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S}ovo

o v u' kteťý předklá'dd'ne
kteró prošlo'
úp1néapracová"rrí děJÍn nósta'
na
aároůn1
nečílí
sí
aší veřeJnostl,
zněburlorrate1skýo údobíts,Jež ď zá]<laitů
ÍÝ]áštá oil oEvobození v '. 1945' nohutnýn
feuda}ísrAu a kapltellguu byl "něetys''
dlo ž1vot Jeho obyvstsl' Zatín eo v době
hlailu Bnnova
osadou' sehnoulenou ve stínu feudttního
Sborděek vIaetivě<lných

húoY poaldangkou veDkovsko'r
vy_
se věnorral1 přgvÁžně zeněitělská výrobě '
oby"ratelé
zá'l(u'
pangkólro
Jebo
l pozděJí
Valgš'
* Jedlo z přoitaíeh pfoyslovfub s tředlsek celého
fo3t1 v 16${ gqg'laanó
"pox"

lLokloboucl@.

oa'Éy
vývoJe osady' Jak se vnríJely JoJí
Podat vyčerpáÝeJíoíob'az ce1kového
úkol
ott rre Jetaršíchitob až doilrss, Je
r a oc iáluě_ekonouické vztaby JeJícb otyvatel
fondech
nater1á1 arctr1vaí Je roztříštěn vo
ilok1adwý
že
proto'
předevšín
rtížaý'
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Ziteuěk Ruda

V rozval{ndoh

bradu

-Brunova

opřetlen stítty zbroJnýc}r vóků'

_ děravěJící, puklý štít
_'
v rĚJž zoban čagu zhoubně kLove
ěnÍá z pěsti kopeů nad Bntnoven
a Bosutýeh z'ití hluclrý klítl
bubnuJe škÉlorvraníeh s}ďeků
snutečníPocboal !ťtvýe všen'

t

Jeř poutal Jsi tu okovee"
A z cbat Jďc tá'hnou kolen valů,
tÍ nrtví, alyšínnoře žalů
vzťiou'uat so }říken nužů,děv'
- vzttálený, tíorlý Žalorpěv'

-2l glyšl tu tan€o vířlt'
- faDfái:y do slz' tenných bran'
šrrnění trnritby gníob - zťtc hýří
'
'
pdn'

Však z kmnat

a drrrben druh velraož, hre'dní
z& vzá,ené víno rudě pIa.n

lcvÍ tou'
v třpytívé číšÍ

Jež z uo&wvých rarr lrřbetů h'r
'
svíJeJíeíehao pod krnrt'ou.
x
Ta'k ferr élen po atale t{
Jek upíř Jsl krev líau sBál'
zboJných vaporť, válek temou epletí
nstíaíg rab až k bo$ v8ta1.
nB' Bt nĚ z praalra Jícíehží1,
n cóv Lrev Bvm c8ilí1' _ oalka' rodu'
výš papc zv€dal 2a EvcDodut
tys žol<láken víó'y tvílězll.
x

Áž pak""' pak rřtšel tcn r olr slavný
a robotě líil oilzvoll.
Zas kro&en ttěJ1n duněL čas
_ kupř|du avtohřen gÉ1'_ 6 6

n{rrr

forrnýřEv dozně]' v brád b1ao
Ded rzÍYýlo moe{;em padacírn"

Však stíE J€n, s Ýobody sen klanný
v tvých trosliáeh lítl gi lBstolíl.

