïeleza,
jichÏ stáfií v jednotliv˘ch pfiípadech zajisté o 1000 — 2000 rokÛ se li‰í. Na pfiedním místû
uvésti dluÏno velké mnoÏství zbytkÛ zvífiecích. Kosti tyto, nepozbyv‰e je‰tû klihovatiny, vesmûs jsou pevny, zevnûj‰ku namnoze lesklého, barvy jasné a li‰í se nápadnû od kostí diluviálních z vrstev spodnûj‰ích. Zvífiata, jimÏ pfiináleÏejí jsou následující: netop˘r, rejsek, krtek,
jeÏek, koãka divoká, pes, li‰ka obecná, medvûd obecn˘, jezevec, kuna skalní, kuna lesní,
tchofi, hranostaj, lasiãka, veverka plh, zajíc obecn˘, jelen, srna, ovce, koza, b˘k, prase, kÛÀ
a 14 druhÛ ptákÛ. Velká ãást tûchto zbytkÛ zvífiecích dostala se do jeskynû buì náhodou,
aneb zavleãena tam rozliãn˘mi dravci, znaãn˘ v‰ak poãet kostí a sice hlavnû zvífiat vût‰ích
ocitnul se v jeskyni pfiiãinûním lidsk˘m. Tomu nasvûdãuje pfiedev‰ím zevnûj‰ek nalezen˘ch
kostí i tvar jejich zachoval˘ch lebek neb cel˘ch kostí dut˘ch témûfi není, v‰e je roztfií‰tûno
za úãelem pohodlného vybrání mozku neb tuku, jenÏ v tûchto ãástech kosti byl obsaÏen.
Zvífiata, jichÏ maso ãlovûk v âertovû dífie pojídal jsou následující: divoká koãka, pes, li‰ka,
jezevec, zajíc, jelen, srna, husa, kachna, kury, b˘k, koza, ovce, prase a dokonce ryba.
Nejãetnûji naskytují se zbytky jelení a sice nalezeno 17 vesmûs zpracovan˘ch úlomkÛ parohÛ, jednotlivé zuby, Ïebra, obratle, jakÏ i ãetné zpfieraÏené a rozpoltûné kosti konãetin.
ParohÛ a tfiísek kostûn˘ch upotfiebeno téÏ ke zhotovování nástrojÛ a snad i zbraní. Zajímavé
jsou téÏ nesãetné zbytky psí.
Nálezy v âertovû dífie dosvûdãují, Ïe pes netoliko byl ãlovûku vûrn˘m prÛvodcem, n˘brÏ Ïe
slouÏil jemu téÏ za pokrm. Nejvût‰í poãet nalezen˘ch zbytkÛ pfiináleÏí tu psímu tvaru prostfiednímu. Násilnû rozbitá lebka i zpfieráÏené kosti jeví patrné známky ohnû. Jeden spodní a jeden
horní ‰piãák jsou na kofienu krásnû provrtány, zajisté byly jako ozdoba neb amulet no‰eny.
K tûmto zbytkÛm zvífiat, jichÏ masem ãlovûk se Ïivil, druÏí se zároveÀ ãásti koster lidsk˘ch, jeÏ taktéÏ v horní vrstvû v âertovû dífie a sice podobn˘m zÛsobem roztfií‰tûny byly.
Jsou to 1 fiezák, 1 ‰piãák, 3 stoliãky, 15 úlomkÛ lebky, 1 kost klíãní, 2 horní pÛlky kostí loketních, 3 ãásti kostí vfietenních a 1 kost pfiednártní. JelikoÏ ve‰keré tyto zbytky ãlovûãí,
jeÏ dvûma mlad˘m osobám (jedna byla je‰tû dítûtem) pfiináleÏejí, jeví patrné známky násilného
roztfií‰tûní a mnohé zároveÀ jsou opáleny, mám za to, Ïe nám tu ãiniti jest s pfiípadem lidoÏroutství, aneb Ïe jsou to zbytky lidsk˘ch obûtí, coÏ by nebylo v pravûku zjevem neobyãejn˘m.
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·tramberk a nûmecká okupace
1939 —1945
poznámky a úvahy o nejtûÏ‰í dobû na‰ich moderních dûjin
ve svûtle vzpomínek i archivních dokladÛ
Josef Adamec
ãást II.
·TRAMBERK SOUâÁSTÍ PÁTÉHO PÁSMA
„Ale jedno mÛÏeme pfiijmout s jistotou a to je nepochybná budoucnost lidského ducha: Ïe aÈ
jakkoliv násilnû, jménem ãehokoliv bude zglajch‰altován, usmûrÀován a ãinûn sluÏebn˘m,
vyvstane v nûm vÏdy znovu vítûzn˘ poÏadavek svobody ducha. Duch mÛÏe b˘t znásilnûn, ale ne
natrvalo, pokud soudí a tvofií, bude nutnû pfiekraãovat dané ohrady, aÈ mu jsou ukládány jakoukoliv despocií. KaÏdá násilná moc je jenom pfiekáÏka, která dfiíve nebo pozdûji bude smetena.
KaÏdá reakce, kaÏd˘ sestup k demagogii a fanatismu není neÏ episoda, po níÏ — se zbyteãn˘mi
ztrátami, za cenu krve a drahého ãasu — se vrátí svoboda lidsk˘ch du‰í“.
Tomá‰ Garrigue Masaryk
NeÏ se dostaneme k samotnému období okupace a odporu na‰ich obãanÛ proti ní, musíme si uvûdomit, co jí pfiedcházelo.
Naplnûním závûrÛ neblaze proslulé mnichovské konference byla rozbita jednota a naru‰ena
celistvost, suverenita i státní nezávislost ãeskoslovenského státu. Na základû Mnichova byla
pohraniãní oblast ãesk˘ch zemí pfiipojena k nacistickému Nûmecku, v listopadu 1938 bylo odstoupeno Tû‰ínsko Polsku a jiÏní oblasti Slovenska a Zakarpatsko pfiipojeny k Maìarsku.
Od âeskoslovenska tak byla odtrÏena tfietina území se 40 % prÛmyslu a velkou ãástí surovinové základny a s 33 % obyvatelstva, z toho 1 200 000 âechÛ, SlovákÛ a UkrajincÛ.
Novojiãínsk˘ okres patfiil v roce 1938 mezi oblasti národnostnû smí‰ené, se siln˘mi ãesk˘mi men‰inami. Národnostní problémy existující zde uÏ od poloviny 19. století nabyly
ostfiej‰ích forem po vyhlá‰ení samostatné âeskoslovenské republiky v roce 1918. Její existenci vût‰ina NûmcÛ na Novojiãínsku neuznávala a hlásila se k tzv. Sudetenlandu se sídlem
v Opavû. Novojiãínsko bylo z hlediska hospodáfiského v˘znamu pro nûmeckou fií‰i dÛleÏitou
prÛmyslovou oblastí s mnoÏstvím prÛmyslov˘ch závodÛ (Studénka, Kopfiivnice, ·tramberk…) a s fiadou v˘znamn˘ch dopravních tepen.
Mnichovská dohoda rozdûlila ãeskoslovenské pohraniãí do ãtyfi pásem, která mûla b˘t
postupnû obsazena. Existovalo i tzv. „páté pásmo“, v nûmÏ mûla hranici stanovit komise
z Berlína podle v˘sledku plebiscitu. K Nûmecku byly pfiipojeny v‰echny obce soudního
okresu Bílovec, Klimkovice, Fulnek, Odry a Nov˘ Jiãín (s v˘jimkou Hodslavic, Hosta‰ovic,
Mofikova a Vefiovic) a vût‰ina obcí ze soudního okresu Pfiíbor, dále z tehdej‰ího soudního
okresu Hranice vsi Dub, Hefimanice u Polomi, Spálov, Lubomûfi, a Heltínov, ze soudního
okresu Vítkov obec KlokoãÛvek.
