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Lei.en. 1955

vAL. KLOBoUKÁCH

okresní 'musetrm a okÍesní vlastivědný kroužek (oVS)
v jubilejním roce 1955
kterého próDě Dstuwjeme, připacló celostó'tní jubiléum
10' pýročíosxobození našíDlqsti soDěÍskou aŤmú'dou (1945'1955)'
U př .ežitosti ,o7'r.1g 2-ýročísí .připomíname ' s]auné- 'retnL.učni traďice ncšich
n+er1iů. ktet, se neiednou L)l]Žn0'ŤP4o'; " pohnutó h'''1ori; 1)úChodníMoroD!'
'jejíž
lid proiil u m;nÚlo"1i s!aDnč i IruChliIi d'b ]J'

Na ŤoL 1955. do

uol(.šsky

zatím ca L-e starších dobóch '"-yplňoxalu on '1J 1ruchliL)ě doby hlaoně lcořistné
!] u 17' a ro pičotku 18" sialett neustalé ulddy uherských
"x"i'iě"iati
př-es týchodoii"ri těžilÍz uatek Hahsburkú s Turk11 a přepa.dál;ali
o sloi'ohro:')?I' uskú o. pt'stošili o\njra-o
Vlór.kg
'"i"t"i.u, idynyltu Lasslcg'
;;;;;k;
""ttttóra,
zplóšie t' naši ndrodni histolii ughraněnó období'
ÁětiÁ ia{ wii.itilt
ong slauné retalučnítradice.
Tak ta1rru bulo b 15.' stoletÍ, kďa ncllezl'cl -hu.sítské reL)_olučni hnuti oh\gs i 1)
našíoblasti' ižagt n od BruŤú]ir.O1iódanú heJtmanem Bačker|L Kunou z Kunitii"' iúíi"sti"nusitstlí na týchoďni Mclrallě Q do1JeďI se ubránit proti útobům
t'oiska ítsaře ZÍkml'mda i prrotí llojskům aLomouckého 'p1sk1ty' !a1a Že7ezné'ho'
rito matně obléh{lLa u ,. i+zz po iři týdna rLrqd a Bočelt iej ubrán ' i za druněna iite:eni biskupotými l;oislty. iíitě zu nemTlé morólni, bojoú i hmotné
poď,poru široltúcll mas l)esnicLého lidu ze šírobélrco\toli'

v

17' stoLetí D důsledku pronikauých hosporíciřsk3ích změn, bdg Íeudd'
snaze stupňax(It sué ýijmu přiÍc.nl'dli por\r\angm, zuyšou-oli poddansk.é

16' {I

Loué lle

'egiá paddanskúch městeček, projeuotal -se i x naší
třidní baj neustátými spory měšťanůkloboucbý-ch' brumoalltúch i' pod'da;úch s1auičínských se šlechtau a u řadě uzpcur ,,sedLačing'' í uaIišsttýci pásteiců z okolí Br:umola' kteří se Dzbouř 'i, podobně jako valaši Od'
i'naio i Vgl(ršskéhoMeziřičíD letech 1621, 1644 a 1645 a podporotali za
třicetileté uóL\tE štédskó' L-ojska nq t1herskobrodsku a někotilrrdt napaď"i' i město
uherský Brod. ryto l:zpuiy se7skél'"o i ra|ašského yxlstalecltéhn 'obyoatelstua,
steině iako spor{ měšťánůÁ feudd!.E, bg1u důšIedkemtíži1)ésociální a lrcspodáiské"s;"tuacó 7naaorano lidu nCL brurÍIouské1n 'panstDí a -jednou -stŤónkou prodáaltg

a

ornezotláIí pri,x

obtaš.ž zostřený

Jeuu třídního boje, zathrt co ďruhou strdnku ýedstauouali
chléb zbojrnckú''.

t;",

kdnž se ddi' ,na

Soěd'ectpím olůasu reoo],učníh'o l,oku 1848, kp3 sfunčý u nó's awšením robotE
teud'alisrnus, je u lwši ob7asti řad'a ltolujicígE letaltů, zaměřených proti uíd'eňslcé
pldd'ě a poďpruiících kons'iťuci'

Doba obrazeneckú, ltteró spadó D 1u|šíab\.asti do ?0. & 80. let 19' století, ač
jazgkoeébo ch'arakteru, je nap|něna rn]iticlto-hospodářska1ÍL bojen' českéha
měštanstua a pokrolcoué inteligence s mncenským'í pasiceni něnecké šLechta,
lct"rá si i w roce 1848 udŤžela ue7kostatku p Brunnuě, Slapičíně,Hrád.ku, Nóa
aop'é a s rnněnxče|'ú1n c' k' úřer]nictaem.
Již od) zaaitltu 19. století, ul'astně ad Ť. 1?88, b'd,u bg!'a brumnoskou šLecl'ttou
za\ožei,a. starú' hut De sD. si'donii a 1815, kdg bgla založena ue sD. Štěpó.ně
Nopó. huť, zopcčíruiu našíqblnstž d.ěLnickó' tfgldicd. SlcIó'ří, pracaníci sklenýclt
Wfí,'tohoto po dloullou dobu jedínélnpětšÍlLo knpitdisticltého pod'nilcu tw ÝciIq,šškaklobaucku, bglí' z prunich o našem oltrése' kd'ož se seznómili s reDolučn:m

lnarx:ismsm.

l

Kondčně leta 1939-1945, doba oku,pace o' t. zt..Protektorótu, bgla naplněrw
i t'l 1l'9ši oblasti šiTokan lid'oŮún hnutirn cjďpola, ktery si ugžQdat řadu oběti
na.7tdsbých žiuotech a partazdnskými baii brlgad'a Jana Zížkgz Trócn1tq, operujícíi a ilú'šíčásti Vizouskýclt, lt'or a BíLých KaŤpo't. sgnbolem nl;.stniio hnutí
oďlporu' a boje za kó'1'odní suobod,u se sta1'0, Plošti'na, mrió wse\úřskó, osad.a fiiezi
Dtnouicqí!ú a vasohúm Polerfu, kd'e bulo 19. dubru 1945 okupqnta zaurq'žd'ěna
23 pl"oštinskgeh bdinů-ynsekdřt1, kteři oďmtfl,i zŤadit wrtazónskou brigddu
Jana Ž::jžk.u.'
-Podobflý osud ýihl u ,Březině', u LačnoDa 16 Čechůa slo)dkt|
zauro ždíných' ge stap"m'

Jest čestnúnúlrolem DlastíDědnúch pracoDníků, našeho okresu ?pŤgcopat ašechny tgto rcwI čnítrad'íce našírcgíond1níob|'asti, csDětlit jejich histoŤickú uúznqm a ú|ohu, kteŤa jin připadla u Ťanci cel.onáro;dních dějin Čechůa sl.náiů'
'V letošnímjubíIejnim roce přispěje naše ovs
lt daistojnéma průběllu oslaa
10, uúročí
ostabození ČsR zl okrese val'. R\oboub! tírrl, že slt'rne a zprracuje
aešlerg přistupný ďokumentární mateTiáL i pqm'ěti současnibůve uzpomíňkoué
|wn?graÍii ,,Va'ašskalt1.oboucko p \etech 1g3g-1945,' (doba oku1N'ce.Iido\é laxuti
oď@ru, osuobazopaci boje D roce 1945)'
K 10, aúŤočirušel'to lidnuě d'elnokraticltého zříz"ní sh"7le ovs peškerú 1Íú'teri,áL a monografibkg zpracule uýuoj d'ěInického hnutí D naši oblasti.