Dál atatlďř z Jaho kr.ve tyl
e líchvcřen nu oil úst r!'al
chléb, noloch nový _ lrapitál.

ovětil,
brcu rÁn" - TaJc' zlcápěn alzou ilětí,
stoletýn bokon pře šel věk.
A v Jeb.r aí.r6rr, v teys}o kmí
z dalekýoh etepí, taJg a řek'
z bc ař, Jež k nrakrlm óeIo ;m'ou
třpytívýn &azbelon, _ ěae zbroJný
trb' uoeně dóJín opcnou.
Zag obuáas ťrřínou svůJ dea

x

Rozk!€tla zeně _ nírr nír všuťty
Bus v slavobrány tanken psal,

a

Jebo prapoť Jasně rudý

-33c bílorr z6ní roĚ.v1ál"
A v&, oe pod tlíoíníbovy
tu věky iluell, v kobký t'náoh '
_ avobdy slurre, Žlvot nwý _ '
g lín zaaářllo rB tťo€káob l
ve stísu Jicb t<ilo ří1 tu kilysl

'
_ a deprtátcíJcen podrů Jen _
'
dnss r'sttkoB avého wrrrka lďís í
k žlvotuu EvůJ tdys m.raý aent
sen, ktelý ny drs vš1cblížíJen'
v něnř rrrle ťlrku \leilg v boJ'
vša} ae uE lrlr.g v rĚnž válke vyJel
_ v němž píseň pr6ce zpívá stcoJ.
x

A ták' co věky mtvfu ttluží'
z kugailla fuázy ilole rrrou
ťlědlc{ JeJtcťr, ťIólní rnužl
_ tarnr ta.n až, ooeán lode btJe
ito břehů porští9do Asle1

z

tácb stroJů 8třoJ Jito EYfoport

'
pro ]€Pší živoůnašlcb bratří
'
neaná.oýcb, _ z ilálných zení těob'
kde Jaané alunce všen už zářt
í rnlhcnr doaud, ' v taJnýth gÉoh'tu atáYeJí své noz} eí]y'
'
apoJeni štíterntvoJich zdí
se všení,kitož v oěJ gta 1et btli'
_ g rodnébo }řaJ6 Gualy.
x

l z trcek

tvýcb $k květy raĚí'
Jďt nový život D. níclr vzrct'
ty oal}rýváš jin ttoby rn,ší

neÉtetíokorr v611kcg
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Bettříoh
( téBt t.
nevyaoký

Bevlíček
_

Do vélpk hqsítgký€lt

topo vwíaaJÍoíeo lad hrnoven,

ne rtě!o'

)

bylvc

a

tředověltu

drě btánsht

'.lo'.!

!0o přna'x"
)
- o ) atogvědčuJínálczy k"ltgký€b nincí _ drrtroryet"l Toto gtr&to8talý polořeró hnr
iltštůna o..tě } vrtrat<ouu prúlEvtÍtbylo cídlrno an{l 1 v ddbě p.cpínctclnó'říE3ba
( rmí ctolgtí pšeao 1.).2) Iyo Jcho cíd1sníw a1onranglcé d ob6 Eadtštní( art o't
lvěatětly Jcn6 ]'tatová ústn{ tla'ttoc, pověst19 rerorcrrenó
rr. &)o _ 1.Br ) by
'atíD
peřlnkou a Fr. lřítryl'en'
Jtř rr.& 3otrrqla, 1o $o}nýd, 8r. 8o PluEkaleu, 5y.V.
rá přlpísuJí raloženíht.gitt itě č1 hradu al-tfaÍEkéÍnrrbíř.tt btbtlovt wenóuu Brrlt'rlÍlo/č.LJebo rbroJaošl téhožffna /*lno/, eteJnó Jako pováatl oyrttoetoalllJtrr.ad Bannov,

^o

"té"

byl cíittcn Jlž v

pravě}iu" Jebo ogíit3sBdt v

{

3)

Derril všatc aebyl provaden bígtorícko-ercheologtcký průzt<rnr ďícenln hr'a'du
B,"no"a' lderiý by Poda1 kml.€t'í dúrozy pro pravěké oaíi1lcn{ a pornolrl zcrmi cta,B
Yít í vývoJová atawbní etapy a třettorrěkého hradur4)preaevilu Jcbo tl Jcta'ršíeot tolqý
púdoryg atil.

