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tJové úkoly' kteťé stavi so[časná doba builování sociallsmu pied pracovníky
okresních musei, jsou nesmíIně důležitéa odpovědné. okresní musea s€ maji stát
stiedisky kultÍÍně-osvětovéa výchovné práce mezi naším lidem, lnají piispívat svou
plánovitou činnostík bu<lovár'í v okruhu své sběrné oblasti, mají využívat svých
exponátů k uspořádání řady populárních výstavek ze všech oborů práce, kuitury
a života a v nich konfrontovat minulost svého oklesu či sběIné oblasti s živou pií_
Tato os,;ětově_výchovÍrá činnost se neobejde bez hlubšíhostudia sběÍnéoblasti,
pŤostředí, geologie, mineIalogie, botaniky a zoologie, klímatických poměřů aid', tak piedevšim hmotné' duchové a sociální kultury jejího lidu,
v nížse odťážejíhospodáiská základna či vý'robní poměry sttdovaÍrého období
výýoje; €thnogJalie a Iolkloristika, íerrítu fedy složkou poslední, která by mohla
být při studiu sběrné oblasti opomíjena'
Je přoto systemalický výzkum sběIné oblasti spolu s technickou truiností shrnorrt
za tímto úael€m co nejpod.obnější bibliogťafii studoÝaného regionu čestným a důle1i'ín úkolem oklesních ú-,rsci' ovšem, vedle základní činnosti sběratelské, nebo, což
nejlepší, spolu s ní.
Aby
se však mohla v naznačenémsměřu lozvinout v oM činnost, je nutno si
'e
uvěd;mit, že na to n€stačí jen práce jednoho nebo dvo! stálých rrrusejnich pracov'
ní]<ů,avšak jediíě četnějšíko]ektiv ňístníclr zna]ců či vlastivérlných odbolníků,
nebo zájemců o vlastivědnou práci všeho druhu, nejlépe, sdružených ve vlastivědný

jak jcjího přírodniho

kroožeL.

Tuto cesiu volilo také naše oM a jak se ukázalo, zhostil se vlastivědný kroužek
dokrrmentovala to na pi. řada článkůnebo ollgtnýclt
studií otištěných v okresních vesnických novinách nebo v jubilejních publikacich
nebo íspéšnáexposic€ oM tra výstavě uspoiádané k výročí600 iet'městshých

zatín svých úkolůdobie;

pťáv V;laš. Klobouk. Tírn však nelze považovat práci okresního vlastivědnéLo

Lroužku n,r Vatašskokloboucku za ukončenou. Systematickou sběratelskou a průzkum_
rjou čiÍlnostbuile nutno dovlšit zpracovárrím mateIiálu.

Vznikne tak, pokud možno, spolehlivý, dů&ladný i vyčeťpávajícíregionálně_
vlastivědný obraz Valašskokloboucka, ktetý obsáhne materiál téměř ze vš€ch obci
okrgsu, se zamčienim na iyto ílseky: pfchistoťi€ a pťotohistolie; dějinný vývoj v době
íeudálni, v dobé lrapítalismu a budování socíalismu: obraz jihovalašské vesnice za
posledaich 100 let (hmotná kultula, společensképoměry atd.); lidový j(Íoj a výšivky;
d]aiektologický obraz kraje; ústtrílidové tladice'pověsii, pohádky a lidová vyplávéDíi
ťeg:onální iiteiatura a uměni lidove i akademické; zaniklá řemesla atd.
Vedle této edičÍríčinnosti s věrieckým zaměřením, buile nutno vypÍacovat popu'
!ární podroLnd libleto Pro piipťavovanotr reinstalaci našeho oM' s piihlédnutím

k daným

exponátům, prostolovým možnostem plánovaBého íovéhoumistěni musea,

rak, aby nová úprava stálé ml1sejní exposice ukázaia návštěvníkovi všechny chaŤakieÍisiickó a typické znaky jihovalašské oblasti v celé šíiiŤegionálni vlastivědné
problematiky.

Křomé toho bude třeba pamatovat hlaÝně Ba to, že n€jl€pší piil€žitostí jak seveřejnost s mini]lostí i současlosti sběÍnó oblasti, s tevolučnímitladicsnli

z amovat

jejího l;du, s jeho hmotÍro{, duchovou i sociálBí kulturou, jsou inÍormativní výs,.gvll]',
které mohou, uspoiádány t rťrzným vhcdným výIočíma piíleŽitostem, sp1íit zákiadní
B' H'
9světově'vi'chovnou lunkci našeho oklesního musea.

Josei Fojtů:
[ičanštífurmani')
Vlárskýrn, Lysský'm průsmykem a přes Lornensko vedla odedáv_
na důležitá obclrodní cesta z P ováži do údolířeky Moravy a k Ostravě. Zen'rědě]ci, useclí u této cesty, méli možnost často vidět cloirhé
iady Íurmanských vozů a často se dali s furmany do hovoru'

Rolníci v Horní Lidči bývali najímáni od furmanů' aby jírn ,,založili do Vávrového kopečka''. Terrto kopeček býval ostřejší než dnes
a proto nebylo nložno vyjet s těžkou {ůrou jedním pátem koni. Ze'
mědělci' usedlí u takového kopečka, bývali pohotoví k připřeži. Tak
se talié seznámili zemědělci Z usedlosti č.4 v řIorní Lidči s Íur'
many a dali se také na takové Íurmanskéces1y'
V usedlosti č.4 bývalo Íojtství.Podclaný lolník, kteIý musel ro'