!"yryy a .-kDět'nu -1955- uspnřódd okresni T1.us?u1n pe val. Klobouktich a vě
JubÚ eJni D!]sLaDku.
Na Ťolt' 1956 píipadafi. tři Uúzrurčnd\dějínn'á jub ea, týkající se obcÍ našel'p
o!y914: oýročí?00 let městečka slaDíčína(2. čeŤuna' 1256-1956), 600 let městsklch prdu našeho okresnílto Ť|'ěsta valašskúch Ktobouk'(18. če;unq. 1356-1956)
a 400 let rnDúšeníYlachooic nn něsteč\to (zgčótlen srwa' 1556.1956 ).'
v. Ťdnpl' příprau k zajtštění osla1) ,,?00 tet'', ustap se při MoB ae sla$iěíně
D t.-.1954'místni kŤoužeb Dla.stipědných yracolsniltů,' jelnž ued'oucítn je lose!
studénk4 ze sla?Jičínaa spolupracoL)níka Josef Kultulka, Antonín otepka, Fi'
BéMneIe, Antanín Dulik. JoseÍ Konečník, pí Horót$Dd st., viktor súnabte a
Ji'nfl'ii?h Rlouda. Kroužek Dznikl z inici!1tiua J. stud.énbu, kterú iej také zastvpu'ie O ovs. slalJičínskýt'l'astiuědný kŤoužek lajist L,e sÍnlupŤáci 8 MNv
'
aq sla).ičíně'Dhodnou ugstaL)ní ŤLístnost, u ťL1,žbudou po dď1odě sě spró,l:ou. oM
u obop jubÍlejníchIetech i\Ls,'o'IoDána stud'ijní D!)stauk!!.
B. HAuLÍcz!<

-v
snulc,ne

2

Pius est patriae facta reíerre labor.
Ovidius, Tristia, 2.

Dt IoseÍ Mana:

PREI{ISToRIE Á PRoToHISTORIE

vAIáŠsKoKLoBoUCKÉIIooKREsU oČIMÁ ÁRcHEoLoGIE
Byto by již anachlonismem, abychom zde vypočítávali d]ouhou řadu '
badatelů, kteří povaŽo\'ali územídnešního oklesu za archeo]ogicky sterilní oblast. Valašskokloboucko bylo dlouho opcmíjeno. Není divu, že se
vyskyt]y názoly o jeho velmi pozdní kolonisaci
Archeologická fakta dnes však m1uví jinak. Během 100 ]et snesli už
archeologové iasné důkazy o tom' že minulost našeho valašskokloboucka
je velmi stará'
, liŽ B' Dudík r. 1862 se zmiňuje o náIezech z ',Horního Lidečka",
dnešní Horní Lidče, K. J. Bukovánský I' 1BB0 píšeo nálezu přímo z Val
Klobouk' uvádí současně i dvě hradiska západně od dnešního okresního
města' Do kraje pŤichází učite1 J. Kučera. který horlivě zkoumá přímo
v terénu, kope, radí 'Se s ,,otcem moderní prehistoTie moravské'', Dr Jiřím
wanklem' takže v době od r. 1BB9 do r. 1903 již inůžeuveřejňovat qfsledky
své práce' Jest třeba lzpomenouti i jeho spolupracovníků, a to J. Plagra
a prof. Fr. KoŽeluhy. Současně publikuje o kraji i Dr I' L. Červinka (1896).
Půr'odní nadšení Kučerovo nepohaslo však ani v tomto sto]etí. Vyvo1alo
.- i když nepřímo celou vlnu následovníků. systematicky začílápta- který se věnuje přímo obětavě vědě, ,,ktelá od'
covat Dr A]ois Richtel,
krývá zemi''
v každé-vo1né chvíli. Nesporně se zasloužil
- archeologii,
paleolitu, který překročuje rámec okresu a stává se
o pravdu Vlárského
ploblematikou středo-evropského ýznainu. i) Jeho nálezy vědécky zpracovává doc' Dr J. Skuti]. Nálezy se množí. Přicházejí i dalšípracovníci'
oblast vzbuzuje zájem: Univ. prof. Dr Em. Šimka, doc. Dr J. Poulíka,
br v. urubéhó,,Dr J' Pave]číka a jiných mladšícharcheologů. Průzkum
pokračuje.

). . . habe ich darauÍ hingewiesel, dass auch die suÍtlpfige Marchgegend
des heutigen Beziřkes Uher. Hradiště in deŤ Altsteinzeit, umd zwar so'wohl'

an den óstlichen Abhángen des Marchgebietes, als auch a'n den westlichen Abhángen dea 'wisowitzer-Berge, nicht besiedelt wár. Damit wird
uns die wichtige geographisctre Rolle der Altsteinzeitsiďlurrgen des
Warapassgebietes klar.< .- J. Skutil' Jungpaláolitlrrscbe Fundplátze'
s.tr. 69.

:

Přestože všechnv rlosavariní _ stále 39 rnnožící nál.-y nei-coíJ ieště
zarezistiovánv. můžeme jíŽ dnes, a to na základě -archeoloaických faktpředpokládat kontinuitu osídlení Valašskokloboucka od nejstárších dob.
Přehled nrehistorie a protohÍstorie našeho okresu bude uvedeným
slovům dodávat sílu průkaznosti.

A. Přehled nálezů podle archeologických dob

r.'

PREHISTORIE
1. Pro domnělý eolit _ jako jinde na Moravě není dokladů.
2. Pro staršípaleolit (protolit) možno snad uvésti jen diluviální pale-ontologické nálezy: I{orní Lideč, Lidečko.

3'

Mladší doba paleolitu (miolit) iest již bdhatě zastoupena,2) a ie to
většinou auri-nacien (méně mladšísolutréen). Přes 20 nalezjšť r].r_
kumentuie pobyt diluviálního člověka v našem okrese: Sv. Sídonie.
Sv. Štěpán. Bylnice. Brumov, Návojná, Nedašov, Ned' Lhota, Štíiná.
Popov, vlachovice, Křekov, Smo]ina, Slavičín-Mladotice, Hostětín.
v něktelé z uvedených obcí je více v úvahu přicházejících paree].
Skoro všechna na]eziště jsou nápadná tím' Že obsahují iaspisor4i
maieriál.
Mesotit (epipaleo]it) prozatím není v okrese identifÍkcván.

4.

Neolit:

a) s kulturou keramiky volutové (páskové, lineární): Křekov,

'

Brumov, Ned. Lhota, Pulčín,vysoké Pole, Nevšová, Slavičín_
Mladotice,
b) s kulturou keramiky malované: bez nálezů,
c) s kulturou keramiky }rrdanovské; Rudimov.

5' Eneolitická

doba je representována nálezy:

a) keramiky severské (nordické, kanelované): Smolna,
b) keramiky jevišovskó:' Sehradice, Slopné, Šanov, Štítnán. Vl,
Poteč, Nevšová, Rudimov,

v

c)keramikyšňůrov(an)é:Slávičín-M]adotice,'.
d) keramiky lidu zvoncových pohárů dosrrd nemáme.

této době jsou na našem územi již lndoevlopané.

2) >světového v]iznamu

nabyla Morava až v mladším paleolitu. '. Morava
J. Filip, Deset

se stala ngjdůležitějšímstřediskem ve střední Evřopě(

obrazů. str.

lt

8.

-

6.