V ilcaYaitaí hlstorlcké lÍtoratuřo přovládl náac pof,. Jc efa Tálka' že
brad Brrrnov založtl význačný kolonlsdtor lÍorav5r, rádce óeekého klále Přenyg]'r obeJc' LIFíL/ '5)
ra tto9 olonaroký bígh[p bttro ze Scharnbur}u
^24,
rěkdy před poloÝi.ne! 13. sto}st{ se alc tal leal v oblastí výohodní a'Jtlrovýcbodní xoťaw' J€hož branto€ byly alo tá dÓy spora6 a t'bry ( zauJí,rnal l tzv. pro_
vlnoit b8.rDotr8kco e bluckor ) dofínít1vná k ltcrevó B byl rcJeÍlElv crgadrováo Jako
pobmoíčnínrte. obrar lově rful€ůébo úzeníbyla svěřen8 neJporve b1okuprr Bnmďto_
71, který i',a'ol,Bl v této ob]r.tí btalnrpaká stat\r nt'. ne slá.Ý1ěíE'lqr6)pot- o
le by!'a obrag' uhersté hťenícc recgarrísována tak, že JeJí Jižníčéstbyla svěřela
Vl}éqprvJ a fustooečía kral 1ežíofvýohoalně od řeky xcaw !u1!gL:9-EEÍ!9!' z Ío_
du pálú z K'&átl[tu' který re uvódí v d ochovanéa llstlnném rnaterÍálu Jako vůbec prv_
7|
ď puflďabí aa bradě &nrnwě, tp Jpťve t, L256a n'poeleil y t' tzTz'
obitobí ott 13. respekt1vo polovíay 13o vě}nr ilos
bďružeI Jenm kusé zprávy o cudech hradu a Jebo
I'tco

toletí 15. náB

ťtoďrová_

'rržj'tglů"
Ta} J6ště v ilcbé Snllorra prrrkrabství byly vette4l v r' l27t boJe r t|try poa
Brun o (tJ. lrunove') 8). krá]' Tóc]a'v II. (1278 _ 1305) zaatavíl v 9o'1
13. věku hrail Drufiot' ( cas tluÍl Brorovíre ) e panstvín tJ. poddaafuí €adam1'6

ímíetřecisky (notouty) i e proviuění'rn aorilen @dř!9b9$-!__fuqdc9', který držel
9)
tatků v lcaJl znoJer ko-bítovBkéÍna na ubefskén p-,"oí 1 tent o ttrrrhý znáný nán

:
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rnarkraběcfio/ hradu bumolao drŽe}
př1pedlo pans tví í g braden opět českémrlrrd'}í "

babí zenĚparrstého z1cálovEkého resp.
l2a3 do

"rré "*tí.10)hL
Když vtrhl v r. 1314 aa

joJ ď

rolnr

_ Dán PovéŽí'obead{} t8bá dočaaně fu.aal Brunov Jako základmr pro svó náJezdy do aeverrě Jšíohobbstí llcavy.
třotí Jeho d ranc orání us pď4da1 taženíčeeký }cdl Jarr Lucenbunký Á:lo - 1346/! který vóele obrněné rytíř8kó Jízdy pora't1 Úáka u hradu Vegelí na řece lÍoravě a vytlďíl
!J z Monavy. rbtouáwy p<r ádky Jcště přeil bltíou o překot zap1otaly obsazoné powoetl. 1bld y ptrrrě whořel t h19d 6.uner a Iarceubwkovó nugelí rnL6enýn nebo a}csprů

rbraw rb'!gg!

wat původní}nadní obytaó t fořtíftkačnígtavbý'pou
cbízeJíoíJeště' z polovíny 13. va1,'. )šL{l-I![ dBl }r.it L s řailqr $ných do z{stavyo
)
ttgrqr Ý]Dletll aŽ v r. 1334 Jeho syn, noravský nalErgbě rbr61 ( porděJšíKa!.t
poškozený lrratl opravovat

a

přebrd

'y.
JoJ í
stÓ1etí zněnil hrad Ještě dvabát držltele' Přetl r. 1365
'aBtaYll
14oo JoJ ťlrř6u
a P Dgtvín urlcabě &n &ďe]ocký nc&rtn ze šteraberlca a ko]on
'o