botovat, se nemohl svobodně věnovat furmanskénu iYemeslu. Proto
jsou známi z Horní Lidče lurmani jen od Fojtů-Luchtů,nynější č' 4
a od S lánských-Zemanů' kteří byli vykoupeni Z Ícboty.
Tyto dvě rcrliny jezcívaly jako furmani na da]eké cesty' ne však
sami' ani ne ve v]astní režii. Kdy začali jezdit, není již nrožno zjistit.
U Fojtri je doclnes zachováno staré iurmanské hevero' na němi je
ietopočet 1813. U Slánskýc}r bylo až cl'o rlruhé světové války sedJo,
které bývalo na sedlovém koní' Za nedostatku kůžebylo sedlo '.rpc'
třebeno na boty. Ztiatila sc také stará furmanská kožená brašna'
kterou míval Íurman na řemeni kolem pásu. JeštčZa svého m]ácrLí
ji donra vídávali dnešnídfži1eléusediosti u Slánských.
Podařilo se nám zjistit rrčkolik zajímavostí z {uImanského života
o Martinovi Fojtri' který'žil v první polovici l9. stclletí. Jezdíval na
ve]ice vzdálené {urmanky' přes Prahu až do Hamburku' Jak dlouho
tlvala cesta, nevíme. Do Hamburku vozívali ,,hubáně'', houby' které
rostou na stromech(2)' starých lipách a bucích' Tyto lrubáně byly
(1) Adjektivum ,,ljčanský' 1ičanščí",je nářeční tvar odvozený od názvu osady
}Iorní Lideč; v ]idovém jazyce .,Lič".
(2) Ke sbíIání hubánů srov. Noiizen-Blatt 1867'st1' 80. z chorošovitých hub
(Polyporacae, rod Po1yporus Míche]í), zv' 1idcfě llúbáné' je u nás Znál11c
rrěkolik druhů, na př. choroš p]oský (Po]ypořus applanatrrs Pers'), ch' statníJ
(P. robustus Karst.) a clr. borcvý (P. pini Thore' clr' troudový (P. Íomen'
tarius L' a j. Z chofošli hlavně iťoudového, který cizopasí na bucích. vylábč1i
staií va]aši i čepice a k]oboúky zv' širáně či širúchy a domácí obuv "korno_
čúchy";srov. k tomu Arnošt Šrott'Výroba k1obouků a č€pic z choroše. valašsko, roč' |ÍI'l1954' s]..'. 46_17 '

,

povživány při stavbě lodí, cosi se tím na lodích ucpávalo. Na Slovensku (v Uhrách) skupovali hubáně židovštípřekupníci a v Krásně
u Va]aš. Meziříčíbyl dokonce někdy v polovině minulého sto]etí
i ,,obchod s hubkou ".
Furmani prožili rra cestách mnoho dobrodružných příhod, avšak
v paměti jejich potomkťr se uchovaly jen některé. Na př. piíhoda
Irojtů v Praze obral o vydělané peníze'.
',jak chtě]i zloději Martina
T(dyž šel večer po chodbě v hospodé, skoči1 naň zlocěj a chtěl mu
uříznout od pasu iemen s koŽenou brašnou. Martin Fojtů měl těžký
kožich ,,hoděný enem tak na plecoch'', rychle ho popadl a hodil z]o_
ději po hlavě' Na chodbě nastala lahanice a šramot, z hostince přibě}rli ostatní lurmani a zloděj ve tmě znrizel. Z toho 1e vidět, že furman muse] být mužem opatrným.
-Ýice zptáv o těchto cestách do Hamburku se nepodařilo zjistit.
Dalšívzdá]ené cesty konávali Íurmani do Terstu. Tam zase vozívaii
Býval ve velikých kotoučích,,,jak vetiké brúsky''' jak
',loj''.
se vyjadioval Maltin Fojtů. Cesta tam a zpět ttvala i půl roku. Lůj
se pravděpodobně upotřebovával na mazání všelijakých šroubůpři
stavbě lodí. Cesta do Terstu vedla přes Alpy. Co vozívali nazpět,
r-iení nám známo, ale jistě bylo co odvážeťz takovélro jediného rakousko-uherského přístavu. Kdysi, jak jeli přes AIpy, napadlo tam
mnoho sněhu. Cesta byla v jednom místě na vysoko proházená a
stěny ze sněhu, které lemovaly vozovku, byly vyššínež samy vozy.
Lůj voněl a Íak se sbíhali na Íurmany psi z celé dědiny a vyprovázeli
jc daleko za vesnici.
Když Iurmaní lyjeli do té proházené sněhové soutěsky' zůstal
ieden chlap s bičem vzadu a když tam vešli psi za Í:urmaty, začal
ie šlehat bičem a jiní furmani zase šlehali s druhé stlany a psi devěděli, kam se maÍípodět. Nahoru na sníh vyskočit nemohli, bylo tó
vysoko, tak kvičeli a od strachu pokáleli všechen sníh kolem doko]a'
Jinak by se jich Íurmani rrezbavi-li . . . Poiud mluví dochované rod inné paměti.
Více zpráv se v ústnímpod{ní dochovalo o Joselu Fojtů, narozenénr 1842. Nejstarší syn furmana Maltina Fojtů se imen'o'yal také
Martin. Byl narozen r. 1836. otec ho bráva] s sebou na furmanky,
.'aby sa ve světě obrúsil'' a potom ho začal pouštět i samého. Jednou
mu kdosi ukradl 300 šajnůa proto otec uznal' že se nehodí za dědice
gluntu a tak zdědil maÍetek i furmanský vůz a koně mladšísyn Jo_
seÍ. Tento se d,ožil 83 let. Nikdy neříkal o sobě, že je Fojtů, ale vždycky se představoval jako ozeÍ Luchtů. Dělal to proto, že fojtové
byli tidé neoblíbení * iako bývali (po r' 1848) ,,vrchnostenščínahaňači". 'Tento muž, narozený v době roboq chtěl spolu s jejich
zrušenínr zavlhnout i jméno Íojt. Jméno Luchtů se udrželo v Horní
Lidči jako',přezvisko''.
' Furman JoseÍ Foitů jezdíval hlavně do Pešti a do Věličky na sůl;