Zcela v rozporu s pÛvodním prohlá‰ením Hitlera o obsazení území, kde pfievaÏuje nûmecké obyvatelstvo, byla zabrána i vyslovenû ãeská mûsta jako Kopfiivnice, ·tramberk
a Pfiíbor. Definitivní hranice stanovila delimitaãní komise bûhem fiíjna a listopadu 1938.
Koneãná demarkaãní ãára vedla na jihozápadû hranic okresu z Milotic n. B. mezi Star˘m
Jiãínem a Jiãinou smûrem na Hodslavice (byly vyÀaty ze záboru), kolem ·tramberãíka na
âerven˘ kámen, Pískovnu a smûrem na Kopfiivnici, pfies S˘korec na Horní Sklenov,
Hájovsk˘ dvÛr aÏ ke kótû ã. 317, odtud severov˘chodnû od Klokoãova na Honãovu HÛrku,
Petfivald, Ko‰atku n. O. a Proskovice.
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Mûsta a obce, které pfiipadly do záboru, byly obsazeny nûmeck˘mi vojensk˘mi jednotkami 10. fiíjna 1938. Byly strhávány ãeské nápisy, orientaãní tabule a niãeno v‰e, co pfiipomínalo âSR. âeská obecní zastupitelstva byla rozpu‰tûna a rovnûÏ ãinnost vût‰iny ãesk˘ch
spolkÛ a organizací byla dále znemoÏÀována a posléze zcela zakázána. Zaãala systematická germanizace ãeského obyvatelstva.
Ta pohroma pfii‰la celkem náhle, nicménû uÏ nûjakou dobu lidé se znepokojením sledovali nebezpeãné dûní v na‰em pohraniãí i ne‰Èastn˘ v˘voj této otázky na mezinárodní úrovni. Poãátkem roku 1938 odevzdal starosta mûsta se tfiemi ãleny mûstské rady diplom ãestného obãanství mûsta ·tramberka prezidentu dr. E. Bene‰ovi. V rozhovoru s ním se nevyhnuli nûkter˘m oÏehav˘m otázkám a z odpovûdí vycítili velikou a váÏnou situaci, která se
ohromnou rychlostí na na‰i drahou republiku valila.
Zaãátkem fiíjna 1938 ãeskoslovensk˘ rozhlas v sedm hodin veãer pfiinesl zprávu, Ïe tzv.
Sudety mají b˘t postoupeny NûmcÛm. Mezi nimii ·tramberk z 99% ãesk˘, Kopfiivnice
a Pfiíbor“, vzpomínal pozdûji tehdej‰í ‰trambersk˘ starosta Vojtûch Michálek. „Ihned najal
jsem auto a jel se zástupci Kopfiivnice a Pfiíbora do Prahy intervenovat, dotazovat se, zda
je moÏno, aby úplnû ãeské kraje byly pfiiãlenûny k nûmecké fií‰i. S tehdej‰ím ministrem sociální péãe p. Neãasem vypracovali jsme protesty, které jsme zaslali zahraniãním konzulÛm
Anglie, Itálie, Hitlerovi a jin˘m, ale ministr Neãas nedával tomu veliké nadûje a fiíkal, Ïe
Hitler se dal na pochod a neustane dfiív, dokudnacismus nebude úplnû zniãen.“ Doma uÏ se
lidé obávali pfiíchodu panovaãn˘ch nacistÛ. Mnozí se stûhovali do vnitrozemí, úfiedníci opou‰tûli svoje místa, vedoucí rÛzn˘ch organizací pálili spisy, broÏury i knihy s protihitlerovsk˘m obsahem, lidé si je naopak schovávali a zazdívali.
A vskutku Ïe mûl se ãeho lid v tomto kraji obávati, jelikoÏ v lidu kofieny, které v letech
1905 — 1914 zapustil v tomto kraji prezident Osvoboditel profesor T. G. Masaryk, byly zapu‰tûny hodnû hluboko. Lid zÛstal ideám demokratick˘m vûrn˘ i pfies ve‰ker˘ útisk páchan˘ nacismem po ãas okupace. Bylo málo tûch, ktefií se stali nevûrn˘mi a násilí podlehli,“ vzpomínal tehdej‰í starosta. „Nade‰el den, kdy mûl b˘ti ·tramberk okupován. Nûkolik
pfiíslu‰níkÛ ze smí‰eného manÏelství a Nûmci bydlící v na‰em mûsteãku, ãinili pfiípravy, aby
nacistické vojsko pfiivítali. Byl jsem vyzván jedním Nûmcem od NSDAP, Twarczykem, kter˘ pro radost nad okupací brzy zemfiel, abych pfiivítal dÛstojníka, kter˘ okupanty vedl. V zástupu stálo nûkolik NûmcÛ a jejich dûti s fangliãkami, na nich hákov˘ kfiíÏ, nûkolik zvûdav˘ch âechÛ, takÏe z celkového poãtu asi 3 600 obyvatel pfiibliÏnû 50 osob se zúãastnilo,
ostatní plakali v koutku v domácnosti.
Pfiedstoupím pfied dÛstojníka a fiíkám po ãesku: „Pane, zde jste pfii‰li do ryze ãeského
kraje, kde lid va‰emu jazyku nerozumí, lid je dobr˘ a doufám, Ïe bude s ním zacházeno jako rovn˘ s rovn˘m“. Twarczyk pfieloÏil toto do nûmãiny, hudba, která jela s nimi, zahrála
nûkolik nûmeck˘ch pochodÛ, z mûsta pfiejel Hofek s krávou a okupace byla zahájena. Brzy
nato obyvatelstvo ucítilo „dobrotu“ nacismu…
âeské nápisy, plakáty, návûstní ‰títky — v‰echno ãeské muselo b˘t v krátké dobû odstranûno a ihned byly vydávány propustky pfies hranice. Pfiipomenu zde slova prosté robky
Ja‰kové, kdyÏ chtûla po starostovi Palatzkém propustku. Na jeho v˘tky, Ïe má mluvit nûmecky, mu nevinnû a samozfiejmû odpovûdûla, Ïe ona je „jak ten firer — un enem a furt nûmecky a ja zase ãesky.“ A to starosta netu‰il, Ïe syn této staré, ale uvûdomûlé Ïeny, Karel,
patfiil mezi ty, ktefií plánovali, co bude tfieba dále proti okupantÛm pfiipravit. Karel Ja‰ek byl
seãtûl˘ dûlník, byl knihovníkem ãeské knihovny. Mûl dobr˘ pfiehled o na‰ich dûjinách a sociálním pokroku a proto se vÏdy hlásil k tûm, co za nû bojovali. Za svoji ãinnost byl pozdûji popraven.
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Patron ‰trambersk˘ch kamenáfiÛ
Bohumil Kresta
TûÏba vápence na Kotouãi byla zahájena po dostavûní Ïelezniãní tratû ze Studénky do
·tramberka roku 1881. Dûlníci se kaÏdé ráno shromaÏìovali v dfievûné boudû /baráku/
k „vyvolávání“ /prezentaci/. Pracovat se zaãínalo v 6 hodin V zimním období o nûco pozdûji.
Mnozí dûlníci pfiicházeli o pÛl hodiny dfiíve a spoleãnû se pfied nástupem do práce pfied kfiíÏem modlili rÛÏenec. Podnût k tomu dali Jan Marek, Tomá‰ Socha, Alois Marek, Josef Marek
a k nim se pfiipojovali ostatní spoludûlníci. Toto setkávání pfii modlitbû rÛÏence pfiipomnûl ve
své homilií O. Mons. Franti‰ek Lobkowicz biskup ostravsko–opavsk˘ na Velehradû pfii
Národní cyrilometodûjské pouti /2005/ jako pfiíklad opravdivé víry v BoÏí ochranu a pomoc.