Doba bronzová:
. a) s kulturou unětickou se prozatím nesetkáváme,
b) s kulturou středodunajsko-mohylovou (danub' sudet' ): Štít'
ná n. V1., Rudimov'
c). s kultr].rou žátových polí popelnicoqých:

1) lužickéhotypu: Vlachovice, Rudimov, Gradca,
2) slezského typu: Pu]čín,Tichov, Nedašov, Štítná,Vlacbo'

'

?'

vice, Nedaíová Lhota,
3 ) . plátenického typu: Pulčín'

Doba Že]ezná:
a) hallstattská: Lidečko, vysoké Pole, Tichov, Horní Lideč, va1'

Klobouky, Vlara,
3)
b) 1atenská: Pulčín,Brumov, vlára' Klášťov?

.

II.

PROTOIlISTORIE
(Dělení i tu s hlediska aŤch€ologickébo)
1. Doba kultuy římskoprovinciální: smollía?
2. Doba stěhování národů: Dosud bez nálezů'
3. Doba kultury slovanské:
a) stará doba hradištnínení prozatím zastouFena,
b) střední doba hradištní: Gradca u Slavičína, Vyšehrad u Bohuslaúc, Klášťov u vys. Pole, Bohuslavice, Štítná,vlacho_
vice, Rudimov, vys. Pole, (Divnice?, Lipina?; vasily?)'
mohyly : Slavičín-Mladotice,
m]adší doba hradištní: prvé rodové dědiny?
Nálezy kultury slovanské se mnoŽí. ce1é toto oklobí čeká na zpra_

c)

cování.

'--

šnua mnoho můžemeočekávat od archeologie při řešení sjovanské
v protohistorii Valašskokloboucka;
ďázky
-r'n"ot'iiy jsou alcheologické prameny dokonce spoiehlivější neŽ hís_
torické. arch"eologická paňátka zůstává jako historický pramen vždy
subjek1imí můžebýti pouze její rozbor'.objektivní,
"
, Je možno považovafi rok 1131 ÍL' L.a) za mezník, takŽe již 12' sto_
Ietím končí'pránáš okres protohistolie a nastupuje histolie'
----i--.;--

q3 ryÍ9Evq lem
' 3)' ,,Jiná pozdněkeltská hradiště v našlch končinách isoy:...
u vys' PoIe na valašsku? ")('
olii..-i *.a i jiná hladiště (Ktaštov
orn. šimet, vG, IÝ' 2rL'242. srov' i vG, III, 106, pozp' 2'
r) Srov. Friďrich, codex dipl. Boh.' l' 22.
-

a

B. Přehled "nálezů
seznamu obcí
Prehistorie
kultura
UV€deny
jsou je.n cbce
s ověřenými
, ÍráIezy

I

s&
s
I

E

'e

G
.F

!

s

E

Bohuslavice
Brumov

Bylnice
Divnice
Horní Lideč
Hostětín
Křekov

LideÓko*)

Lipina
Návoiná

Nedašov
Nedaš' Lhota
Nevšová

Popov
Poteč

olo

o

o

o

o
o

o

o
o
o
o

Pu]čín
Rudimov

Sehradice

slavičín

slopné
Smolina
Sv. Sidonie

SV. Štěpán
'Šanov
Štítnán' vl.

Tichov

Val. Kloboukv

Vlachovice
vysoké Pole
*)
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o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

o

o
o

l"

o,

o
o
o o

Roku 1892 uvádí neověřené nálezY z Lidečká i K. J. Maška.

Z uvedených schemat archeologÍckých fakt vyplývá dávnověké osíd'

IenÍ ValaŠskok]oboucka.

MIadé genelaci připadá úkol věnovati se zr4išenou měrou průzkumu
o"nv .ió"á''Je, aby prótohistorická archeologie splnila to' nač na va]áš
skokloboucku nestačísamotná historie'
jak doufáme, budorr Svačit o prioritě Slovánů, i kcyž sc
výsledky,
"priori autochtonismu, 5) ačko1iv je tato thacrie ve]ini lá_
k
.'"r'lasi-e'"
kavá a slibná' ó'1

eďo fuco

5)

Autochtonismus popelnicových polí spočíváv tom, že se prokazuje jejich
nepřetržitá výVojová souvislost přes jednotlivé doby s nejstaÍši bezpečně
známou kultúroúslovanskou' v tomto směru není názor badatelů, pro_
kazujících slavinitu popetnicových polí, jednotný' srov. J' Poulík, Staros.tovanská Mořava, str. 10B.
Nálezy se stále ieště množí.Není však dnes ještě možno činiti pře( lčasně
Při ledostatku histolických pramenů můžeprobld:
ááii'.iti""i
"áuciv. Ítašehookresu pomoci osvětlit i srovnávací jazyko_
matiku pŤotohistórie
zpyt. st;ť rtení bilancí, ale výhledem, neboť oa archeology čeká na Valašskokloboucku ještě Ťnrrořro a mnoho práce.

I
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PREIIISToRII "ílFir=óŤč

.'Ul(Á

ALÁŠsKoKLoBoUcKÉI'ooKREsU j

Balhal, Jak., Popis oklesnjho hejtmanství Uh. Brodského,
Uh. Brod,
str. 42-44 (Dr I' L. Červinka)Barviř J. L., o Významu Ď1árich náZVů Ebulodunon a Eburon.
ČvMso.
1897,81-83.

1908,

xIV,

P91.* {.' PŤíspěvek k molavské prehistotii' ČMo, xI' 1928' 52-64.
Póh'm J.: KŤonika ob'ievenet'. veÉ'' F"aň",''r14i;;:
Tfo".'n"r6.
BorkovskÝ
IVan, sl-aroslovanska r<erami r<á.' isa6,' +rj, ďl','o+"'-'" orr, sn
Borák1Fl;j]t.' Bánov, vvM, I. III, 1948, i---+z.' a-só'.
';T, rij-13?, I.

Iv,

'

1949,

BuchLela -NjederIe, Rukověť českéarcheologie.
Praha, l9l0.

Dejln'v a paměti města vizovic, srno, tgl:.'str.
xl1-9.J"
Lel'Ílv trant't clvl'lVI' xLI _xLIl. l917-19]8, 7_-8.

4.

UerDy -[,'rant.' Popelnicová poie na Moravé, Brno. 1909.3l
UerV]nKa I' L.. AIcheoloejcké zprávy z okolí Uh' Hradišté-Staré
Měsťo. stopy
osadišťa pohřebjšté koslFrní na .ŠpirarŘlJ.. čVň,ršó,'rgbz,

xlv, 143.
I ]-., Déiil]y Moravv a p*"r'i.iolřra ál"nř"loí'.]'Éi|-eriz'
Íu]:i"5"
isso
L:erVlnka I. L..
Děvin a velehled'
Dva hrady

iiromerrz rgoz,
'"rr.óňoňi3r."',
Červinka I. L, Kultura popelnicových polí na Moravě, ČMMZ,
xI, 1911,
2 s., 1BB.
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BOHUMIL PEROUTKA:

Náš kraj v díle Klaudia Ptolemaia
obraz našich zemí, který v letech 141-142 n' 1'r ) načrtl ve]ký řecký
zeměpisec Klaudios Ptolemaios z egyptské Alexandrie ve svém dí1e Geo_
graíike hyÍégésis,by] a je pŤedmětem mnoha sporů'2) všimneme si jich
íen potud, pokud mohou ozřejmiti historii našeho kraje'
Ptolemaiova před'stava o našich zemích je zalcňena na zprávách
o obchodních cestich, t' zv. itlnerářÍch.3) z cest, ktelé vedly našimi ze_
měmi, procházela našímkrajem t' zv. JantaIová cesta' iro které by1 dovázen iántar od Ba]tského móře ze Sambiea) do Ťímskéříše'Východisky
této lesf byla římská města na Dunají Carnuntum (mezi Hainburkem
a petronel]óm v Rakousku5; a Bligetio (o'Szóny v Maďarsku naproti
Komárnu) ó). cesta z Brigetia ved]a patrně údolímŽitavy, Nitry a Beb_
Iavy k váh;.?) zde leželo na místě Trenčínaměsto Laugalicio, kde roku
1?9 tábořilo íím'skévojsko, jaL o tom svědčířímský nápis na hradní
skále.s) Dobiášo) ztotožňuje toto místo s Pto]emaiovým Leukaristos (Pto_
lemaios ti, kap. '11, 13) a říká, že ]eželo na cestě z Brigetia mezi osadami
singone 1itolemaios IÍ, tt, 15) a Padenna (Pto]emaios II, i, l'4), z nichž
poňdní šimekl") ]okalisuje jižně od Vlárského průsmyku. Tímto prů_
imykem proražela cesta honskou hradbu ]esu Luna (tak by1y patrně ještě
Horák (Děii,ny zeměpisu, Plaha 1954, str. 64) klade vznik H}'Íégésedo
áobv.po r. 14i' É. Šimek(Eisnerův sboÍník'Historia slovaca v, Bratislaísae) aoka""ie, že Hyfégésis vznikla přod t. !42 n' 1'
""
9) T,iteretura
iedlotlivým pťob1émůmje uvedena v díle E' Šimka: velká
' Germanie kKlaudia
PtoleÍnaia I (Plaha 1930), II (Brrto 1935)' III (Brno

1'l B.

'

1949)

a IV (Brno

1953).

') B, Horák: Dějiny zemfuisu, str. 64.
|) Šimek: velká Germanie III, str. 124.
ó) Šimek: velká GermaJ'tie I, str. 136-137.
6) Šimek: velká Gelmanie 1' stl. 140.
11 Šimek: velká Germanie III, stť. 128.
s) J. Dobiáš: Dva příspěvky k tcpografii válek malkomar\ských a kvádských
(Český časopis historický xvII,'1921' str. 143-156)'
,) J. Dobiaš: Příspěvek k výkladu Ptolbmaiových zpráv (sborník československé společnosti zeměpisné, xxvll, 1921' str. 75 a n.)'
10) Šimek; velká Germanie III, str' 104. Th. steche (A]tgermanien im Erd_
kundenbuc}r des l(audius Ptolemáus' Leipzig 1937, str' 145) klade Pa;iil; á; údotíg.čuy u Vsetína nebo valašského Meziříčínebo mezi
obéma rnésty.
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koncem 13. století označovány Bí]éKalpaty11) _ (Ptolemaios II, 11, 3).
PIo to, že cesta š1a Vlárským pÍůsmykeml}) svědčídůvody zeměpisnét3)
i archeologiikéla ) . Nejb]iŽší stanicí na moravské straně by1o město Eburon (Pto]emaios II, 11, 14).
Šimelťó)'toto místo ztotožňuje s městem
(Ptolemaios -II, 11, 15), které podle Ptolemaia ]eže]o na
Eburodunon
- z Carnunta16) asi opodá] levého břehu Mcralry po úpatí
cestě, ktelá vedla
Malých a Bílých Karpat severním směrem k řece olšavě.1?) Zde Se někde
obě cesty setkávaly v Eburonu (t. j. Eburodunu). Šimek13) uvažuje o zto_
toŽnění Eburonu s Vyšehradem u Bohus]aviclg) nebo s hradiskem Kláš_
11)

Domnívám se tak na základě tistiny čís.11 z r. 129+ (codex diplomaticus
et epistolaris Molaviae v' Brno 1880, str. 11), kde se praví: >duas villas in

districtu Lrrnensi, videlicet Hluk et Topol(' obě osady ležely na úpatí
Bílých Karpat. okIsek Lunenský zde byl nazván patrně podle pohoří
Luna. Pro lokalisaci tesu Luna v Bílých lGrpatech se vyslovil téžB. Ho, Iák (přednášky o Kl. Píolemaiovi). shodně s ním L. Niedeťle: s1ovanské

staložitnosti III, PŤaha 1919, str' 10. R. Much v článku Luna hyle (Hoops
Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Strassburg, 191S*1916,
III' str. 16?) rozšiřuje tento název téžna Javorníky. slovo Luňa odvozuje
totiž od stalonordického hlynr a anglosaského h1}.n (t. j. javor) _ v'|z 1éž
hoÍa JavoŤina v Bílých Karpatech'
1') vláťským průsmykem vedl cestu již A. Gnirs (Das iistliche Germanien
und seine verkehrswege in der Darstellung des Pto1emáuq Prager studien IV, 1898, str. 25) a Th. Stechs (Altgermanien, str. 145).
1) vlárský pťůsmykse pro přechod obchodních výprav pohořím hodil ne_
poměrně lépe &ež průsmyk Jablunkovský, ja'Ir svou nižšípolohou' tak
zejména také tím, že Ťeka vtára má v letnich měsicích, kdy se výplavy
rta sever zplavidla poďnikaiy, tak málo vody, Že lze pohodtně jíti jejím
vyschlým korytem, pokrytým oblázky. (citováno podle Šimka: velká
Germanie IU, str. 103).

Již v paleo]itu by1vláIský průsmyk důlďitou spojovací cestou meŽi slovenskem a Moravou' jak uvádí Jos' skutil ve své nepubiikované pŤáci
(pro Anthropos, 1945. str.71 _ Jungpaláolitische Fundplátze im Gebiet
des '\,Vlara-Passes in Máhťen) na základě nálezů MUDI A. Richtra, jehož
1askavostí mně byl dán rukopis k disposici.
16) Šimek: vetká Germanie III, str. 1o1.
!9) Šimek: velká Geťmanie III, str. 106.
17) Tuto cestu molrou doložit
archeologické nálezy, které uvádí I. L. Čelvinka v ě1ánku )o ř.mských cestách obchodnich na Moravě< (Časopis Matice mcravské xlx, 1895' str. 109-110) a v článku >Prvotní osídiení<
1{)

(A. václavík: Luhačovské.zálesí,Luhačovice 1930, str. 22).
Šimek:velká Gelmanie III, str. 106'
10) Podle písemného sdělení J. studenky'
člena okresní vlastivědné sub_
komise, ukázalo se toto hladisko dosud konanými povrchovými průzkumy
jako steli1ní. o poloze hradiska více I. L. Červinka: Pravěká hradiská
na Moravě, KroměříŽ 1896, str' 37. TéžJ. Kučera: okolí slavičínaza
pravěku (Časopis vlastivědného musejního spolku V olomouci vI, 1889,
str. 119-120).
13)

14

ťovem u Vysokého Pole.s) eodle nejnoÝějších qýzkumů'prof. Šimka při_
paclá v úvahu téžhradisko Gťadca u Slavíčína'a)Podle'uýkladu J. L.