tio Hamburku a Terstu již nejezdil. ,,Do Peštu'' vozÍval sukno ještě
s mnoha jinými {urmariy. V ústnítradíci se dochovalo z nicir jenonl
jméno íurmana Turečka z }Iodslavic. Tureček byl malý, zavalitý a
koně měl vejiké a si1né. I]Iuzí furmani ho škádlívali,' ž,e je malý
a koně rruí veliké, ale on pravíval; ,,Malý chlap a veliké koně
to svěčí,ale veliký chlap a na]é koné
t'o nesvěčí!''Ve íurmanských
konvojích jezdívali však také lurrnani z Lidečka a z Lužné.Ňeičastěji vozívali sukno z Nového Jičína'kde bylo mnoho soukeníků,
do Pešti' a nazpět vezli vlnu nebo víno. Jeďen náklad vážívali 15 q.
Zpét zase vezli tolik vlny. S vlnou to bylo horší;taková ,,veliluá fů_
ra sa snadno převalila a téžkobylo dvihať'', Cesty nebývaly takové
jako dnes, někde se jelo jerr ,,po řečisku'' a někde i po polních cestách. Když popršelo nebo přišla většívoda, museii Íurmani čekat
v zájezdni hospodě. ,,Aby potom dohonili ztracený čas, dávali ko_
ňorn piť aj víno lebo gořalku.'' Když se nedoielo do Pešti včas,
vznikla obchodníkům či soukeníkům veliká škoda. Sukno se vozilo
jarmeky''. V Peš1i se státro týden. Za1im se dovezené sukno pro',na
dalb,
nakoupila se vlna nebo víno á jeli nazpátek. U špatných cesi
rlebo u větších a delšíchkopečkůbývali ]idé, kteří chovali dobrý pár
volů nebo koní a pomohli furmanťrm Za poplatek přejet špatnou cestu
nebo vyjet do kopce.
Takové místo byló na příklad ve Val. Příkazích. Dojet od Příkaz
do Liciče, to byl kus Íurmanského umění! Kterýsi Příkažanměl ta_
kové dobré voly, že utáhli tolik jako koně, ba i více. Jeclnou vezl ja_
kýsi Íurrrran z Pešti 3 velké bečky vína. Dvč byly ,,spuščenév bokoch
na řetázkoch v gréfách'' a jedna stála na voze. Muselo to mnoho
vážit, plotože ani dvěma páry koní nemohli vůz vytáhnout od Pií_
kaz k Lidči. A tu se pochválil Příkažansvými voly; kázal ,,koně vypřihnút'' a opravdu odvezl 1edním párem volů vůz kus cesty.
Když bylo Iurmanů více, stávalo se' že jeli od Val. Příkaz do
Horní Lidče od rána až do večera' Jedna cesta do Pešti a zpět trvala
obyčejně dva měsíce. Jednírri párem koní lydělal {urman za tu dobu
na třetího koně.
Furmani byli ,,lLrcé bohatí, zdraví a silní". V zájezdních hospo_
dách býval podomek. Když Íurman vjel do
nebo na dvůr
hospody, lypřahal si sám koně sed].ového'vozníka''
a podomek niáručního.
jich poklúzal". Hospodský'
K'oně se dali do ,,mašta]e'' a
''podonek
a hospodská obsluhovali furnrany
a obchodníky. Občas se šel po_
dívat nékterý íurman do lDaštale, ,,jak sa má podomek ke koňorn''.
Va1ašštíÍurm'ani byli totiŽ ve světě známí svou péčío koně. Jtní
Íurmani, nebyli to Va]aši' si z nich proto dělávali ,,pošklebky''. Po'
d'omek koně i napájel. Často se mu stávalo, že se mu ztratila ,,pu_
ténka'', kterou si přisvojil některý Íurman. Podorrrci mívali ,,puténklr
s dlúhým úchem až pod pažu, že sa mu tak aj voda lepšínosi1a'.
V noci spal některý Íurman u vozů, aby se něco neztratilo. Kd.yž
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měl hospodský dobie ohrazený dvůr a dobré psy, mohlí furmani
spát k{idně v hospodě na slámě'
Kdysi, cestou do Pešti' se furmani zabavili
ces_
'na'darebních
1ách'' a nemohli včas dorazit do dědiny, kde chtěL
nocovat. UŽ L'yl
večer a právě díždělido veliké cikánské obce. Starosta cikánů měl
zájezd'ni hostinec. Furmani zajeli k němu, ale měli strach, jak to
dopadne do rána. Tehdy ještě platilo rčení,,Všady samý cigán a
co cigán
- to zloděj!''. Starosta však zavřel dvůr, vypustil asi 6 psů,
,,velikých jak telata'' a ani sami íurmani nemohli vkročit na dvůr.
K]idně nocovali až d,o rána. Nic se iim neztratilo. ,.Cigáni jim ukázali, že si také hosťúvážijai'.
Na takové vzdálené furmanky se jezdívalo jenom v létě na Íurmanském voze. Na kratšÍ{urmanky jezdívaii ,,aj v zimě na saňách".
,,Kdysi jich pr,ohnál vlk. Hnál sa dlúho za koňmi, enemže na poli
bylo moc sněhu, tož sa v]k boříl a nemoh] jim ustačiť.Na poslednich
sariáclr sedél jeden kurážný chlap s'kyjem a čekál, že sa naň vlk
vrhne. Dorazilí však k jakéjsi zájezdni hospodě a vlk sa ztratíl' Hospoda stála o samotě, v p'oli. Dobře pozadělávali vráta a jacísi chlapi
dlúho do noci čekali na vlka s Ílintami, ale vlk sa neukázal. Ráno
naš]i v Ílaštali koně od hrantů poodtrhané a koléj hospody bylo od
vlků uchoděné jak od ovec' Okénca na větlání v maštali byly zacpa_
né slámú. Tá sláma byla šecluíod vlků vyškubaná. Inéj škody nenadělali. ''