V roce 1883 pfii‰el do ·tramberka nov˘ faráfi, P. Josef Nehudek. KdyÏ se seznámil s pomûry
ve farnosti a zdej‰í lidovou zboÏností, navrhl kamenáfiÛm oddat se pod ochranu sv. Jana Kfititele
a pfiijmout ho za svého patrona. Proã právû Jana Kfititele? Pohnutku k pfiijetí tohoto svûtce za
patrona zavdalo tenkrát samotné pracovi‰tû u paty hory s nûkolika nedalek˘mi jeskynûmi,
coÏ vytváfielo obraz krajiny podobné té, kde pob˘val sv. Jan. P. Nehudek daroval kamenáfiÛm
zarámovan˘ obraz tohoto svûtce, kter˘ kamenáfii umístili pod kfiíÏ na ãelní stûnû v „baráku“.
Po ãase byla vystavûna nová budova, ve které kromû kanceláfií a o‰etfiovny byl také sál
ke shromaÏìování dûlníkÛ. V sále byl umístûn nov˘, rozmûrnûj‰í obraz svatého patrona,
pfied kter˘m se modlili kamenáfii, jak to dûlávali dfiíve. Od doby, kdy mûli svého patrona, pfiibyl do jejich kalendáfie nov˘ „svatojánsk˘“ svátek, kter˘ zásluhou P. Rehudka byl uznávan˘ také vedením závodu jako voln˘ den. Tomuto svátku vÏdy pfiedcházely velké pfiípravy
a v pfiedveãer slavení se na Zámku /Trúbû/ stfiílelo z moÏdífiÛ, aby se obãanÛm mûsta pfiipomnûlo, Ïe pfií‰tí den, 24. ãervna, slaví kamenáfii svÛj svátek.
V den svatého Jana, ráno o pÛl deváté, se v‰ichni zamûstnanci sváteãnû ustrojení v bíl˘ch ko‰ilích shromáÏdili v sále k modlitbû. Potom ozdobeni lipov˘m lístkem za kloboukem
‰li prÛvodem za doprovodu dechové hudby a trubaãÛ do kostela. Odchod z lomu a pfiíchod
ke kostelu ohla‰ovala stfielba z moÏdífiÛ. O pofiádek na ulici, kudy prÛvod procházel, dbal
za úhradu obecní stráÏník /policajt/.
Po slavn˘ch bohosluÏbách se vrátili úãastníci s prÛvodem a hudbou do lomu, kde obdrÏeli poukázky na jídlo a pití pro sebe i manÏelky jako náhrady za u‰l˘ v˘dûlek. Odpoledne
byla lidová veselice tzv. „Kamenáfisk˘ v˘let“. Za nepfiíznivého poãasí se slavnost konala
skromnûji v sále správní budovy.
Roku 1907 nechalo vedení závodu zhotovit kamenáfiÛm slavnostní prapor. Na zelené
listu praporu je znak místních kamenáfiÛ a na bílém obraz sv. Jana Kfititele. Okraje listÛ
praporu jsou v kombinaci livrejov˘ch barev pracovníkÛ v kamenolomech, tj. zelené a bílé.
Prapor byl roku 1947 svûfien pod zá‰titu farního kostela ve ·tramberku.
Svatojánské oslavy se konaly nûkdy okázale, jindy skromnû. Bûhem obou svûtov˘ch válek
se neslavilo. Náhradou dostávali zamûstnanci od závodu finanãní pfiíspûvek, tzv. „janské“, ale
po kaÏdé válce byly oslavy zase obnoveny. Neoslavovalo se v den svátku, ale v nedûli po svátku
a to aÏ do roku 1954, kdy byly v‰echny oslavy s náboÏensk˘m pÛvodem zru‰eny.
Po druhé svûtové válce bylo na území ·tramberka opraveno nûkolik historick˘ch památek. Mezi nû byly zaãlenûny také kaple b˘valé kfiíÏové cesty. Stalo se, Ïe kaple nad hfibitovem se uprázdnila. Tehdej‰í vedoucí závodu KOTOUâ, pan Eduard Paloncy, dal návrh, aby
do kaple byl umístûn obraz patrona kamenáfiÛ, sv. Jan Kfititel. Prostor kolem kaple byl
opatfien laviãkami a celá kaple byla dÛstojnû opravena. O zhotovení obrazu byl poÏádán
místní rodák Vojtûch Petrá‰. Do kaple byl obraz umístûn a posvûcen koncem ãervna 1952.
Od té doby se kaple naz˘vala „Kamenáfiská“. Av‰ak roku 1967 pfii roz‰ifiování lomu byla
zbouraná. O zaji‰tûní obrazu se postaral Vl. David.
Koncem sedmdesát˘ch let poÏádal nás ná‰ zeÈ o uloÏení obrazu sv. Jana Kfiitele na pÛdû
v novû vybudovaném domku. Obraz byl u nás uloÏen pfies 20 let. Celou dobu o nûj peãovala moje manÏelka.
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Jednou nás nav‰tívil p. Petr Pavlík — majitel budoucí botanické zahrady, která se buduje ve starém lomu nad Hraniãkami — a poÏádal mne o seznámení s historií dob˘vání vápence ve ·tramberku. Pfii rozhovoru jsem se zmínil o patronu zdej‰ích kamenáfiÛ sv. Janu
Kfititeli. Ihned na to zareagoval a fiekl, Ïe musí nûkde koupit obraz tohoto svûtce a umístit
ho do kapliãky, kterou k tomu úãelu vybuduje. ¤ekli jsme mu, Ïe obraz nemusí kupovat, Ïe
u nás jeden máme a pfiinesli jsme jej s manÏelkou ukázat. Obraz se mu velmi líbil a byl velice nad‰en˘, kdyÏ jsme mu fiekli, Ïe si ho pro tanto úãel mÛÏe vzít. Neopomnûl jsem mu fiíci, Ïe pfied tímto obrazem se zastavoval také sluÏebník BoÏí Antonín ·uránek, knûz–dûlník
na Kotouãi, kdykoliv ‰el kolem. P. ·uránek celá léta v dopisech do ·tramberka nezapomnûl
pfiipomenout, Ïe 24. 6., na svátek patrona kamenáfiÛ sv. Jana Kfititele, bude na jeho ctitele
pamatovat ve m‰i svaté.
Úmysl v˘stavby kapliãky se nûkolik let nedafiil. Teprve letos s pomocí podniku KOTOUâ,
hl. jeho fieditele ing. Boh. Volného, se uskuteãnil. Obraz o rozmûrech 1,3 × 1,7 m je umístûn˘ do niky vysekané ve skalní stûnû v prostoru arboreta. Slavnostnû obraz poÏehnal Otec
Mons. Franti‰ek Lobkowicz, biskup ostravsko– opavsk˘ 23. 6. 2005.
O propagaci obnovené svatojánské slavnosti se postaral pan Petr Pavlík za spolupráce
podniku KOTOUâ a mûsta ·tramberka se starostou ing. Janem Sochou.

Autor obrazu malífi Vojtûch Petrá‰
a Otec Mons. Franti‰ek Lobkowicz,
biskup ostravsko–opavsk˘

Starosta mûsta ing. Jan Socha
a Otec Mons. Franti‰ek Lobkowicz,
biskup ostravsko –opavsk˘

PRAMENY:
Podle vyprávûní: Johany Sochové /1861—1942/, manÏelky Tomá‰e Sochy /1862—1920/
a Josefa Sochy /1864—1958/. Oba patfiili mezi první dûlníky od zahájení otvírkov˘ch prací
v lomû KOTOUâ.
Adolf Ja‰ek /1880—1952/ „Kronika vápencového lomu Kotouã“, rukopis z roku 1938.
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Páter ·uránek — dûlník
Bohumil Kresta
ãást I.
„V roce 1996 (5. ãervence) uplyne 70 let od knûÏského svûcení P. ·uránka. Z popudu jeho pfiátel a se souhlasem O. arcibiskupa Mons. Jana Graubnera má b˘t P. ·uránkovi odhalena pamûtní
deska na kapli (návrh ing. Mgr. arch. Tomá‰ âernou‰ek) na Blatnické hofie o hlavní svatoantonínské pouti v nedûli 16. 6. 1966. Slavnost bude spojena se symposiem o této osobnosti a o knûÏství
vÛbec v úter˘ dne 4. 6. 1966 v olomouckém KnûÏském semináfii.