Éarvíře""; znamená Eburon místo, kde byla prodávána slonová kost'
o tom, Že se slonovina mohla lyskytovat i v našem kraji, svědčíná]ezy
z Lideěka',3) Mohli bychom pomýšlet na ]okalisaci Eburonu na b]ízkém
Hradisku ná putčinstých st<aiacrr'""; zámčisku nad Čertoqými škalami"5)
nebo Hradisku na hoře Svéradově nad Pozděchovem.'6) By]o by rncžno
ktelý byl dosud na hŤadišti nalezen, je slovanský
hradištních střepů od okraje a bi'icha hn&očelvených nádob s hori_
zontálním rýhováním a vlnicí je ve sbírkách okřesního musea ve va1.
Kloboukách, inv. č. 1820). o ipoloze hradiska píšeČervinka (PŤavěká
hradiska, str. 2I, 1éžslované na Moravě a říše velkomoťavská, Brno,
1928' str' 91), E. Peck (okresní he'itmanství hclešovské,1890' str. 107)
a J. KučeIa (Čertow kamenv a jiné sÍarožitncsti Í!a M^ravském s'o_
vácklr _ Časopis vlastivědného musejního spolku v o1omouci, 1890,
str. 182).
Pod]e sdělení ředitele Stáhího a{cheologického ús1avu Dr J. Btjhma prof.
Šimkovi byly na l{1ášťově nalezeny pozdnělatenské stř€py (Šimek velká Germanie III' stÍ. 106, pozn.2).
i) Pcdle informací J. Studenky nalez| y záíi 1954 pťoÍ' Šimek na Gradci
keramický materiál, který lze př'ipsat lidu popelnicových polí. o poloze
hradiska á ná.1ezech na rrěm J. Kučera (okolí slavičína v pravěku, Časopis
vlastiv&ného musejního spolku v olomouci, 1889, str' 33-34) a J' ČeI_
vinka (Pravěká hradiska, sLr' 44-45, slované, stÍ. 117-118. a Prvotní
osídlení zálesí, str' 23 a 26)'
:r) J. L' Barvíi.: o významu starých názvů Eburodunon a Eburon, Časopis
vlastivědného musejního spolku v olomouci, 189?, str' 81-83' Je moŽné
však uvažovat i o iiné etymologii (na př' Ebulon podle kmene Burů -

Keramický materiát'
'o) (7

víz poz^' 54r.
Jde o lnenšímarnutí třenovec a jeden velký, rozpadlý ve 4 části (ve sbírkách okresního musea ve val. Kloboukách)'
!4) Na Hradísku nad Pulčinskými skalami byla yykopána většíčást hlnku
-se dvěmá prostradonického typu z mateliálu silně pÍomíšenétrotuhou
vrty pod okÍajem (sbírky okÍesního musea ve va1. Kloboukách' inv. č.
1921). Při průzkumu v r. 1954' který isme Ťla popud vlastivědného krouž_
ku okÍesního musea na všetíně podnikli s Ing. v. Hagenem, našli jsme
tuhovaný střep, který by mohl býti stejného stáří. o poloze hradiska píše
J..Kučeia (Čertovy kameny, Č''rMso, str. 183) a I. L. Červiinka (Pťavěká
hradiska, str.36 a 45). Podle prof. Šimkazde však žádné hradisko nebylo,
jedná se ien o refugiurn. (Šimek: soupisný výzkum hradišímoravských,
Z dávných věků II' BIno 1950, str. 238).
,5) v r' 1951 nalezl zde Ing. v. Ilagen několik čemých střípků.Podobný
střep inalezl téžÍla cestě, Vedoucí odtud po hřebeni k svéradovu, v místě,
kde byla asi 100 m d1ouhá řada ]<amenů, nad nížna blízkémnávrší byly
kameny sestaveny do ,půlkluhu. střepy se bohuže1 ztlatily, aniŽ t'ylo
možno zjistit jejich stáří' o poloze zámčiska píšeJ. Kučeťa;Čertovy kameny (ČvMso, 1890, str. 183) a I. ČeÍvinka (Pravěká hradiska, str. 53).
20) Červinka: Pravěká hradiska, str.36 a 45' 'IéžJ' Kuěela: ČeŤtovy kameny, ČvMSo, str. 124'
23)
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uvažovat i o odvození názvu Brumova (Iidově Brúnova)'') ze slova EbuIon. Které z těchto míst nejvíce vyhovuje Ptolemaiovu Eburonu, může
po""" da1šíarcheologický průzkum' v Ebuřonu se cesta opět vět_
'vý"rroanejší větev ved]á údo]ímsenice a HoIní Bečvy' Na této
"tá""i
""l
"ii" áctá" pŤíBóčvě nebo snad ještě severněji'Žo) bylo by moŽno umístit
"".ic
Setovii (Ptoiemaios Ii' 11, 14). Ňázev této osady dal by se snad spojit se
vsetíneň'""; Na západrrí věivi, která š1a paralelně s východnější cestou'
]ežeto městó Karroáunon (Ptolemaios I1, 11, 14i snad na místě dnešního
Hosqína.31) Obě cesty se pak spojovaly někde v poříčíhorní odry'"r)
o JantaŤové cestě, vedoucí naším krajem, by mohla svědčit pověst'
se, Že do okolí ŠtudlovapŤicházeli
kterou uvádí J. Kučera'"):

,,vypral'uje
vónnou pryskyřilci' kterou ve chrámech se
touri"oto, a dnes ješiě na úpatíwchu Hrádku vyskytuje se tato prysky_
řice, kteróu Ld akselštýn nizývá.'-) Na jjném místě's) píšeJ' Kučera:
pozn' B' P') m'mo
,,rairé se vypravuje, Ž; tudy it. j. oko1c Študlova Seníce''' Existenci
řeky
ávůr nadošínz Uher vedla prastárá cesta v údoií
jantaru z valaš_
nálezy
této cesty mohou potlŤdit iéžmistní náz!Y,36)

z daleka cizinci na jakousi

Brrrnov se vyskytuje téžÍ)a Fabricicvě mapé' Mor_avy (viz pozn'
' Název
ió'. L.kďň;i uv ňot'í póaeprít Ílá1ez keltských_duhovek Íta bťumovLidové noviny z 15' 9' 1938)' ,
ském hIadě (J. skuti1
- III'
23) Šimek: velká Germanie
str. 112.
!0) Šimek; velká Germanie III, str. 112'
název setteinz, který se pro'vsetín vysky_
'"j' Ňá'á" s"ió"i" upomíná na dip1.
viz 'f' Ko_
et epist. Moraviae,-Vl, 13)
L"ňJ;
rc.a.
i"i;
(okres
".'1eos
vsetínský'
?3
str'
vsetínského,
okreiu
iiiň", Hi"to'i"i.y nástin
ÝJJtri''_ibs'si Ňá r"nricio.'c rnapě Molavy (v atlase Abrahama ortelia
v antverpách) je 'pro vsetíň název S€hezin téŽ bez
'l_i-áir+, "ía."áno
"náslovného
v.
*l póáre si-r.. (velká Germanie III, str. 113) je ztotoŽnění Karroduna
' . íó"tí""poněkud západnéjšípoloha Hostýna'-než bychom
'ávadu
""
:áěit""Žň-'attadním
směru brigetijské ' cesty očekávali' A- enils
ř,rT
str. 25) h1edá Karrodunon v údolíBečvy'
Germanien,
á'tl"t
é
i2) 'io-""
siŤnek: velká Germanie IIL str. 128'
28'
ii"t"."' Paměti královského města Uh. Brodu (Brno 1908), stl.
'"í J.
slovácka:
-i' j"a"a á l""tar (Viz Tornáš KÍuťa - Mineralogický výzkum
v'ix"totlououcký' Sborník velehrádský, nová řada čís'15' ve'óti"* ""
ř.;;á iglí- zvrástní ótist, "tr. 11), kteťým moh1i římštíobchodníci
doÉlňovat svůj nák1ad.
sidlištc v poříčíolšavy, li'láIy a senice na morav'il J.'I{učera: Právěká
skérn slovensku (ceský lid IIl. 1894. str' 556)'
*l Zip"oňe od Hrádku (u Študlova) vystupuie' nevysof<á vyvýšenina zvaná
'
,7)