Do koaoc 14"

.-

l třaÝEf_-r^uér"k
B tevebního rrývoJe badu bunova Je nožao - poťlle vftkun0 dr. I{arla
body rl: po1ožíttlo polovlny 13. vě}u. Byl vys tavěa na prostřeilně vyeokán vrchu,
o

12)

sorrvísíúzkar ěíJís okolním pohořín /pottle gpectíllqy Y1zovlcc - 4]60 Jdg o
lí výbóžek Elo že cké tskupíly pře<rhtr{ Bílých IGrp, t' J1hoťcboahí dcal Hložeckóho
1í ma;L t<óta.Br s Žraarry 44a u., Ěezoví 519 n. a o8adB &Tnď 31L */. P61ohorlr, válro
ata.rěného' úzo'!íge &nrnov rn Jvícc podÓbal tradu v Rečíoích u YyĚkwa' který byl
aý v r. 122? a rozčlenln{n 6a{|9 prlilcysu se úzce Ér4/ká k brrrěaskéDrr Špllberku, př1
pmírrarrémr popfv€ ro 1279 a bra,itu Fr'e Jš teJnu m'il DyJí'' Ict eý mse znaky Btavty r pol
vluy ež óruhé polovÍny 13" věku.
Z doby Smí)s a

Střílsk' prvníhn purkrabího a, pn,vděpodobného stavítelc hradnrg

Prcházl tzv" ptcšlová zeá, obepíaaJícíp1ochu půvotta{ lrredď ro'lobv (po<ttr Arrg.
pe it}ouhá aaí 5o0 n), ze kteró vysupovBla Ja}o JeJí souřást olcor}r1í věř re
straně, JoJ{ž stáří nožno klágti do 3o. - 40" :€t 14o století, kťty patrně
brad a opevňora1i JeJ _ po zkušeuos teoh u boJů s t&túšcntÁtom - Ilrrcenburkové,
!ín tbrel ÍV., který r" 1334 Ýyp]r.tll hrad ze aís tavy a z<lržoval gc tu občas v 13 t3ob
B4o _ 1342 { a snad Jížď roku wp]a.cení zástavy ) a itne 13. dub'n 1342 vyťlal ra
itě Bcunově í zás tavaí ltstlnu.14)
Původníhradní palríc wrís těaý v $' žn{ čás t1 tradní rozloby rtsorvJsel s p
vqr zť1ía tvďíl geostatný gtavebaí útvar. Teato 8tav byl však zněaěn ns Jprarrilěpott
aěJí až př1 rera sančnípřeatavbě bradu v 16"ato1etí, za pdnů z leudo€.
I{la.vní věž, petaverú ra geverní strarrě }rrailu ved]€ vgtuprrí brdrr3r' a d'lcwýtn
plríštěmo který přecházeI na stra.Írě útolnr ve ba'rlr zv" bř1t' Je Bpo1u B urealeDýaí 6tB
iákb d h:'adního opvnění a colého lrradního pfiilcye
vebním1 pvlry avědectvín toho'
'€
však v prvrrí polovÍEě sto]r tí 14. Ibity v
su byJ. položan ve t3. století' neJpozděfl
bě, t(dy by].y obvyklfut pcdobné tlradní s tarrby, dcvě<lóuJící tehde JšÍnašígotickou
chítektufu hra,dní" Zdlvo brrrroorských palrícoqfuh staveb Jakož í zilí obvoil ové ěl

yé byly opravdu nohutnó

" $to ztli

-6".