Nezávisle na tûchto poãinech byla jiÏ dne 27. 8. 1995 odhalena pamûtní deska ve farním kostele ve ·tramberku, kde pracoval jako dûlník v letech 1955—1962.“
Z dopisu Arcibiskupství olomouckého, 14. 12. 1995
Mé vzpomínky na Pátera ·uránka, jako na dûlníka ve ‰tramberském kamenolomu, mohly
by se vám zdát velmi nadsazené. Proto nechÈ promlouvá také Páter ·uránek prostfiednictvím
své korespondence i sv˘ch ver‰Û.
Pfii louãení Pátera ·uránka se ·tramberkem, které se uskuteãnilo v úzkém kruhu ãlenÛ
muÏského kostelního sboru tehdej‰í starosta sboru ve svém projevu mino jiné k P. ·uránkovi fiekl: „Snad Vám pfii Va‰ich pfiede‰l˘ch náv‰tûvách ·tramberka ani na mysl nepfii‰lo, Ïe po
letech, z dopu‰tûní BoÏího, Vás nevûfiící lidská spoleãnost postaví na tato místa.“ Páter ·uránek za projev podûkoval, ale k této ãásti zaujal naprosto nesouhlasné stanovisko, k ãemuÏ se je‰tû vyjádfiil v dopise kde mimo jiné napsal: „Snad se Vás bolestnû dotkla má poznámka o tom, Ïe
jsem nebyl zafiazen do ‰tramberského lomu 'nevûfiící lidskou spoleãností'. Jde mnû o to, abychom
v‰ichni vÏdy a v‰ude 'stáli v pravdû', neboÈ BÛh je Pravda. KdyÏ mnû bylo fieãeno, Ïe si mám volit
svûtské povolání, volil jsem ·tramberk“.
V závodû Kotouã byl nûjak˘ ãas pfied pfiíchodem P. ·uránka zru‰en pracovní tábor novojiãínské vûznice, kter˘ tam pfieÏíval je‰tû z doby války. Odsun vûzÀÛ a stále se zvy‰ující potfieba vápence pro hutû a stavebnictví byly dva ãinitelé vyÏadující zv˘‰ení poãtu pracovníkÛ.
Proto byl závod zafiazen do organizovaného náboru pracovních sil na úrovni dolÛ. To byl také
dÛvod, proã Páteru ·uránkovi bylo jako jedno z moÏn˘ch zamûstnání nabídnuto pracovat
v tomto závodû.
Lom Kotouã volil bez dlouhého zaváhání. UÏ z dfiívûj‰ích dob znal ·tramberk, jeho lid i tûÏkou práci „kamenáfiÛ“. Pracovat v tomto závodû si zvolil, jak mi fiekl, proto, „aby dokázal tûm,
co o knûÏích hovofií jako o „darmojedech vyh˘bajících se práci, ktefií Ïijí z lidské hlouposti,
aby tito lidé se pfiesvûdãili, Ïe knûÏí se Ïádné práci nevyh˘bají, práce se nebojí a dokáÏou se prací
také uÏivit. KnûÏí, jak fiekl, mohou mít upracované, mozolnaté ruce, ale vÏdy musí mít ãisté a ‰lechetné srdce. To je nutné tûmto lidem dokázat jedinû poctivou a svûdomitou prací“.
Páter ·uránek znal horu Kotouã nejen jako lom, ale také jako poutní místo, na kterém od
vûkÛ byl uctíván sv. KfiíÏ, kam putovaly zástupy kajících poutníkÛ ze ‰irokého okolí, horu, na
které dfiíve stávaly dva kostely, kde o poutích na svátky Nanebevstoupení Pánû a Pov˘‰ení sv.
KfiíÏe pfiistupovaly, jak praví kroniky, tisícové zástupy vûfiících ke Stolu Pánû. Kostely byly
zru‰eny, ale kfiíÏ na hofie stojí stále a poutníci, tfiebaÏe ne v takovém poãtu, putují k nûmu
dosud. U kfiíÏe k poutníkÛm promlouval také pfiíborsk˘ kaplan Páter Ant. C. Stojan. Tady
poÏehnal tenkrát je‰tû ãtyfiletému chlapci, pozdûj‰ímu svému spolupracovníku, cyrilometodûjskému misionáfii Páteru Adolfu Ja‰kovi. ·tramberk byl rodi‰tûm jeho vûrného pfiítele
z knûÏsk˘ch studií Pátera Petra Sochy, s nímÏ tady proÏil nejeden prázdninov˘ den. Poznal
tu také nûkolik nev‰edních lidí, na které rád vzpomínal.
Jednou pfii cestû z provozu do správní budovy setkala se moje manÏelka s muÏem, kter˘
s omluvou ji na tu dobu nezvykle slu‰nû poÏádal o informaci, kde by se mohl v závodû
pfiihlásit o práci. „Tak máme spoleãnou cestu“, odpovûdûla manÏelka, a zavedla ho na kádrové oddûlení. Doma pak vyprávûla své dojmy ze setkání s tímto v˘jimeãn˘m ãlovûkem. Pfií‰tí
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den — po nahlédnutí do jeho osobní karty — telefonicky mi sdûlila, Ïe jde o duchovního, doktora ·uránka, kter˘ nastoupil práci v provozu lomu. Bylo to 27. fiíjna 1955. Pracoval jsem
v závodû ve strojní údrÏbû a moje manÏelka v administrativû. Druhého dne jsem P. ·uránka
nav‰tívil na jeho pracovi‰ti. Vzájemnû jsme se pfiedstavili a dodal jsem, Ïe pokud bude nûco
potfiebovat, mÛÏe se na mne s dÛvûrou obrátit. Tak probûhlo na‰e první setkání.
Páter ·uránek nastoupil do závodu v dobû rozrÛstání nové techniky, která do znaãné míry
mûnila nejen v˘robní technologii, ale také my‰lení lidí. Pov‰imnûme si odli‰nosti tehdej‰ího
rÛznorodého pracovního osazenstva. K jádru, které tvofiili stafií, poctiví „kamenáfii“, skromnû
se pfiidruÏovali obãané nûmecké národnosti ze smí‰en˘ch manÏelství z blízkého i vzdálenûj‰ího
okolí. Dal‰í skupinou byli nûktefií propu‰tûní vûzÀové ze zdej‰ího b˘valého pracovního tábora, ktefií vût‰inou pocházeli z fiad váleãn˘ch ztroskotancÛ, a k nim se pfiidruÏili vychytralci,
ktefií nastoupili do podniku jen proto, Ïe jim doba tady dávala nemalé materiální v˘hody odmûnou za znehodnocování práce star˘ch, poctiv˘ch a svûdomit˘ch zamûstnancÛ. Poslední dva
jmenované „elementy“ zasévaly na pracovi‰tích sobectví, nenávist, hrubost a ateismus,
coÏ podstatnû ovlivÀovalo my‰lení hlavnû v fiadách mlad‰í generace a potom cel˘ pozdûj‰í
spoleãensk˘ v˘voj v podniku.
Vyjmenované spoleãenské pfiemûny dennodennû více zasahovaly do Ïivota letit˘ch kamenáfiÛ, bouraly jejich vÏit˘ mravní fiád a proti jejich vÛli zavádûly na pracovi‰tích dravost a bezohlednost, pod rafinovan˘mi hesly „o budování lep‰ích zítfikÛ“, za kter˘mi se skr˘valo sobecké „urvi co mÛÏe‰“. Krutost a ne‰etrnost vÛãi star‰ím a fyzicky vysílen˘m spolupracovníkÛm
mnohdy neznala mezí. Ti, ktefií nestaãili danému tempu, protoÏe jejich síly byly jiÏ v minulosti
odãerpané, byli z této nemorální soutûÏivosti odsunuti na okraj spoleãensk˘ch zájmÛ. A do víru tûchto zmûn nastupuje do závodu pracovat Páter ·uránek.