Fulmani jezdívali neradi v noci. Po cestách bývalo plno všelija_
kých zlodějů.
'Aj ve dně sa přikradl k vozl, rozřezáI křivákem vozovú plachtu
a vyhazovál kuse súkna do příkopy.'' Pro takové případy mívali Íurrnani ,,ze sebú v ke]níku dobrý opukál'' t. j' klacek. Nejúce museli
hlídat pos]ední vůz. Kdvž se {urmanovi z vozu něco ztratilo, ,,byla
to jeho škoda''. obchodník to neztratil. Přesio však, když bývalo
,,napilno", muselo se jet ,,aj v noci".
Ve starších dobách měli íurmani na vozech jen dřevěné osy'
Pustili se na nich i na takovou vzdálenost jako do Hamburku. Jednou však, kdy to bylo piesně, Ío už nikdo nepamatuje, přijel Martin
Fojtů ze světa
osách''' Necha] si je někde ',u kovářa
'na Železnýcbpřimontovať''. ,,Když
přijeli dom, do Liča, chodili sa préina ťen div
ludó zdaleka dival. Zadni oska, že byla pěkně vypilovaná, tak sa
kolomazú''. Proto
blščala.'' Dřevěné osky se musely často
',mazať
musel mít Iurman s sebou ,,hevero'', aby mohl Íůruzdvihnout a
vy1áhnout kolo. Kolomaz vozili vždycky s sebou. Dodnes se dochovalo u !'ojtů v čísle4 staré Íurmanskéhevero. Je na nčm letopočet
,'1813'a jméno Jozef, avšak příjmení nebylo zatím možno rozluštit.
,,Furmani si moseli vozil ze sebú aj reservní dievěné osky, jeden
vézl přední, druhý zadní. "
Furmanský vůz byl ,,gréÍovýíasuňk'' ' ,,Na gréÍáchbyly dubové

ob'lúky a na nich vozová plachta. Vpředu býl kelník. ŠlajÍú
na vo_
zoch nebylo. S kopečka sa věčinÍrhemovalo řetazen lebo sa podl-ro_
dila sviňa. Sviňa, to by1o kus dřeva na řetazi' s járkem pro koloJelo sa na ní jak na saňách' Furman hrávál ze sebú aj puténku, tú
mjél zavěšenúna gréÍěna křížíku;potem mjél furmanskú latérňu'
Pro latérňu býl upletený košík, aby sa neIozbila. Dál bylo třeba
r'zít do mécha pár podkov, hiebíkú_podkovňákú, kléščea kladivo.
V cestě bylo třeba přitúžiťpodkovu, lebo aj novú přibi1, dyž kůň
nede slarú odtlh]"'
Furmanský život byl zaiímavý a často veselý, nebot ,'Íurrrlani si
v hospodách popří]i''. ,,Piijeďa dom, už moc práce nenadělali. Doma
na poli pracovala žena a,ostatní příslušnícirodiny. Furman přijel
dom a jeďa vedla oken, zaťukál bičiskem na okno a to znamenalo,
aby domácí ]udé honem letěli koně vypříhať a pomáhat íurmanovi,
k'olikráť opilém' z kelníku. Nezáleželo na tom' jeji deň lebo noc.
Na druhý deň sa furman poptál, co dělajú' povřískál na ně a hybai
do hospody mezi chlapy. Furman bez hospody nemohl ubyÍ. Proto
pravívál dědáček Martin Fojtů: ,,Pánbú všemohúcínernohl sa už
dívať na spustlosÍ Íurmanskúa nechál vymysleť železnicul''
S rozkvétem že]ezničnídopravy velmi upadlo také Íurmanské
řemeslo a zájezd,ni hostince i mýla. Přestalo se jezdit na vzďálené
íurmanky, jen něktcří jezdili jednotlivě. Tčchto menších Íurmanek
si hleděIi v Horní Lidči hlavně S]ánští. Jezdívali do Karlovic na Vsac_
ku na šindel a prodávali jej po světě' Nebo jezdili do Uher (na Slo'
vensko) na obilí a dováželi je clo méně úrodných krajů. Takové fur_
manky třvaly jen několik dní. Na podzim vozíva]i s]ánštído ostravy
jablka a v zimě zase sušenéovoce. Jablka i sušené ovoce kupovali
v Púchovskó do]ině.
od Foltů se již na tyto menší{urmanky nejezdilo' Koně již ne_
byly tak pěkné, protože nebylo za co přikoupit krmiva. Z nouze
jezdívali alespoň do lesa na klády a na dřevo. Furrnanský vůz se
rozebral a upotřebil se v zemědělství. Gréfy visely ve voŽníku a
žrali ie čelvotočia rez. Na kelníku se vozíva]-a děcka na dvtrře na
náledi od studny' protože nebylo saní. Vozová plachta se také roz_
trhala a ,,dubové oblúky' dobře hořely ve sporáku. GtéÍy,zavaza|y
ve vozníku' ale dědáček jich nedali spáliť'; byly zničeny až po je_
iich smrti prctože už k ničemu nebyly. A tak z ce]é té bývalé Íur_
manské slávy zůstalo jedině ,,heveron.
,,Před první světovú válkú chodívala po ptání Žebráčka z Bůsla_
vis. Ludé !í pravili
přišla do Liča, dycky
'veluna Búc]avská''' DyŽ
sa stavila u Fojtů a prosívala: ,'Stlýčku, prosím vás, poščajteně he_
vera!'' Dyž jí dali hevero, točívalaklikú na jednu aj na druhú stranu
ai pú dňa. od téj doby sa'ujalo v Liči pořekadlo;
tým krútíš,
"Co
!ak Veruna Búclavská heverem? ''.

*
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(Podie vypravování Josefa Fojtů a Františka Fojtů zvatrých Kožušníkoviz Horni
Lidče. - Materiál z výzkumu odd. pro folkloristiku a ethnogTaÍii oM.)
O Íormaaech na Valašsku psal Ludvík Chuděj ve článku
lonnani' v ča_
'Valaítí
sopise Naše valďsko, toč. yl|1'l1'953-44, číslo3-4, str. 134_136.
Nejstarši známé lyoblazení valašských Iormanů zanechal německý malíř, rytec
a litograf Johan Adam Kleín (179'2-7875), Grafická sbírka Národaí galerie v Praze
má nékteréz jelro rytin, Eezi nioiŽ se nachází i list označený
Fuhr_
'Wallachische
leute, nach der Natul gez. u' geázt v.
Á' Klein 1813".