št{az. ren"z iména vyvýšeniny jsou i při blízkéPoteči a u Val' I{lobouk'
uiááet, i"'rti' t'"t mózi Francovou Lhotou a Pozděchovem bez'uměIého
opevnění. (J. Kučera: Pravěká sídliště str. 556)'
ň:
É;"k"ii;Moravské nerosty a jejich li1eratura (PŤaha,.1953, str' 774"1
??5). Jantar z val. Klobouk je nyní ve sbirkách Molavského musea'
*l ijui'tarT trrnoravské nerosty, str. 403) říká, že tenio jantáI je místního
původu.
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ských K]obou'kJ?) a snad i Z Lidečka*) a dosud neprověřený nález řím.
ských mincÍ ze smo]iny.á,) o tom, že ob]ast podé] trati z ValaŠských
Klobouk ke Vsetínu by]a už v neolitu a pak v době bronzové osídlena
a Že tudy cesta moh]a jít, svědčíarcheologioké nálezy z Tichova,|o) Po_
teče,!l) HoIní Lidče,49) Ltržné,{3) ÚStí u vsetínaaa) a vsetína.a5) Na Se_
veru Valašska se nálezy mnoŽí..U) západnějŠíVěteV cesty mohla iít přes
ccttwaldov_zlín k Hostýnu, jak ji vede téŽ I. Červinka.{?) Je však praÝděpodobnějŠí,že cesta š]a východněji, snad od Klášťova a dát přes chlastěšoY a Všeminu.s) k Hoštýnu.,) tak, jak ji stopuje B. struha]a5o) nebo
snad od Všeminy přes Hošťálkovoui1) ke Kunovicím, kte:é uvádějí Pavlík j,) Podle
sdělení býv. ředitele nárcdní školy ve Smolině F. Topiaký nalezl
p' Juřica ze smotinv č. 13 v pískovišti mezi smolinou a Tichoverí 2 stříbIné mi]lce, ird.ajrlě z 2' století n. l. s oblazem císaŤe (prý Márka Aurelia),
které dal svému strýci ve sluŠovicich. (Podle informace Dr J. Many).
|0) v Tichově na stráá (kat. čís.1245) pŤokopal I. 1935 Dr A' Richter
žárové
pohřebiště

se slezskou keramikou'
!) v Poteči (pcdle
údajůDť v. Hrubého) byla zjiš,lěna jevišovská kultura.
viz téŽ článek Dr J. Many: Prehistorie a protohisto.ie val'ašskoklobouc_

v tomto
Zpráv.
- meč _ čís1e
byl zde nalezen brolzqvý
viz.I. Červinka: Molava' za
pravěku, vlastivěda molavská I, Brno 1902. str. 142.
a3) Kamenný rnlat (viz I. Červinka:
MoIava, str. 94' téŽ J' skutil; Vsetínsko
Vdobách prehislorických
vsetínský okres. sLr' 6l) nemusl být r[ístniho
původu' mohl sem být přinesen jako hromový klín (R. Pavtík: P'o stopách
pravěku rra vsetínsku
Urgatina I, velké Karlovice, 1946---4?,
- Dolina
stf. 99). z L11žr'étéŽ pochází
míseČkovitýpupik pokliČky, hnědošbdě výpálený (sbírkY okresního musea Ve val. Kloboukách, inv. č. 1889) joidanovské kuitury (pod1e zařazení v. Hrubého)'
.{) Dútá,bronzová sekyra slezské kultury (skutil: vsetínsko, str. 61
a PaVlik: Po stopách, str' 100)'
!5) Kamenný mtat z lomu nad Lázky (ve sbiťkách
okresniho musea na
podle sdělení ředitele R. Pavtíka. Nález ředitele Krištofa
vsetíně)
z \Ialoýy skaly (kamenná neolitická sekera
viz q ní skutil: vsetínsko,
l'?)

.6)

{7)
|3)

kého okresu očima archeologie

R.

1856

str. 62' pozn. 11)'nebyl prověřen.
J. Skutii; Ě.ímskémince z náIezú na Moravě (ČvMso, 1946). str. 154:
nález z Libhoště (okres NoVý Jičín),str. 159: nález z Loučky (okres Nový
Jičín),str. 16?: nátez z Nového Jičína.Uvádění oslatních náLezů:zabrató
by příliš mnoho místá a našíotázky se už bezirostředně netýkť.
I. čPryinka:
108-109.

o

římskÝch cestách' Časopis Matice moravská 1895, str'

v

chrastěšově objeveno gallské sídliště(viz B. struhala: Pťavěk Podřev_
nicka, Podřevnicko Iv, 1948, str. 56 a n.). ve všemině byly nalezany keltské z1até mÍnce (více o nich v Numismatickém časopisu československem'
1934, str. 20
skutil: vsetínsko, stÍ. 60).
|l) o Hostýnu více
- vizu J.J' skutila:
Z pravěku Hoslýna, val. Meziříčí,1940.
50) B. struhala v Plavěku Podřevnicka uvažuje
o tom' že'cesta od všeminy
moNa jí1 téŽ ke vselinu.
ó1) Nále4 bronzové iehlice (bez bliŽších
nálezových okolností
- ve sbírkách
Okresního musea na vsetíně). NáIez žárovétro hrobu z Hošťálkové
(Pav.
lík; Po stopách, str. 1o1) musí být teprve prověřeo'

11

4 skutil6,) jako keltskou lokalitu. Závěrem nutno podotknout, že dosa_
vadní archeologické nálezy nestačík tomu, abychom moh]i tyto cesty

př'esně sledovat.

. v době, kdy |pFa] KlaudÍos Ptolemaios, Ži]i v našem haji patlně Kel_
tové, jak vyplývá ze jmen osad, které moŽno umístit do studovaného
území.&]) Jakému kmenu příslušeii naši Ke]tové? Rozřešit tuto otázku
jednoznačně je velmi nesnadné. Šimek"n) klade Eburon a Karrodunon
4a půdu keltskýů Kotinů, podobné i Setovii v Pobečvi' U poslední osady
- však připouští, Že mohla patřit Bu-rům (jestliže ležela Sevelněji). Sám
bých do našíob]asti umístil sidonyss) (Ptolemaios ]I, 11, 1o). vycháZím
při loka]isaci z textu Pto1emaiova,óo) který uvádí Sidony pod Lugy Bury,
jéjichžsídla byta asi v našem S]ezsku při horní odře.""; iiL siaoň tyva;i
často. spojováni se sidony, které uvádí stlabo5s) (vII, 3, 17') jako-bas_
tarnský kmen při Karpatech.íg) v souv.islosti s Bastarny byli'Sidoni po5r) R. Pav1ík