Páter ·uránek nastoupil na expedici vápence do „velkého tunelu“, jak bylo toto pracovi‰tû
naz˘váno. Tam pracoval pfii posunu Ïelezniãních vozÛ ve dvousmûnném provozu. Práce tady
nebyla fyzicky pfiíli‰ namáhavá, ale pracovi‰tû se nacházelo ve skále, kde byl prÛvan, vlhko,
hluk a prach. V meziãase mezi jednotliv˘mi vlaky provádûl se na pracovi‰ti úklid a rÛzné
jiné práce. Jako jedna z nich bylo zanést opotfiebované náfiadí na opravu k nám do dílny. Tyto
opravy procházely také m˘ma rukama, takÏe jsem byl v ãastém styku s tamními pracovníky.
Mezi nû pfiibyl i P. ·uránek.
KdyÏ se P. ·uránek rozhodnul pracovat v lomu, byl na v‰echny tûÏkosti, nesnáze i strádání s tím spojené skuteãnû pfiipraven˘. Vûdûl kde nastupuje a co mÛÏe oãekávat. ·el odhodlanû
s dobr˘m pfiedsevzetím i s nadûjí. Po t˘denní práci v závodû dal mi v dílnû obrázek se sv.
Antonínem a na rubu pfiipsal:
„Pro milého nic tûÏkého, nejmilej‰í JeÏí‰i!
AÈ se blíÏí boufie zlého, pfiijdou muka nejvy‰‰í!
S tebou v‰e a pro tebe, pro Marii, pro nebe!
S tebou v‰e a pro tebe, pro Tvou církev, pro nebe“.
A pokraãuje:
„Maria pomáhá, milosti vymáhá,
nesãetn˘m pomohla jiÏ!
Marii zavolej, dÛvûru pevnou mûj,
ona ti ulehãí kfiíÏ! Ona v‰em ulehãí kfiíÏ!“
3. 11. 55 P. ·.
Tûmito slovy vyjádfiil P. ·uránek své pevné odhodlání s pomocí BoÏí a pfiímluvou Panny
Marie zápas vybojovat a zvítûzit. A nám dodat do kaÏdodenního boje odvahu a povzbuzení.
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Vladimír Baar
Josef Adamec
„… V˘voj stfiedoevropského prostoru se dlouhodobû vyvíjel ve vazbách s nûmecky mluvícími zemûmi. Zárodky národních státÛ âechÛ, PolákÛ a MaìarÛ spadají do
9. — 10. století, ale Slováci a Slovinci se vlastní státnosti doãkali aÏ na konci 20.
století. Geografická poloha dlouhodobû ovlivÀovala vzájemné geopolitické vztahy…
Pfielom 80. — 90. let 20. století znamenal konec komunistick˘ch systémÛ ve stfiední Evropû, ale také zaãátek obtíÏné pfiemûny od centrálnû fiízeného hospodáfiství
k obnovení trÏního systému. Tento dlouhodob˘ proces provázejí v jednotliv˘ch zemích velké problémy sociální (zvy‰ování nezamûstnanosti, rozkrádání privatizovaného majetku,
neschopnost ãi nechuÈ ãásti obyvatel pfiizpÛsobit se nov˘m podmínkám a pfievzít odpovûdnost za
vlastní osud apod.) nebo politické (hledání politické orientace, problémy s pfiijímáním nov˘ch zákonÛ, netrestání komunistick˘ch zloãinÛ atd.)…
…Îádn˘ evropsk˘ stát nepro‰el tak sloÏit˘m politick˘m a územním rozvojem jako Polsko…“
Autor vûnuje pozornost jednotliv˘m státÛm stfiední Evropy od jejich vzniku pfied více neÏ deseti stoletími, v‰ímá si jejich v˘voje i historick˘ch mezníkÛ v prÛbûhu této doby, vzájemn˘ch
vztahÛ, ale i souãasné situace. âiní tak poutav˘m zpÛsobem, kter˘ urãitû zaujme ãtenáfie, pfiedev‰ím studenty, jimÏ je kniha urãena. Jako uãebnici pro stfiední ‰koly ji v roce 2002 vydalo
nakladatelství âeské geografické spoleãnosti pod názvem Hospodáfisk˘ zemûpis s podtitulem
Regionální aspekty svûtového hospodáfiství. Publikace seznamuje s ekonomick˘m v˘vojem
nejen evropsk˘ch státÛ, ale stejnû podrobnû si v‰ímá i státÛ africk˘ch, americk˘ch, asijsk˘ch
i mnoha státÛ ostrovních.
Autor knihy, ‰trambersk˘ rodák Vladimír Baar v úvodu fiíká: „…Rozvoj lidské spoleãnosti
trvá ve srovnání s existencí planety Zemû nepatrn˘ ãasov˘ úsek. Pfiesto lidé dokázali velmi v˘raznû zmûnit její tváfi. Ve‰kerá ãinnost ãlovûka probíhá v reálném ãase a v urãitém prostoru, kter˘ se
v dÛsledku lidské aktivity nesmírnû rychle mûní. Lidé uÏ vûdí, Ïe nemohou Zemi jenom brát její suroviny, niãit pfiírodní krajinu, aby mohli stále zvy‰ovat produkci… Dobr˘ hospodáfi musí poãítat
s tím, Ïe po nûm pfiijdou dal‰í generace, které také budou muset na této planetû Ïít. V˘voj na Zemi
je v‰ak velmi nerovnomûrn˘…“
Tato slova svûdãí o fundovaném postoji autora, kter˘ ví o ãem mluví a pí‰e. Mnohé státy
poznal z vlastní zku‰enosti, poznal jejich tradici, vidûl i jejich souãasnou situaci. Jeho rodové
kofieny jsou v‰ak hluboko zapu‰tûny do rodné ‰tramberské hroudy. Narodil se v roce 1953 rodiãÛm Vladimírovi Baarovi a Eli‰ce, dc. Jana R˘dla a BoÏeny roz. Hyklové. Rod R˘dlÛ i HyklÛ
je ve ·tramberku usazen pfied rokem 1700, rod BaarÛ (nûkdy BahrÛ, BárÛ) lze povaÏovat za
snad druh˘ nejstar‰í rod ve ·tramberku, kter˘ je dnes uÏ tak rozko‰atûl˘, Ïe se tûÏko hledá
vzájemná spfiíznûnost mezi jeho jednotliv˘mi vûtvemi. První dosud znám˘ pfiedek Jakub Baar
se ve ·tramberku usadil pravdûpodobnû pfied rokem 1600!
Vladimír Baar se v‰ak narodil asi o 360 let pozdûji a s podvûdom˘m pocitem sounáleÏitosti k mnoha generacím pfiedkÛ se dnes povaÏuje za ‰tramberského patriota — ostatnû ve sv˘ch
Ïivotopisech v publikacích Kdo je kdo? zásadnû uvádí ·tramberk jako rodnou obec, i kdyÏ se
jako vût‰ina ·tramberákÛ jeho generace narodil v novojiãínské nemocnici. A kdyÏ posílá do
zahraniãí sv˘m kolegÛm pozdravy, nikdy neopomene poslat pohlednici malebného ·tramberka
— a pokud pfiijedou na náv‰tûvu, tak je samozfiejmû „protáhne“ ·tramberkem a okolím.
Vyrostl pod Palárnou, kde na Horeãce a okolo b˘val˘ch vápenek proÏil s jin˘mi ‰trambersk˘mi kluky své dûtství. Poznával tak rÛzná ‰tramberská zákoutí, seznamoval se i se ‰tramberskou minulostí.