úzirézd! b
by1y stavény takn že mezí ťlvě r'sqylběžnó

vysypánmezíproetrr}.omen{napakzalitvápnemaÍeltfiu.&.átná"mii.p.l:aelhrrll.]-{'r:níz
pnv1delných vrstvÉeh ya 'g€bg"
bylB logtaveng z !6ípr€ k]a'deaóho v

'

Stavebn{tFvlry5runovského}rradu,totižpůvodn{hraitnÉga}ácsobTodovÓLlp].áÉ1'r:-

vcnzdí,ětyřbranacvěžapatrnětakóh]a'rnríhra,d:a:ivéž1grov.wntltaaonínakřídwé
ýíLoza/jenožnopovažor'atizasta.vebníútvaryoktsťévzniklyvpa.vn{ažd:*rhép*loví
ně13"vělor.o}.ďouhlounárožnívéŽ/stov"aáěrtek}ra,dn1hopůóorysu9ggaěo2oostel./
Jenožuok]áBti.lo14"století,dodobývtrádyLueemburkůnebodoeta'pypobusitg]tó.Ro'
hováčtyřlrranné'věžvysunutázezdíva-vnííby]apodlelídovéiťaůiů€*o1u1$ffgb-re'"fu
_r_? '* ..'.<*Á.{
t'"rv*ě á
r]& Bpl'Iberkuo poeháaí
i
rbeJšteJnt'
hradu
u
Batrř"
na'eház{'ne
obdebu
kaole- .íe.{íž

Ú.
".'"**"t'i

15)

Z uvedonýoh údajůJe

15" gtr:letí ťra v"ý6í s
iEtrno' že trad Brtuov byl ve i'4" -

o'r'1

časnéfortlfíkačnístavby,pavnostít&lďb'nedobyúaou"Todolcá',alostatnězačátek]"1'.
vělcr:,totyby\ysvedsnyvokolí}rraduBrunroraJednyznsJdů]'ežitěJšíchboJůbusí.tskóli
tojovnící'kteří se bllL '9za slovo a
ravy" Vždy:t jenom motrutné zdí a ideově vyspělí
císaře Zlkrnunda Ia:cenburského' kteťý v'idě
vojsk
úderůrr
drt1vfu
sato]at
st6
byL1
c'.éb*
husitské}ro hnutí na Mcavě '
v dobytí peméh'l BruJlol'a' první }cok k potlaěeaí
prožil hrad po1rvé vo své hj-storlL sla'irno!Í
Teh<ly, ve dvaeátých ]gtee}r l5n vátru
boJovaíkůmoravských" A j€Jíeh
víry'huaítskýeh
ooťavdovou
sé
bu obrany o s ta]'
"twz!
ge postavLt se zbraaí
poto'ne{ mělí opět, po etaletích,
'_1""o*.::'ť.=:::;"::1
protí feudálaíml :
ltd'al
a
J'ž
kral
rodný
Jeho
svůJ
bránít
;;;;; I_'""" "á"*'*í
z lJlrer- na rodnqr Mca'avu "
' t]aku r:ebo pfotí nepřátelůrn vpadaJíeín
goěot m]a4šíz ,rq'nštátuo
-x+d+'''
paas tvírn Jako aágtanr
e
brad
držel
1409
r"
kolorn
Již
a jab'n p:rkrab{rr byl v tó dcbě '}an z I
dóJěí vfunačný předotav1tel busltské t"{s"'-w
(MI, roě.VltrÍ" ostr.63,/'
ve}
'"-.'""r"Nedakorrí
podpeoral boJové akce rncnavského hus{t' ského Tíborz z
i'I
n
Ť ťuko: husítů,roabodl s e oíeař Zikrrurrl
l tb) botože"-nu*sá*
@o]'á Jíhovýchodní }!cr ava byla
i
prrm{ eísařfr'r
! pr'iain r" tr€l ke kÓnbj'ťrovanému útoku na p6ide moravskýeh husitů' J4ž
husitské bašty na Va]ašsku - hladu Brunova.
k
podník
směřoval
wvrácení
l **rrr*
'-*;J;;nrodžair
přeánťm Bí
císď u Trerřína anačnévo$koo Jehož $edvoJ vedený
l
výáh]. k Tovačo
i ^r*";-;"."*;'" rt"rutý' oondottÍeťen Pipotl Span o z 0zory'
až ]'4á října 1421' pmtc'hl Vlírským
srim však oprstíl le ženíu Trenčírra
t *r"
po ětyřŤ iiÍ
''**a
* oon"n, ** rt.umov. U Br"rynova lďei e svým vojsk€n
t ;;";il;;u****
Bnumola' byj|r) +l
m. říJna včetně" Veille$ín 1nórnj.kernu př1 tvrdé obraně
H ;";;;";o
26. říJna 142] by: 11l-!
ll ;:;-;'_;"_Bnoduo ti"'y 'c"""," Jistě d}ouho rrecdojá"rEr'']." Ébot
k Bri:nwu pei1y z .Iheeu aT't
nr;;;;_; r"z"ni' pď Brurncnern" L8" říJna d..sta' *ísařsv1ftni brjovníky" Erad by]' v
ff;';;; neDŮmohly a Boček z Krmšt'rítu stá1e odo1áva]" se
o }r'rJ'L'l
] ]"ru' ok,llí hrirzyé řádila ďrers}ci vojska Zllonundo'va"17)
li
lconice" souáasný kyonildř VavřÍnec a Břeut'É''
r'e své
Bll :;;;;-;;;í";"
''I{ťsitské
Íra r'Ý:@
v témžěase /polovírra říjra r" 1421 -pozn"B"E'/ t'ťr.é
H1 u**i -'u"*8i ,"
"n.-rn;z
u'"o Pipa s rrrožstvím l;hrů rra Mor:avu plenjt statůql pánůu k+"eiil:i
;;-*"a;
Bj il
1:

I

ilLlll""li:#:

p;;*';'r;nl

'r"*
RcaŽany o *ráš!ě

s

Pohled na Brumov z r. 1802 (archiv OM Val. Klobouky)
Foto FI. Matý3ek 1q58

Hrad Brumov v r. 1820 (archiv OM Val. Klobouky)
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rtalo se, že rršetříccal}ďlo vypa}ovalí vesniee a něsteě}ao anási:-řorre1í pann} a n6_
l elv upalovali nebo mečen waždíl11íd!. oboJfio poh1avÍ, kter.e za$.]|J', nešgtříce ar: alětí.""r Byl1 to předevě{rn dívocÍKwtíní,které nazývé krontkář Uhry"
Přes tyto hnlzy a utrpení kraJeo pevný Erunov v r" 1421 ďo].al všon útokůnra
nuse1 odtáhBoEt n"poříae'ou"lg)
'r}rqJrdXo1on 28o říJlng 1421
" dobyl Zíkmund bus1tský mcavský
o ,lEbtr" v }bdakgricícb"

a)v tó

době všat< držel Bočok nl"

z

l(ulš tátu nadále pe,mě ve svých

rtkou

k].ríštěr ve

Ttlc'vÍcíeb9 který byl opevněn, 1 hrad bunor.
Y dcbě uovýcb boJů na Mcravě na podzím folíu ].423 a v břoznu 1424 přere sJ" ss
*;es opět k Brunowo zit'Cmund da'l tehdy avénu zeti, rako'rskénu vévodovíAlbrocht oví,
21)"
Iilnou noc zrnocnltí se hradů Starého Svštlova a S e h r a d i
ol**eký birkup
"
-b 2€b auý rrdežílveškerfil avou nocí na Boěka a Ku:* tátu a porazll
JeJ v b1tvě u
Sltrš ovic. Po bltvě ss uchýl11 Bočok do opevněného kIáštěra S m i 1he
í rnu va Vírorlcícb 22) * tayž so ngrnohl aní tam udržet, deše1 se svýní b oJovn{lv oÉt na pov_
:'ý Br'':aov" Tehrty byl však }raťl o za bIížeruírn drB s rÉz'Ílánýchoko't-ností buá dobyt, re!o * vztlal a mczl nepřáteli byl uzavřoa
'í'"23)
Zíkmrmdo lr*erý by1 ve funke í českéhokní1e po smrtí evého b!.atra václar'a lvo
'. ' l4l9 ), porražova1 hrad Brunor stá1e za raJetek zerě penský
a proto rruzruíval Bď16'i
r ErrnštrítuJako raÝop]Átného držite}e lcsdu a parr"s tví k něrnr tříslušného.hoto na_
éyll brad vžťly
nostrun s tJ. hrad náš čí1í
lrrálovský _rar}raběcí. hoto Jíž
' 'castřun
r rbonr !'422 koafis kot/al ZÍlorurrí Bočkůvn je tek - zatín ovšen v obb. stÍ hraau 5.u'nava l
_\er fatrrt ické próvn{ účinaosti - a dal blížerc,'r,Ámérnr v
1é a o oeaay Lip1nu aCt-l
24)v
s
příslušenstrrím
tďenov/
a s hra.den bunorp'.
lednu a ,r"""*" r+ri----;.- |
=aq
Ještě Éettpravděpodefunou Bočkor o.r l@pítlr]acína hradě Brunově - "zastavíl zí}mund Byl_|
-'l ciÍ' Áíle nce / s n!ýrrln, št{taou, i_e"ó:i '.,v'o Většía JibIňí Líděe
Ásn{ a Do1ní Llaeč čr- l
Štud1ovÁčualov,/ a NedaĚov ldircslavq.z Cínbw}a., lrterý odeřísáhr
]