]'

Propagace sbírek valašskoklobouckého murea

v

cizině

Okresní museum ve \ral' K]oboukách vlastní ve s\.ých sbírkách
exponáty, lidové dřevořezby, které jsou známy i v cizině.
V roce 1949 uspořádatro tehdejšíčs' ministeÍstvo inÍormacía
osvěty někoiik ýstav českéhoa slovenského umění v Belgii a v Polsku. Na s.ýstavě v Bruselu a Lutychu (Bruxelles' Liěge) v Belgii byla
byla"mezi lidovými skulpturami qrstavena pod č' 23 ]idová dřevo_
řezba sv. Jana Nep., vysoká 41,5 cm, pocházející z 19. století (vyobr.
přineslo Valašsko 1956' čís.2-3, str. 133). z Poteče a pod č.24
Pieta, vysoká 28 cm, z 18. století.
(Srov. průvodce výstavou ,,l, exposition Arst populaires theco_
slovaques, Palais des Beaux-Arts, Bruxel]es 1949'', Sculptures č.23
a 24; v obou případech je uveden jako vlastník skulptury oM
Mussée de ValašskéKlobouky. )
V březnu a dubnu 1949 byly opět vystaveny některé naše exponáty na Ústavě československého lidového umění, kterou uspoiádalo
býv. ministelstvo iďormací a osvěty ve Valšavě v Národním pol_
ském museu. Kromě dvou uvedených dřevořezeb byly mezi 250 čsl.
plastikami a užitko\'ými předmě1y vystaveny i některé užitkovépřed_
měty ze dřeva ze sbírek našeho musea na př. vyřezávaná solnička
s letopočtem l866 a j., celkem 8 kusů (vyobr. přineslo Valašsko 1956'
čis' 2- 3' str. 133).
(K varšavské výs1avě srov. Český lid Iv.17949, stt ' 92, 93 a 157.)
V representačnípublikaci, ktercu vydalo nakladátelství oÍbis'
Praha 1955
řezbářství" od F. J. Hlinovského a A. Michal'
"Lidové
číka,jsou zařazeny
obě dřevořezby ze sbírek oM; na str. 84 černo'
bílá fotograÍie Piety s ozoačenim 'Morava, Pieta' a na str. 109
rovněž čelnobílá fotograÍie označená
sv. Jan''. Podrob"Va]ašsko,
nějšídata o obou plastikách a jejich provenienci
nejsou v publikaci
uvedena.
Bedřich Haulíček

*
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Vzpomínáme . .

.

Dne 3. července 1955 náh]e zemřel ve věku 70 let ve Šternberku
Arnold Berger, berní úředník v. v. Zesnulý patři1 k příznivcům našeh_ci_ musea'a měl blízký vztah k našenru měsru, vzdyÍ po léta působil
ve Val. K]oboukách.
. Jako malíř_samouk zachytil kolem r. 1900 řadu dnes již zaniklých

valašských dřevěných staveb v našem městě v tužce nebo perokresbě.
Některé z nich buď v originále nebo v reprodukci jsou ulóželry v na_
šem museu.
V posledni době pracoval A. Berger na románě
nad
městem", v němž chtě] zachyti| ze svých pamětí obraz ',Hvězdy
vývoje a ná_
rodně_probuzeneckéh'o života ve Val. Kloboukách ve druhé polo_
vině minulého století' Bohužel, nebylo mu dopřáno práci ukónčít,
lakže román zůstal torsem. '.
Čest jeho památce!
LudmilaŤottlovd

Jubilejní oslavy Ye Vlachovicích
Vykopávky lužicko-slezského pohřebiště na Ďůlově kopci v ka_
Fr. Matýska z dějin městečka probudily znovu velký zájem o dějiny 'obce a okolí. Rol'rrěž
putovní výstavky okresního musea vhodně v obci instalované, u]ta'zovaly, že jubilejní oslavy 400 let městečka Vlachovic proběhnou
v roce 1956 opravdu zdařile'
Již v roce 1955 doš]o k ustavení přípravného výboru pro jubl'
iejní oslavy, v něrnž byli zastoupení členovéMNV a zástupce složek
a organisací NF' Přihlásila se také řada obětaÚch pracovníkůz řad
'
tastru' obce Vlachovic a několik přednášek

občanstva.

kulturní podrriky v obci
_bylyVšechny
doplněny

byly zaÍl\ěÍerry k jubileu a vždy
krátkou kulturní v]ožkou s jubilejním námětem.
Jubilejní oslavy za}uíiil cyklus přednášek v Zimním období 1955i
1956. Bedřich Havlíček,spolupracovník oN{, vysvětlil právní a spo_
lečenskézměny, které ve Vlachovicích nastaly po vysazení na měs_
tečko v roce 1556 a dr. V]asta Fia]ová z Bina shrnula dějinný rá_
mec ]'5. ]7. stoleti se zvláštním zřetelem k době husitské.' obě
přednášky byly překvapivě početně navštíveny a po nich proběhla
živá a srdečná diskuse s četnými dotazy a připomínkami. Jak před_
nášky, tak i nastávaiící hlavní oslavy, byly vhodně propagováný po_
zvánkami, plakáty a vhodnými nástěnkami s dějinnou tematikou.
Na hlavní den 'oslav, ktery připadl na 22. čeryence 1956, byli pozváni všichnívlachovšti roďíci žijícímimo rodnou obec a význačnější
kulturní pracormícÍ. Mnozí z těch, kdož se osobně nemohli dostavit,
odpovédčJiblahopřejnými přípisy.
B