Ale hlavnû ho bavilo poznávat ‰ir‰í svût, daleké kraje, ale o nich mohl jenom ãíst nebo je
hledat v atlase. Nejradûji mûl cestopisy Hanzelky a Zikmunda, nejvíce ho v‰ak lákal ostrovní
svût Oceánie, o nûmÏ psal Miroslav Stingl. Cílevûdomû se pfiihlásil na pfiíborské gymnázium
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a po jeho úspû‰ném absolvování na bratislavskou Univerzitu Komenského, kde získal titul
Mgr. v oboru geografie. Tátu moÏná trochu mrzelo, Ïe se „nepotail“, Ïe nezdûdil ten vztah
k motorÛm, montáÏi a jisté technické dovednosti, nebránil v‰ak synovi v jeho zálibách a zájmech. A dobfie udûlal.
Dnes je z obyãejného ‰tramberského kluka vysoko‰kolsk˘ uãitel a vûdeck˘ pracovník, kter˘
ke svému jménu zaslouÏenû fiadí tituly Doc., RNDr. a CSc., které postupnû získal na praÏské
Karlovû univerzitû a banskobystrické Univerzitû Matûje Bela. Nûkolik let byl vedoucím Katedry
sociální geografie a regionálního rozvoje na Pfiírodovûdecké fakultû Ostravské univerzity,
v roce 2003 ho Akademick˘ senát zvolil na tfiíleté období do funkce rektora této mladé, ale rychle
se rozvíjející univerzity s témûfi 8 tisíci studenty. Práce vysoko‰kolského uãitele zahrnuje i vystoupení na mezinárodních konferencích a sympoziích, z titulu své funkce se setkává s rektory
nejen ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol, s velvyslanci, politiky, umûlci. ZÛstává v‰ak stále tím skromn˘m
a pfiístupn˘m ãlovûkem, takov˘m, jakého jej znali jeho spoluÏáci a známí z dfiívûj‰ích let.
Jako univerzitní uãitel vede i své studenty nejen k poznávání svûta, ale prohlubuje u nich
vztah i ke své domovinû. Nezapomíná ani na svÛj rodn˘ ·tramberk a nabízí jim i „‰tramberskou tématiku“ pfii zpracování jejich diplomov˘ch prací. Urãitû by prospûlo kopie tûchto prací
soustfiedit ve ·tramberku.
Stfiedem jeho pozornosti v‰ak není jenom geografie. Zajímá se i o historii, vexilologii a heraldiku, kompenzací du‰evní ãinnosti je pro nûho práce na zahradû u rodinného domu v Tiché,
kde se usadil. A není to zahrada malá — na zhruba 30 arech pûstuje více neÏ ‰est stovek rÛzn˘ch cizokrajn˘ch kefiÛ a stromkÛ doplnûn˘ch stovkami skalniãek a trvalek. Mnohé z nich vypiplal ze semínek pfiiváÏen˘ch ze sv˘ch cest, jiné nakoupil, nafiízkoval nebo narouboval. A aby
zahrada vypadala k svûtu, tak do ní navozil tuny kamení — jak jinak neÏ ‰tramberského vápence.
V dobách, kdy to s cestováním bylo sloÏité, procestoval v‰echny v˘chodoevropské zemû —
podafiilo se mu dostat i do ruského Dagestánu pfii Kaspickém mofii, projet tehdy je‰tû kvetoucí
âeãensko a dal‰í kavkazské oblasti. V 90. letech vyrazil s b˘val˘mi studenty do tajemné
Albánie, koncem tisíciletí se v rámci fie‰ení grantu Ministerstva zahraniãních vûcí dostal aÏ na
Dáln˘ v˘chod Ruska — mimo jiné nav‰tívil Kamãatku, Sachalin i kuriózní „rusk˘ Izrael“ — Îidovskou autonomní oblast. V roce 2001 se mu podafiilo uskuteãnit dávn˘ sen — vyrazil na ãtyfimûsíãní studijní a expediãní cestu do jiÏního Tichomofií, pfii níÏ nav‰tívil Nov˘ Zéland a fiadu
exotick˘ch ostrovÛ Melanésie a Polynésie. Koneãnû spatfiil na vlastní oãi ty malé teãky na mapû Oceánie, které dosud znal jen ze Stinglov˘ch cestopisÛ — Vanuatu, FidÏi, Samou, Tokelau,
Tongu, Niue nebo Rarotongu a Aitutaki v Cookov˘ch ostrovech. V‰ude na‰el domorodé vesnice
i moderní mûsteãka, malé venkovské ‰koly i pfiekrásnou Univerzitu JiÏního Pacifiku s filiálkami ve 12 státech. I v tom odlehlém svûtû potkal krajany — na Vanuatu dokonce jedinou zdej‰í
âe‰ku pocházející z Ostravy. Inu svût je v éfie globalizace skuteãnû mal˘, i na miniaturním
Aitutaki mezi pouhou desítkou turistÛ v letadle tvofiili polovinu âechokanaìané… A na
Americké Samoi mu samoánsk˘ celník odpustil poplatek jen proto, Ïe z televize znal prezidenta
Havla a pfiipadal mu jako bájeãn˘ ãlovûk. Velmi ho potû‰ili na odlehl˘ch ostrÛvcích Tokelau,
kam roãnû pfiijede jen pár desítek turistÛ na jachtách nebo nákladní lodi (na jedné takové tam
ze Samoy doplul) — zdej‰í úfiedníci nena‰li v záznamech, Ïe by tam kdy pfiijel nûjak˘ âech.
„…V˘voj lidstva ukazuje, Ïe národy a jejich státy mezi sebou nepfietrÏitû bojovaly o nová území
a zdroje bez ohledu na uznávanou víru. Boje mezi pfiíslu‰níky rÛzn˘ch náboÏenství se v‰ak ãasto vyznaãovaly i jin˘mi aspekty — a to právû bojem o víru, o osvobození posvátn˘ch míst apod. âasem
se kaÏdá pÛvodnû jednotná víra zaãala ‰tûpit na rÛzné smûry a války o víru vstoupily i dovnitfi jednotliv˘ch civilizací… pozdûji pfiibylo válek za vytvofiení národních státÛ spojen˘ch s konflikty o ztotoÏnûní hranic státních a národních. Poslední fáze pak vkroãila i dovnitfi státÛ a národÛ o charakter státu a spoleãnosti (obãanské války)“…zmiÀuje autor v jedné úvodní kapitole a dodává,
Ïe „…v˘voj ukazuje, Ïe kde jsou problémy ve vztazích mezi národy a státy, kde mezi nimi neexistuje soulad nebo aspoÀ rovnováha, tam vznikají zóny nestability a potenciálních konfliktÛ…“
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O tomto problému pojednává Vladimír Baar ve své zatím poslední knize Národy na prahu
21. století — emancipace nebo nacionalismus?, vydané nakladatelstvím Tillia v roce 2002.
Kniha pfiiná‰í podrobné anal˘zy o národech dne‰ního svûta, jeÏ dlouhodobû hledají cestu jak
se prosadit na mezinárodní scénû ãi usilují o obnovení nebo vytvofiení vlastního státu.