J. skutil; Hlomadný brorrzový lužický nález v l{ovězí u vse_
tína (Naše- valašsko, 194?, stŤ. 136, pozn' io;'
B:) Podle Šimka(Leltové a Gelmárli
v aašich zemích, Brno 1934, str. 66)
ukazují keltská duÍjá (hrazené osady), mezi nimi teŽ Eburcdunon a KarJodunon, bezpečně na keltský původ svého obyvatelstva. Tvať jťnéŤra
setovie
téŽ spíšena keltský původ svého obyvatelstva (viz
Simek: -bý-_ukazoval
veLká GeŤmanie l.tl. str. l25. pózn.5).
Jt) simek; Velká cermanie III, str. 125. Zajímavý je
téŽ výk]ad w. Ketrzyňského (Kl. 'Ptolemeusza Germania \,\.iek; i Sarmacya nadwištanska' Kra_
kov, 1898, str' 223
Šimek: velká Gelmaniď ITI, stl' 106, b;;.
- viz
kteŤý spojuje Ebufon
s BuIy.
'j,
56) TéžL. Niederle (Slovanské
staťožitnostiIII, stl' 30) pŤaví, že sidoni,
Kognové (Tacitovi Kotinové) a visburgiové patří někám do východai
Moravy, západní Haliče nebo severních Uher.
56) Podle překladu Šim.kova (velká
Germanie I, str. ?5)ž "pod pohořÍm Áski_
burgijským Korkonti a Lugové Burové aŽ k prameni teky
vistutu tviiiv . r)ozn" B. P.) a pod těmito nejpťVe sidoní, potorn Kognové, potom VÍsbulgiové nad orkynským lesem.(
57) B. Itorák (Gallové v českých zeních,
Bnno 1923, str. 27) považu:ie Lugy
Buly za kmen silŤlě prostoupený gallským vlivem.
Podle Šim]<a(Keltové a Germáni, str. sz) síatuti Bulové v oblasti Jeseníků'ted:r v našem slezsku, snad i na územíseverní a severovýchodní
,. Moravy. Na západě zasahovali aŽ do Kladska (do sousďství K;konoš).
sidony klade Šimek(tamtéž)do severovýchodnich Čech nebo do oblasii
na rozhraní severozápadní Moravy a východních Čech.
53) str.abo' maloasiiský Řek
z Amasie' ží1v letech 63 př' n. l(B' Hoťák: DějiÍly zeměpisu; str.55).
- 19.n. l.
5!) Tak usuzuje i E. Belinger (Die
euade-n, Vorgeschichte der deutschen
stámme IÍ, Leipzig 19,10,.str. 698), který př'rpisuje sidonům Puchovskou
kulturu, která by1a v 1. a 2] st. n. l. rozšířena v Pováži''
18

kládáni za germánský kmen,60) myslím však, že neprávem.Bl) Sám bych
spolil Pto]emaiow sidony se sudeiny (sudény),Ú') lrteré uvádí Ptole.
-Rakousku.6')
' maios (II, 11, 11) pod Markomany, asi někde v dnešním
Novotnýor) povaŽuje tyto sudény za větev Markomanů, sám jsem však
toho mÍnění,Že téžtento kmen byl původu ke]tského.o5) Podle sed]áčkaÚ)
hlavním důvodem viděti v nich větev MaÍkomarrů je okolnost, že hnď
v následujících ]etech Ve válečných událostech v Pcdunají o nich neslyšíme,vždy se m]uví o MaIkomanech a Kvádech. uyslím však,.že Sudéni
jiŽ v 1. st' nebo pcčátkem 2' st. opustili svá podunajská sídla, kde byli
bezprostředně ohroŽováni Římany, a uchýlili se do cblasti, kde byli méně
vystaveni váiečnému nebezpečí,t. j. do našeho klaje. okolnJst, že Ptole"
maios uvádí sudeny (sidony) dvakrát na různých místech' by tomuto
qikJadu nebyla na závadu, můŽe ukazovat pouze na Časový rozdíi pramenů, z nichž Pto]emaios čerpa1.6,) o tom, že sudénové u nás skutďně
sídlili, by mohl svědčit místnínázev Sudinky pro nálrší(a snad i hradis.
kou3) mezi Rudimovem a S]avičínema téŽ pověst, že zde stávalo město
Sudina, které se prý propatito. o tom' zda toto místo moh]o být střediskem kmene Sudénů,můževšak rozhodnout pouze daišíarcheologické
bádání,""'1 které jedjné můŽe doplnit obraz. který načrtl velký učenec
alexandrijský.

E. Petefsen: Die Bastalnen und skiren (voťgeschichte del deutschen
stámme uI, str.867-940)' kde je téŽ seznam litelatury (stl.940-942)'
61\ záYažAá pro otázku iejich kmenové příslušnosti je zpráva
Polybiova
k r. 179 př. n. l. (zachována u Lívia 40, 57), podle nížhleděl Filip v. získati
c0)

Bastarny

k vpádu do ltalie skrze územíkeltských

st<ordisků, neboť

skoldiskové prý dovolí cestu Bastaťnům, od nichž se nelišíarli jazykem
ani mfavy' (citováno podie B' Horáka: Národopis Evropy, skriptá, str.
43-44J. Iýiz téŽ A. Bauer: Die HerkuIft der Bastarnen, wien, 1918.
6') TéžŠimek (Čechy a Morava za doby římské, Prahá 1923, stl. 1?7) říká'
Že aení vy1oučen6 možnost, že tu jde opět o jed]nu z ptolemaíovských ob_
mén. o iinÝ tvar iména pro 1ýŽ poiem.
6') B. Horák: Gallové' str. 21'
6) v. Novotný: Ke kŤitice zpráv Klaudia Ptolemaia o zemích českých (Pra_
ha. 1910, str.21-22).
65)l Podte R. Mucha (Deutsche
staňmeskrrrnde, 1920, str. 55) niají sudéni
keltskÝ název. (Citováno podle B. HoŤáka: Gallové, str. 21).
1"') Citováno podle Novotného (Ke kritice, str. 21, pozn. 3).
6') Podobně u Niederla (o počátcíchdějin českýcb, Český časopis histo_
rický, 1900' str. 13): Dvojnásobné uvádění salmatsliých krŤ{énůu Ptolemaia. iednou sevexně od Kalpat' po druhé na iih' (Kostoboci, BÍesi) ukazuje na časový rozdíl pramenů, z nichž čerpal'
ns) J. Kučera: Pravěká sídliště (ČeŠkýlid, 1894, str.556) a okolí Slavičína
v pravěku (ČvMso, 1889, str. 11B) a I. Červinka: Pravěká hradiska'
slr.24.
'j9).Nález polovice velké perly z mod-rého sk1a (viz Kučera a Červinka pozn. 68) by mohl svédéito obchodních stycích n"Iašeho kraje s Ííší
římskou.

tre"

Zptáva o činnosti
okresního vlastivědného kroužku (oVS) a okresního musea
za II. pololetí roku 1954

l v bř""n.' až kÝětnu podniklo naše historické aditěleni dotazníkový prů_
zkum za úěelem získání materiálu pro zpracování děiin dělnického hnuti na
územíokresu. oběžníkby1 rozeslán do všech obcí plostřednictvím leÍerátu
kuituly oNv

val. Klobou].ách.
! v červenci až záÍi zaměÍíto se naše historické cddělení k průzkumu a
excerpci archivního fondu býv' archivu hošťálkovskéhopanství, ktelý obsahuje důleŽitéarchivalie k osvětlení Života poddaného lidu některých obcí
va Iašsko kloboucka z let 1?B0-l850. Výpiský a opisy archiVniho materiálu
pořídili v oklésnímarchívu na Vsetíně P' FI. MatÝsek. Lud' Poťtlová a Bedřich HaVIiček.
! V prosinci byl převzat archiv býv. Soko]ske jednoty ve val. Kloboukách
a na jeho roztřídění se placuje. v pťosinci 1954 byio zapcčato se sběfem dokumentů, zpráv a jiného dokladového rnateriálu pro připravovanou monografii k 10. výročíosvobození valašskokloboucka Sovětskou aImádou.
Ve

'