Hlavní den oslav měl ráz národopisné slavnosti' Dopoledne koncertova]a krojovaná lrudba ze Študlova a odpoleclne prošel městečkem průvod krojovaných skupin, v čele s jízdou na koních, kterou
předvedli č]enovéČSM. Na školqímdvoře na podiu' jehož pozadí
tvořila zdařilá kulisa valašské doškové chalupy, zahájil vlastní pořad
předseda i\1NV Josef Kovařík slavnostním projevem. Po něm shrnul
krátce dějiny Vlachovic za up1ynuých 400 let spolupracoltrík olyl
P. Fr. NÍatýsek. Soubor 35 krojovaný'ch občanů,který předvedl starobylou vlachovskou svatbu, jak se konala ještě před 40 lety a s některými prvky' dozníva]a do posledních let, byl přijat přímo bouřlivými projevy uspokojení. Výstup svatby nacvičil Vojtěch Sládek'
okresní zootechnik a zpěvy propracoval Karel Trčka' č.96. Svatba
měla živelný spád a jejím velkým kladem byl'o, že zachytila pouze
místnízlyky a svatební popěvky. Bohužel, však, účinkujícísi mus:ii
krojové součástky vypůjčit,protože vlachovský kroj se dodnes již
neuchoval. Pro svatbu napekl výbor žen 60 velkých koláčů,svatební
koláč a buchtu.
Yýrazná střelba ze starých vlachovských ,,moždíiů''opakovaná
v saivách, zhmotňovala kouzlo jubilejní oslavy, která byla zakončena
večerem'' a ,,opékáním barana''. K úspěšnémuvečeru
',Zbojnickým
přispěla
cinrbálová muzika valašskoklobouckého kroužku,,Dúbrava'.
Rozsahem sice skromná, ale obsahově bohaiá a výstižná byla
jubilejní výstavka, uspořádaná v době hlavních oslav v jedné ze tříd
vlachovské školy; uspořáclali ji Fr. Matýsek a Josef Vavrys a zhlédlo
ii 1000 návštěvníků.
Čelná stěna výstavní místnosti byla vyzdobena valašskými orna_
menty a nesJa Íotokopii a přepis vlachovské výsadní listiny z roku
1556 a perganren známých Marcaníkových privilegií ze 17. století.
'byla
vyložena histolickými dokumenty, přeJedna z bočníchstěn
hledy vJachovských purkmistrů. tabulkanli drŽby gruntů a přehledem
dějinr-rýclr osudťr obce. Historický rámec doplňovaly předměty ze
staré doniácnosti a staršíniářadí. Zadní stěna sloužila výstavce siarobytých krojovj-ch součásti, hlavně Ženského kroje a kožišků'dub_
ňáčků'.Při oknech ve vitrinách byly vystaveny kroniky a cenné
pamětní přednrěty a na zvlášlních panelech několik set dokumentač'
nich iotograÍických záběrů s rrámětem ,,MčsiečkÓ dříve - městečko
dnes''. Uprostřed mistnosti visela dožínková 'homola', na stole srra_
tební koláč a svatební pečivo; koutek hrnčíiských výnobků vlachovského hrnčíieKubíčkaseznámil návšiěvníky s rrkázkami domá.cí
řemes]né starobylé výrohy'
Přičiněnínrcelé řady dobrovolných pracovííkůproběhly jubi_
lejní oslavy v městečku Vlachovicích velmi zdařile; připravované
pamětní album a'ýstižný zápis do obecní kroniky budou o tom qr'
d'rávat svědectví příštíngeneracím.
fu. Matýseh

Zpráva o činnosti okresního musea a okresního vlastivědného
kroužku za řok 1955 a l95ó
JaJ<

rok 1955, tak

i

1956 přiíesly značÍéožÍveníčinnosti našeho nrusea. oslavy
sovětskou armádou a jdbilejní oslavy v roce 1956

-^
i0.
výročíosvcbozeení našív]asti

byly toho příčinou.

oddělení historické a atchivuí s}rrnulo k oslavám 10. výŤoči osvobození ČSR
dokuúentáťní lÍ,aleÁáI z doby okupace a z osvobozovácích boiů v kvttnu 1945' Mateliál sebfali členové histoťíckéhooddě1ení a pracomík oM s' FIant. Holák, za
pomoci-ředitelů
správců OB a občanů.Část obsáhlého materíálu připravil pro
'škol, soupisem
Íjsk a bjbljogťaiickýÍl]
opatřil B' Havlíček;pod názvem
Eyly osvobozeny naše obce V roce 1945" byla tato část otištěna v. 13' a 14' 'Jak
číslev. Ťočníku
]iskry' vesnických novin okresu valašskoklobouckého, ve dnech 23' dubna a 1.
května 1955. obě číslabyla doplněna kresbou A1. Baránkar(Rudoalmějec a čsl.
partyzán), Ieprodukcí mapy o postupu osvobozeneckých vojsk \' našem okrese (Jískla
č. 13), kterou nakresli] B. Haviíčeka 3 fotoreprodukcení (Vypálená Ploštína; osvo_
bozující arrnády ve Va1. Kloboukách; PIvní sovětští vojáci ve Val. Kloboukách).
Nadále bylo pokračováno ve sbírání matefiá]u k dějinám délnického hnutí na
Valašskckloboucku; Frant' lÍolák otiskl v 7. čísleJiskry, roč' V. ze dne 11. března
1955 č]ánek ,'První počátky průmyslu na Valašskok]oboucku''. B' l'Iavlíčekpořídil
opis Iukopisné kroniky Frant. Růžičky,sidonského sk]áře, v nížje dokumentárně
zachycen život'sklářů ve sv' sidonii a jejich politické bo]'e v době předmnichovské
buržoasnírepubliky.
B. Havlíčeka vl' Fajt, ředitel ško]y v sidonii piiplavují větši monogřafii
'Jiho'
va]ašti skláii", v njž zach_ycujl de]iny skláren a společenský život v obou sklářských
obcich Sv. sidonii i sv' Štěpáně od konce 18. stol. do zŤušenískláren ve tiicátých
]etech našeho století.

_ oddělení archeologiclé a plo sta!šíosídlenívypracovala podlobnou bibliogřafii
(dr. J. Mana) a podrobné mapky nalezišť.
odděleaí pro íolkloristiltu a ethnoglafii jihovalašskéob]asti ukončuje sběr lidových ústních tIadic, pověstí, pohádek a lidových l}právĚnL a připlavuje monografii
-Lidový kroj a ťýši\'ky na Valašskokloboucku '' ; béhem I' 1955/56 byly prozkoumány
3rcilivní údaje týkající se klojů a inventáie jihova]ašské chaiupy z první poloviny
19. století. Roněž byl sebrán obsáhlý materiál k dokumeniaci soukenické a papu_
čářské výroby na Valašskokloboucku. V oddělení placují L. sušilová, F. Havlíček,
L. Portlová, ř'' Matýsek, FIa[t. Fojlík z Blumova dodal obšáblý nlateriá] o výročních
a lodinných obyčejích z Bťumova a oko]í a řadu dokladů k náiečnímu výzkumu.