Urãitû stojí za pfiipomenutí alespoÀ nûkolik dal‰ích titulÛ, které vydal sám nebo ve spolupráci s jin˘mi:
UÏ v roce 1987
Regionální geografie svûtadílÛ a oceánÛ
1991
Evropa, doplnûk k uãebnici Zemûpis pro 6. roã. základních ‰kol
1997
Zemûpis svûtadílÛ, oceánÛ a Ruska
2001
Politická mapa dne‰ního svûta — obû poslední knihy vydala Fortuna
jako uãebnice pro 8. a 9. roã. základní ‰koly a pro niÏ‰í roãníky
vícelet˘ch gymnázií
Vladimír Baar pÛsobí na Ostravské univerzitû 20. rok a za tu dobu pfiedná‰el fiadu pfiedmûtÛ — zavedl do „ostravské geografie“ pfiedmût mezinárodní vztahy, postupnû v‰ak fiadu
pfiedmûtÛ pfienechal mlad˘m kolegÛm na rychle se rozrÛstající katedfie a specializoval se na
kulturní a historickou geografii, regionálnû potom na Rusko, Asii a Oceánii. Vychoval více neÏ
stovku diplomandÛ, z nichÏ nûktefií se v praxi v˘raznû prosadili — napfi. v diplomatick˘ch
sluÏbách, jako úspû‰ní podnikatelé v cestovních ruchu nebo vydavatelství, jeden se prosadil
jako Ïurnalista v CNN, jiní se pfiipomenou ze sluÏebních cest z rÛzn˘ch koutÛ svûta, desítky
pracují na úfiadech státní správy i samosprávy, jiní uãí a pfiedávají geografické vûdomosti dal‰ím generacím. S nimi se Vladimír Baar setkává na odborn˘ch semináfiích, které pro nû celá
léta pfiipravuje, znají ho v‰ak i uãitelé z jin˘ch krajÛ a na Slovensku, kam se sv˘mi pfiedná‰kami jezdí. Ale znají ho také jako autora více neÏ dvou desítek titulÛ skript, uãebnic zemûpisu pro základní i stfiední ‰koly — byl prvním autorem, kter˘ jiÏ v roce 1990 reagoval na zmûny a napsal „novou“ Evropu, které se ve ãtyfiech vydáních prodalo pfies 300 tisíc v˘tiskÛ.
S ohledem na profesní zájmy prosadil specifické pojetí „ostravské“ geografie smûrem k politick˘m vûdám a mezinárodním vztahÛm. V roce 2000 dosáhl akreditace nového studijního
oboru nazvaného „Politická a kulturní geografie“, kter˘ má bakaláfisk˘, magistersk˘ a novû
i doktorsk˘ stupeÀ. Zajistil pro studenty externisty v˘uku v‰ech hlavních evropsk˘ch jazykÛ,
ale také asijsk˘ch jazykÛ, protoÏe je pfiesvûdãen, Ïe jejich znalost absolventy v˘raznû zv˘hodní na mezinárodním trhu práce. V souãasné dobû pfiipravuje v kooperaci s ostravsk˘mi
lingvisty dal‰í zajímav˘ obor: mezinárodní geografická studia. V nûm uÏ bude ãást v˘uky zaji‰Èována v cizích jazycích.
Na soukromé cestování pfii rektorské funkci moc ãasu nezb˘vá, kompenzují mu to v‰ak
pracovní cesty, jejichÏ cílem je roz‰ífiení mezinárodní spolupráce Ostravské univerzity —
v kvûtnu 2005 to byla cesta do Vietnamu, v ãervnu do Japonska, zájem o spolupráci projevili
v exotickém Kamerunu, na Kapverdách, na Tchajwanu — ale nejdfiíve se musí v‰e pfiipravit
pfies internet a to vyÏaduje ãas. Av‰ak první vietnam‰tí studenti jiÏ na Ostravské univerzitû
od loÀského roku studují a rektor Vladimír Baar vûfií, Ïe se podafií pfiilákat studenty i z dal‰ích zemí, a Ïe ostrav‰tí studenti vedle evropsk˘ch zemí brzy vyrazí i na dal‰í kontinenty.
Vladimír Baar se právem fiadí mezi ty, ktefií ·tramberk proslavili a propagovali v dávné i nedávné minulosti. Navazuje na fiadu národopisn˘ch i vûdeck˘ch pracovníkÛ, ktefií se ve ·tramberku narodili ãi dlouhodobû Ïili. I souãasníci by mûli vûdût, Ïe do jejich fiad patfií rodák, kter˘
ve svém pomûrnû krátkém Ïivotû uÏ nûco dokázal a kter˘ ·tramberk dÛstojnû reprezentuje.
Je jenom dobfie, Ïe ve stínu ‰tramberské Trúby pfiib˘vají takoví rodáci, ktefií sv˘mi znalostmi a sv˘m dílem pfiekroãili hranice mûsta, jehoÏ vûhlas ‰ífií doslova po celém svûtû. A je
dobfie — Ïe jako v pfiípadû Vladimíra Baara — se jedná o ·tramberáka stfiední generace,
kter˘ mÛÏe je‰tû hodnû dokázat.
Vûfime, Ïe tomu tak bude.
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Co ãeká je‰tû ve ·tramberku na probádání?
Bohumil Kresta
Koncem ãervna roku 1965 nav‰tívil nás ná‰ rodinn˘ pfiítel P. Bohuslav Juro‰ka a pfiinesl
nám záznam z náv‰tûvy ·tramberka jednoho ãlovûka — proutkafie.
Ten prohledal prostor b˘valého hradního kostela (jeho zbytky) a pomocí jakéhosi proutku urãil:
l. Ïe na místû hned napravo od schodÛ je nûjaká hrobka ãi hrob,
2. Ïe v prostoru za kostelem smûrem k hradu aÏ k zídce jsou 4 fiady hrobÛ,
3. Ïe od staré vûÏe kolem hradby smûrem k hradu je jakási podzemní chodba ãi tunel.
Ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého na námûstí urãil hrobky:
l. na prahu kostela do Ïebraãky,
2.mezi boãními oltáfii uprostfied lodi,
3. pod stupni hlavního oltáfie,
4. pod boãním oltáfiíkem P. Marie âenstochovské
/na evang. stranû/
5.v sakristii pod skfiíní, u níÏ se knûz
obléká k bohosluÏbû.
K tomu se dodává:
V areálu starého kostela byl pohfiben r. 1664 prv˘
faráfi ‰trambersk˘ Melichar Wobsa a snad i Florian
Jan Heeger /1657?/.
V novém kostele na námûstí byli pochování:
l. Arno‰t Jan. Fibrich, zemfiel r. 1735,
2. Ondfiej Franti‰ek Pontz, utonul r. 1754,
3. Franti‰ek Wach, zemfiel r. 1766,
4. Jan. Flor. Jahn, zemfiel 1780 a byl pohfiben
poblíÏ oltáfie P. Marie,
5. Ignac Marek, mûstsk˘ písafi, rektor ‰kolní,
varhaník, zemfiel r. 1767 a byl pohfiben
ve farním kostele, patrnû v té Ïebraãce.

Egon Seidel, Bohumil Kresta
se synem Bohumilem a Josef Marek

Tolik P. Boh. Juro‰ka.
V roce 1967 pfii‰el do ·tramberka opraváfi a ladiã varhan p. Egon Seidel s pí. Skofiepovou.
V pfiátelském rozhovoru se mi a manÏelce svûfiili, Ïe se ze zábavy zab˘vají také podzemními „poklady“ ukryt˘mi pod prostorem kostela i v jeho blízkosti, k ãemuÏ pouÏívají pruÏinové virgule.
Seznámil jsem je s povûstí o podzemní chodbû vedoucí z hradu smûrem ke staré vûÏi.
Dlouho jsme se nerozhodovali a pfií‰tí nedûli 23. 4. je‰tû s nûkolika pfiáteli, ktefií také o vûc
mûli zájem, jsme se vydali na zahradu za farou ke staré vûÏi. Tam pan Seidel prozkoumal
okolí staré vûÏe a v jednom místû smûrem k hradu zjistil nûjak˘ podzemní prostor. Pokraãoval
v pátrání aÏ ke kfiovinám pod hradem. Za ním jsme trasu vyznaãovali Ïlutû oznaãen˘mi ocelov˘mi kolíky. Z vyznaãené trasy jsme bezpeãnû vysledovali rovn˘ smûr skalní „chodby“.
Ho‰i s velk˘m nad‰ením se dali do odkr˘vání zeminy, ale bohuÏel tehdej‰í duch. správce
jim zakázal v práci pokraãovat.
Dal‰ím zajímav˘m nálezem p. Seidela bylo objevení hrobu nebo hrobky v boãním vchodu do
kostela sv. Katefiiny, v tzv. Ïebraãce.
To dokazuje, Ïe ve ·tramberku je je‰tû mnoho neprobádaného, ale doufejme, Ïe i tomu se
v budoucnu bude nûkdo vûnovat.
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Z Kroniky Svazu skautÛ R. â. S. ·tramberk, I. oddíl
Zdenûk Bár (br. zapisovatel)
ãást II.