! Nárooopisné odalělení podnik1o v celvenci a srpnu v rárnci systhemátického komplexního výzkumu sběr ústd lidové slovesnosti a zvykosloví v Závrší,
na Půlčirnách, ve Študlově, ve val. Kloboukách a jinde. Ve sběru ústnílidové

slovesnosti bylo pokračováno i v prosinci 1954'
Zároveň' v rámci ethnografického výzkumu, byly stedovány vývojové typy
obytnýcha hospodářských budov a poř.ízeny něktelé půdoŤysnénáčrtky s techjlickými termíny v lidovém jazyce. současně sbíŤán materiál k dějinám a
popisu výrobv některých zaníklých řemese1 v našíoblasti, barvířství, koŽelužství,hnčířství,koášnictví a i' a pokračováno v dokumentaci lídového
odívání. výzkum prováděti P. Fr. Matýsek (ústníslovesnost,na Vlachovsku),
Bedřich Havlíček(ethnografie, ústníslovesnost), Libuše sušilová (lidový
kroj), Ludmila Portlová (zaniklá řemesla) s místníml spoluplac-ovníky.

l

DokumentárnÍ fotósrafická akce'

od června 1954 kooldinuje pláci ovs

s jehož pomocí byl zajiŠtěn finanční
náklad naŤotoakci, která pťobíhalá v červenci a srpnu 1954'
Naši spolupracovÍríci,pťof. Frant. Šatánek z Místku a plof. I.lant. Čech z val.
Ktobouk, pořídili na 316 záběrů přddmětů ethnograíické a umělecké ceny
v obcích Francově Lhotě, na Senici' v Pulčíně, vfběticích, vlachovicích, Brumově, val. I oboukách a v Závrši. Fotoakci vedl proÍ. B. Havlíček.
s. Jan Křížek, okfes. csvět' inspektor,

I

Poputarisačni přealnášková čituos:t. v září i954 proslovi1a správ.kyně musea Lud. Portlová přednášku o práci našeho musea a ovs; byla promítnuta
řada nově získaných fotografií z našífototéky'

I

zs' zatí 1954 přednášel prof. Bedřich Havlíček pro členy a příznivce >va_
lašskéhokrúŽkun pi'i oB v Plaze II ná thema >Valašskoktoboucko jak je

známe i neznáme:.

l

Po úspěšnéma početně navštívenémpřednáškovém cyklu ,VataŠskokloboucko v milulosti a přítomnosti<, kteIý probíhal v zimním období 1953 54,
jest pořádán ve spolúpráci s Domem osvěty ve val. Kloboukách nový přednáškový cyklus' kterÝ bude probíhat cd září 1954 do dubÍE 1955.
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I rrvní přednáška cyklu 1954'55 kona]a se dne 21. Ťíjna1954 a proslovila
ji dr. vlasta Fialová na thema :My a východ. Českcslovenško-ruskéstyky od
minulosti po dnešek ( Přednášku vyslechlo 70 posluchačů.
!

2. prosince se konala 2. přednáška cyklu. P. Fťant. Matýsek D.omluvil na
námět
kapitola z historie našeho okresu.< Přednášku vyŠtechlo
'vlachovsko
10? občanů'
Stejnou- přednášku proslovil F. I{atýsek i Ve v1achovicíČh.

I NovÍ spotupraoo!'níci oJ.regního vlastivědného kroužLu. Histoiicke odděLení získa1o iako spolupraco\,.níka pro dějiny dělnického hnutí s. JaI. Jarcše
z Vat. Klobouk, národopisné oddětení s. Frant. Fojtíka z Brumova, 5' Jos'
Kaňu z Návoiné a s. Jos. waltera z Nedaš. Lhoty pro závrší, odděloní archeologické a pro staršíosídlení ploÍ dr. Boh. Péroutku.

! stav musejních sbírek, návštěw. a p€r'sonální 6tav ve II' Dololetí 1954. Ke
dni 31. 12. 1954 překŤočily sbírky oM počet 9'500 inv. čísel.v r. 1954 přibylo
632 inv. čísel,z toho 3B3 fotografií; některé z nich. lilavně ethnografické Žáběry obytných a hospodářských budov' v duplikátech si vyŽádala i sPP v Brně
(dr. Fia la).

Příručníknihovna má na 300 inv. čísel.
Musejní archiv vy|azuje 5 rukop. městských lnnih a 30 provilegií
- originálů
a pďetný aktový materiál; jest spravován kustodem oM.

! od

dubna do konce listopadu 1954 navŠtívilomusejní sbírkv na 2.o0o ná_
vštěvníků,z toho 30 hromadných školníchvÝprav, jimŽ podávala odborný
výklad správkyně musea Lud' Portlová.
ze studijnich návštěv, byli to kromě členr'r odborných odd. ovs dř. zdeňka
Bušková ze slezského musea v opavě. dr. v]asta Fialová a dr' Eva Ulbachová
z NÍoravského zemského musea v Brně, dr. orel z ÚLT V Brně, dr. Fiala z SPP
v Brně a věIa Remešová z sPP v Praze.

kustoda vykonávala Ludmila Portlová' která pracuje v oM již
a vypomáhá národopisnému a historickému oddě1ení ovs Ve studijní
činnosti i ve sběru'
od 15. října 1954 přěvzal fun]<ci stálého tajemníka oM a ovs s' Fralt. Horák.
škol. insD' v. v-' ktelý řídíveškerou písemnou agendu a zajišťuje pracovní
úkoly odborných odděle'lí Óvs.
l V červenci 1954 zúčaslnilise L. Portlová a prof Dr Josef Mana celostátního
sjezdu museiních pracol'níků v Bratislavě a v září a v lisÍoDadu zastupova]i
L. Poltlová a Fr. HoIák oM na celokrajském aktivu musejních placovníkú
v RoŽnově p' R. a V Uh' Brodé.
! Před volbami do NS. v lislopadu ]954. usooiádaIo oM vÝslavku )volby
kdysi a dnes< a Fr' IIorák vedt agitačnístředisko v okresním městě.
čtyři čís]aMusejních zpláv: byly
l okresní museum vydalo během r' 1954p-rácovňíxům
v óťréše'v Gottwalžé"ítá''yvšem kultúií'íiii'íňúšějniin
dovském kraiÍ, do větších museí v repub1ice a do odděiení periodik unÍversitních knihoven v Pfaze, v Brně a v olomouci.

! Funkci
13 let

l

od 1. prosince 1954 má okresní muséum svoii kancelář v domě p' G' Kubise,va1ašské Klobouky, ul. Českcslovenskéarmády č. 195.

Fr. Ilorák, B. Eavlíček
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Zpráva konservátora pro státnÍ památf(ovou péči
v okrese Val. Klobouky
Náš lidově demokratický stát věnuje velkou péčii záchraně a obnově
histodckých památěk. v r' 1954 byl i v našem okÍese Vykonán Ťta tomto poli
kus práce.
Nákladem Kčs 94.829,97 (státní příspěvek činit Kčs 80.?53,34) byla opÍavena věŽ valašskoklobouckého farního kostela z let 1333-1350' a to podle
původníhostavu'
v měsíci srpnu a září provedla s' dr' Véra Remešová z ministelstva
kultury
soupis kultu{ních památek v našem okrese.
- SPP v Praze evidenční
památkové
Dr Fiala ze státní
péčeipobočky v Brné, prohlédl ve Val.
Kloboukách, v Lipině a v Lačnově některé staré valašskéchalupy, které
pak navrh] do státního seznamu památkově chráněných budov.
Na žádos1 ministerstva kultury
sPP v Plaze by]a vypracována zpráva
o evidenci hradů a zámků v našem-okrese, a to o zřícenině hradu Brumova
a o zárncích v Návojné, ve Slavičíně,v Divnicích a v Hrádku'
v€ dnech 16.
2t. slpna se zúčastnilAug. vlk, konservátor pro sPP
pro okres val. Klobouky,
školeníokresních konservátorů v Hoříně u Mělňíka.
AuA.

František Slárrečka v. r.,

Vedoucí odb. škol. a kult. rady
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MUDf Alois Richter v.
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