Qddělení dialefttologické a přo regio'!ální lite'aturtt sebralo obsáh1ý mateliál piís]oví, rčenía poiekadel, ilavně však provedlo důkladný nářeční pŤůzkrm obce Li_
piny u val' Klobouk, kde by]o sebŤáno íěkolik tisíc nářečních tvaú, ktelé týoií
obsáhiý náiečníslcr'ntk (dr' Mana)' Fr. Fojtik z Blumova dodal vyplněné dialekto_
]ogické dotazníky. V oddělení pracují táké FI. Matýsek, L. sušilová a B. Hav]íček.
všechen snesený úateriáj, ŤevněŽ tak č1ánky a studíe uveiejněné našimi spo]uplacovníky v časopise valašsko,
1956, čís.2-3 a v Jubi]ejní čítanceo va]ašsko'oč. a kult. odb. rady oNV ve Va]. Kloboukách,
kloboucku 1956' kterou vydal ško]ní
jsou připravou pro p]ánovanou v]astivědu Valašskokloboucka, ktelá obsáhne 12 dílů'

-l

V roce 1956 uspořádalo oM Ýe spolupráci s Domem osvěty tyto piednášky:
února 1956 ve \4acho\'icích piednášel B' Havlíčekna thema
let městečka
"400
Vlachovíc*, 2' únola ve Val' Kiot'oukách ,,600 Jet městských pláv
Vai' Klobouk"
a 3' února ve slavičíně '700 let slavičína".Tyto přednášky, kte!é by]y úvodem
k jubilejtrím oslavám v I. 1956' vys]echlo celkem 36i občanů.
l.
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Dne 28' února 1956 přednášela ve Val. Kloboukách dr. Viasta Fialová z Bma
na thema 'Život a boje poddanéhc lidu na Va]ašskokloborrcku v 15. a 16' sto]etí"

a 28. a 29. únoÍapros]ovila tutéžpřednášku ve
obcích vyslechlo předrrášky 379 pos]úchačů.

V1aclrovicích

a Slavičíně; ve

všech

Dne 26. dubna 1956 piednášel r'e Val' Kloboukách -dr. ]osef Mana na thema
původu jména Valašských Klobouk-, ve Slavičíně a Vlachovicích o původu imen
"o
obou osad.

stálí pracovníci OM Frant' llorák' taje rnik a Ludmila Port]ová' kusiodka, zho_
tol'ili novi' dílčíinventái pro musejni kartoteku, L' PortLová pliptavova1a, kromě
pomoci v jednot]ivých odděieních vlas1ivědného kŤoúžku,exponáty plo putovní \.ý'
staÝku o zemědě]ství a propagaci JZD v květlu 1956 a pro velkou musejní exposiii
na Ústavě ,,Va]ašskokioboucko kdysi a dnes", uspořádanou v rámci oslav 600 let
městských práv. KroBě toho přovedla několik opisů listinných archiva]ií z KA v BrŤrě
a z okiesííhoaIchivu ve Val. Kloboukách' Zpráva kustodky otištěna níže.
FŤant' Horák prcvěřoval obecní kŤoniky v řadě obcí v okrese a zajišiovai při
návštěvách ý obcích něktelé památky pro oM' Působil jako tajemoík výboru pro
jubilejní oslavy ve va]' Kloboukách

***

rrant. Horák

stav-sbíIek oM byl koncem roku 1955 9'682 inv čisel, musejní knihovna nlě]a
celken'i 1.345 svazků a béhem lokú ilavštívilooM 3.525 občanůiz toho byio 37
návštěv hromadných'

v Ťoce 1956 navštívilo oM 1.023 osob, avšak na 5-200 občanůzhlédlo dosti
obsáhlou exposici našeho musea na jubilejní výstavě ve val. Kioboukách. z iéchto
i'023 osob bylo 17 návštěv ško]ních, 2 hromadné a B studijních. Na vstuplém by]o
celkem vybráno (v museu) 251,20 Kčsl ocl dospěl1ch se vybírá 1'_ Kčs' od détí
lQ lraleii.

V roce 1956 piibvlo v oM 1B0 přírůstků,které vykazuje ínventái. Do oddělení
národopisu 14 čísel'z nrchž budily ŽasloužeoÝ obdiv na jubilejních výstavách've
Val. Kloboukách i ve vlachovicích _ kam byly zapůjčeny_ svaiební koláč ze
Študlova, ktery upekla podle staroL:ylýctr Ýzolů Fť' vypuščák_ová
ceIta.
- a svatebĎí
Mezi přírůstky krojoÝé patři ťukávce ze střelDé, vyšívaoé
čemá tibetka
"kamlhárem",
z Újezda' zdobená jemnou bordrrrkou ,'mechových růžiček"'piesné ručně vyšitých'
Pro sbrrky archeo]ogické byl zrskán neolitický kamenný m1at, íalezený r. 19-12
mezi Vlárou a Sv' Stepánem' který daroval učíte]Rozner, t. č. v opavě' Z Vlachor'ic
byly darovány střepy íádob a jaspisové nástřoje z lokality Ďůlův kopec' Kiomě loho
byly ziskány jako doklady lidového odívánía zárcýeň' jako památky na zaniklá
iemes]a ve Val' Kloboukách ,'zachoděná sukné", výroJxk býv. barvíře Pechance,
křestní list hrnčíře Tomáška ze Starého města, dále 2 ozdobné kachle hnrčíře a
kamnáře Kubíčkaz V]achovic, hrrrce na barvení vlny, šetlinky k úzkým statilr]m
z Val. K]obouk a miškářská bťašna z vrbětic'
Numismatickou sbírku obohatila mezi jiným stříbrná iímská mínce císaře Hadriána,
na]e/ená na pa"ekácl_ ve Štitnén' vJ'