Slib skautsk˘ na‰ich nováãkÛ sloÏen dne 16. dubna 1922
Na prostranné louce p. Hornicha, jeÏ vklínûna jest v les — Libotín, rozkládá se skautsk˘ tábor. Chudiãk˘
— jen ãtyfii stany, ale skautÛ tam plno, v‰ichni se veselí — i sama pfiíroda jasní se jich veselím. Po pfiedcházejících krásn˘ch dnech, opût den sluneãn˘ — slunce, které my tak milujeme splácí nám na‰i lásku. Usmívá
se na nás — opaluje na‰e tûla, která vûzí v nejjednodu‰‰ím úboru i nejpraktiãtûj‰ím — v plavkách. A kol nás
les, mnoÏství vysok˘ch stromÛ zachovává klid, ni nejslab‰í vánek nezavûje, celá pfiíroda zdá se Ïe sv˘m
mlãením chce je‰tû více posvûtiti svatost na‰eho slibu — na‰í pfiísahy, jiÏ má doprovoditi velebné ticho celé
pfiírody. V‰ude vidûti skauty pilnû pracovati. Tu dostavují stany, nosí dfiíví k ohni pod kotlík, vymûfiují závodní dráhy, v‰e pfiesnû a rádi. Ale brzy jest tábor opou‰tûn. Jen tfii bratfii zÛstávají, aby chránili ná‰ mal˘ majetek, na‰e pfiíbytky. Ostatní odcházejí, aby odpoledne byli svûdky slibu nováãkÛ.
Na námûstí ve ·tramberku scházejí se odpoledne bratfii skauti v krojích. Z na‰í klubovny — staré ‰koly vychází 18 bratrÛ. Na povel rychle se fiadí a brzy odcházejí, sefiazeni v trojstupy, k Libotínu. Tam pfiicházejí za
nimi i bratfii z 2. oddílu kopfiivnického a ná‰ br. vÛdce M. Socha. Zatím jiÏ v tábofie mizí kroj skautsk˘, bratfii
oblékají se opût v plavky, cviãební úbory skautské.
Povel k nástupu! Bratfii tvofií pÛlkruh — uprosfied stojí br. vÛdce, aby je‰tû naposled promluvil k nám pfied slibem. Nemluví dlouho, ale za to vûcnû — dobrovolnû skládáte slib, tedy tfieba jej plniti, uvûdomiti si, Ïe v‰echny ty skautské pfiíkazy jsou jen pro vlastní dobro — zní do du‰í nováãkÛ. „PfiekáÏí nûkomu nûco, aby sloÏil slib?
Nerozumûli jste nûãemu, co uloÏeno v ideách a zákonech na‰eho Ïivota?“ táÏe se v‰ech. Nikdo neodpovídá, v‰ak
nebojí se. Bratr vÛdce vyz˘vá, aby sloÏen byl slib. JiÏ pfiistupuje br. vÛdce první druÏiny s JalÛvkou Al., jenÏ
jest téÏ nováãkem. „Slibuji na svou ãest, Ïe budu milovati svou vlast â. S. R., slouÏiti jí v kaÏdé dobû, zachovávati
zákon skautÛ a povinnosti vlastní, zachovávati povinnosti k bliÏnímu a vykonati kaÏd˘ den aspoÀ jeden dobr˘ skutek.“ slibuje nováãek, br. vÛdce podává mu pfiátelsky ruku, upfiímnû ji potfiásá, zástupce vÛdce pfiipíná nováãkovi odznak a br. vedoucí druÏinové pásky. Nováãek vrací se ke své druÏinû, ale pfiemûnûn, v du‰i chce
zpevniti své úsilí plniti ná‰ slib, na prsou nese velk˘ ná‰ odznak, vefiejnû bude se hlásiti k na‰emu hnutí, chce
se dáti kontrolovati vefiejností.
Nastupují dal‰í bratfii ke slibu. Nûktefií váÏnû, ti‰e, jiní hlasitû, ale ne vyz˘vavû skládají pfiísahu pfiírodû. Za krátkou
dobu sloÏili v‰ichni slib, stali se skauty. Celkem sloÏilo slib 13 bratrÛ, zachovejmeÏ jich jména: Br. JalÛvka Alois,
Svoboda Bohuslav, Jurák Vladimír z I. druÏiny, JalÛvka ·tûp. z II. druÏiny, Ra‰ka Petr IV., Miku‰ek Robert IV.,
Miku‰ek Ignác, Janek Fr. III., Svoboda Val. IV., Janek Rob. IV., Bár Jos. III., Bár Bed. IV., Jurák Rud. IV.
Ale u nás nejen má právo váÏnost, ale i veselost. Spojiti obojí, toÈ na‰ím úkolem. Vykonali jsme váÏn˘ akt
— slib, nyní radujeme se z moci, síly léãivé pfiírody. Závody, jak nás nadchne to slovo. U startu k bûhu nastupují jiÏ bratfii, ktefií zvítûzili nad ostatními, vÏdy v stejné druÏinû. Za kaÏdou druÏinu 1 bratr v bûhu na 100 m.
Nejprve star‰í 15-ti let, pak mlad‰í. Na to chÛze na 200 m. Zatím pfiiblíÏila se jiÏ doba svaãiny. Do tábora k jídlu
— s veselím pou‰tíme se do svaãiny, ale ta dlouho netrvá. Nastupuje se k nov˘m závodÛm — pfietahování lanem. I. druÏina nastupuje proti II., III. proti IV. druÏinû. Vítûzí dvakrát I. druÏina nad II., IV. nad III. druÏinou.
Mají b˘ti je‰tû skoky, ale my musíme za nedlouho domÛ, a je‰tû jsme nehráli. Proto odpoãinek a jiÏ hrajeme. Tu plíÏená, brzy pak zápas dvou bratrÛ, ktefií mají zavázány oãi, ãas rychle ubíhá, v tom pfiichází jeden bratr z lesa a oznamuje, Ïe bratr Miku‰ek ná‰ zlomil si v lese ruku. Pfiekvapuje nás to, hra ustává, rychle bûÏí 3
bratfii Lacka, Bár, R˘del do lesa, nalézají nemocného, ale marnû hledají zlomeninu. Bratr Miku‰ek zdrav˘
úplnû, ale my cviãíme se v prvé pomoci. Na‰e ‰átky, jeÏ nosíme kol krku se uplatÀují, mÛÏeme dáti ruku do
závûsu, rychle odná‰íme „nemocného“ do tábora. Ruka zlomená dána do prk˘nek z kÛry stromové,
sestrojena z tyãí a pokr˘vek nosítka a ná‰ bratr mohl by ihned b˘ti odnesen k lékafii. Bohudík, on je zdráv,
nosíme ho tedy aspoÀ kol tábora. První pomoc procviãena, zatím v‰ak zmizela na‰e státní vlajka. My zabráni
v léãení, nepozorovali jsme to. Nyní nastává honba za uprchlíkem. Brzy zajat a pfiiveden do tábora. Ale bratr
Vogel, jenÏ byl uprchlíkem, nepûknû se zachoval, vyslovil i nûjakou nadávku. Bylo nutno ho potrestati, a jiÏ
kotlík vody, kterou on má tak rád, smáãel jeho tûlo. Ale on si z toho nic nedûlá a my chceme pokraãovati ve
hfie. Zatím nepozorujeme, Ïe slunce témûfi zapadá. Rychle do ‰atÛ, nastupujeme v fiadu, dáváme „s Bohem“ tábofii‰ti a ubíráme se domÛ, radujíce se z pfiírody a tû‰íce se na zítfiek. V pondûlí 17. 4. ráno o 1/2 8. vyrazíme
na Hukvaldy, kdeÏ pobudeme cel˘ den. Tedy dnes „s bohem“ tábofii‰ti, zítra „na shledanou“ bratrÛm a znovu
kochati se z krás pfiírody, jasu na‰eho — slunce!
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