Musejní archiv vzrost] o 15 čísel,z nich nejlepši Jsou HavlíčkovyNoviny z roku
1849 a pl{ny starých městských budov ve Val. Kloboukách. FotoaŤchiv získal 56 -l
čísel;nejiepší snímek plvního lékaÍeve Val. Kloboukách a kopie vyobrazení v jrrbi'
lejním čís]evalašska' Íoč.1956, č.2*3.
PiíŤučnístudijní knihovoa vykazuje přírůstek 54 knih a břožůŤ.
Musejní sbíťkytedý neustále rostou. všem přacovníkům by bylo potřebné, kdyby
byl po ruce depositái, nebo místnost, kde by by1o možno zasednoui k práci' Také
lozsah musejních prostor je'velrni stísněný a ýzácnó exponáty, které jsou dosud ve
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stavg.'déponátů, íemohou liýt uspořádány podle mirsejních hledisek. Vždyt oM
ani eiektlické osvětlení, ani kameí, takŽe v zíEě íeníúožnoje aíi Íavštěvovat.
- .'Aďóá
Placovníci musea konají spolu s členy vlastivědného kroužku vše, aby se musejní
exponáty dostaiy mezi veiejnost. K tomu slouží příležitostÍrévÝstavky a výstavy.
roce 1955 byly to výstavky zaměřené k 10' výločíosvobození našich obcí v květ_
- nu V1945.
v Í.ěsíci k\'étou 1956 byla uspoiádána v největši místnosti musea země_
děiská výstavka, zaméiená k prcpagaci IZD v našem okTese' J€jí část ,,salašnictví"

byla instalována také pracovníky odb' kultury oNV v Lidečkul kde se těšila velkómu

7áimu občanů'
Správkyně musea poÍláhala laké pii inslalaci jubilejní výstavy ve slavičínéa
připťavila ve spolúpŤáci s B. Havlíčkem]itreto k histoťické části j{bilejní Ústa\,y
ve Va l' Kloboukách'
Na výstavě Va]ašskoklobotcko kdysi a dnes, která probíhala \. červenci a srpnrr
1956 vystavovalo oM ve 3 ňístnostech v přízemí 1l]eté střední školy. Místnosti
byly uspořádány takto| \' 1' lčeblě ,,Z dějin valašskokloboucka, čásl I. (stalší osídlení, plehistolie a plotohjstor'ie oklesu; výsady a pfivilegia Val' K]obouk ý otiginálech i s jubilejní lístiíouz f. 1356, ktelou lrydal moravský markrabě Jan Jíndiich,
brati KaIla lv.; cechovní aŤtikule a pečeti sc';kenické a i. z yal' Klobouk. seznam
valašskoklobouckých purkmistú ori 16. sto].; pověst o založeníměsta _ nejstalší
historická zp#va; h.aá Brumo.. * hrdé sídlo feudálů; hrdelní prál'o starých Klobouk;
živelnípolrromy _. požár úěsta v roce 1896)'

Ve 2' učebně bylo umístěno pokračování exposice 'Z dějin valašskokloboucla,
část II."' (Re\.oluční tladice našehc kraje: doba hrrsitská; odpor poddanóho lidu a
zbojnictví v 16._17. stol.; nepřáte]ské vpády na Valašsko v 17.' století; plvní a
druhá světová válka, boj ploti Íašismu; osvobození v květnu 1945. Sk!árny a délnické hnuti na Valašskok]oboucku. Kuitutní život a škola ve Val. Klobou_kách koocem 19' a začátkern 20.století. Valašské Klobo*y \'e fotogťafii: Život kdysi a dnes)'
-fřetj místnost exposice našeho oM byla upravena na thema
Lu]tq:a
'Lídová
Valašskokloboucka '' ' (Lidová aÍchitektura ve fotcgŤalii a mode]eclt. Z dějin řel''ese]: soukenictví' papučářství, baŤvíiství'Kloje a výšivky, lidová dievořézba, malovaný

V nrístíosti byla lovněž umístěna menšívýsÍavka n. p' Knihá, kteŤý'Vl.sta'
vovai edice lidových písni z Valašskokioboucka ).
Exposici o^,I;bět;vě i1ista]ovalí Arrg. Vlk, Bedřich Havlíček, Fr. HoŤák, L. Poťtiova. iibuse suši]ová, Ant' Dvoiák, Iár' ŠaŤataa pfacovnícíDomu osvěty vlasta -

rrábytek.

Němečková, Josei

Vik'

Velmi vhodným doplňkem našíexposice kIojové byl koutek souboťu písnía tanců
závodního k1ubu Dynamo, n. p. ve val' K1oboukách, umístěný v expo_
'Dúbrava"'
sici
závodu'
kde byly vystaveny ukázky výšivek čienek souboru' které pod vedeaím
-Libuše
sušilovéobnoviiy staŤoú tIadici lídových lryšívačekna Valašskokloboucku a
používa jí při modeÍnícbrrýšivkách starobylých 1idov-ých ornamentů'

Že krásy Bí1ých Karpat, práce našeho lidu a půvabná zákoutí.jižníhovalašska
jsou také zdÍojem inspilace umělecké, to dokázala první soúbomá výstava
',valaškokloboucko ve výivarném uměnj', ktelá byla umístěna v závěIú ce]é jubi]ejní \'ýstavy.
valašskokloboucký,
Frant.
Pacák'
rodák
maiíii:
Vystavova]í na ní akademičtí
Jaroslav
Libal, K. Hoffmann, A. SmaŽil, Josef Hvozdenský, posluchač vŠMUv Bratis]avé
Lojza Baránek a Mi1os Šperling sochař' abso]vent vŠUP, oba z Val' Kloboult' po_
s'uc'raaj UVPŠv Uh' FÍradisri KaŤe! Fojlů a Josef Jerábek a Jar. ]eiábck' pos'uc1rač
akad. výtvar' umění Ý PŤaze; dá]e vystavovali Josef vitoul, řIrabalův žák, Frant'

Tomailji, Jal' Baiinka' FÍant. Kovalc'k' ]aroslav š!alc a ]. sIryja.
I'uiinila
s]ovácké tiská.ny' národní podník. pÍovozovna valašské Meziříčí

PortÍová

s
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