|

|

';ji:::ř2'!otečl

I

Dna 11" červ:ra ]'426 da]' všal< u1krrund brad Brumov spoJ.u

se Světloven -jrž aříve l
i:by't'ýo- své rgnželce EaeďqEě &{boť'B a. v srpnu ho.a"1 1426 je jí arřtu hradu
zrrow l
/NenÍ však
: : trrdíi
otána,
Že
by
císařovna
Barbo.a
na hradě někcy pobý',rrala, Jístě l
"'9
;Ťa.k bra]q z okolních vesníc a něsteěek peněžítédůchody.
l
0 hradnígh parbabieb Ja.kož í o hradaínr sLužebníctw, posáilce, o zbraních nebo
l
: ;rj ďnín n'řízení hradních korrur,t se do poloýiny 15" věku nl.čeho nedovídárne. l
Zilmund'ova obcarování r1,tířskýeh osob několika vesnicerni spadajíc{mípoa gprÁ|
'- hj3du Brunovao nůženepovažwat za jakýsi poiátek brumwsk1ých badskýeh nanstvírte
I
k-::ý'n položi]. základní kámen srrad j1ž Karel Ív" Tak běherrr 14" a prvrrí polov1ny
u. r l
-T.ik! s6 upevňcval. v okol í hra.d'u Brunoya feudá]"ní systén.
'
*"

řx';

'*

(

Poloraě

wríní)

l
l

|

_B_
k"c-EJ-!-iLx-:

Srovu Jos. sh[tll' Líitovénov!. ny ze due 15. 9. 19'}8t BoltunL} &t lurr'k&o t|áš }raJ
v cítc Klaudia Ptolemaia' Zprávy oM ve Val"Roboukáeh - leden l'9551 si::l " 1ř-16;
Jos. ltrarp,, E dávných věků Yalašskok].obanclica v {Yllle j: čj'taneg 1956, s+r. 41.
EbuNe jnověJr'dr. Joi" t&ůu wuJ<opís. stat1 .8 r" 1958 q l !{n.r a lelteká.nčsto
k
závónu,
porroc
docház{
í
ťÍlologj
e
za
zprár
oiargcu
rozbcu
."i}-n;'_oa
"artag
kéltgkéEburcm.
že Brumov Je6t
_ aatín všegtay noúp1ně arD ok]s{y 2 tobote obilobí mídlerríz t{& tag tťu fuumwg
gtatl
Br'rrmov
z r. ].958
ověřené - uváa1í dr" J" l'brra v nrkopÍs"
che o1oi1cky
-,
';B.y!"
44.
2' srov" í Jubit'eJn{ ě ítankrr 1956'atr.
, dstr.rrru" Ml Aure11a?", stť.

"l"'ol'

.) fu" J s" Schwóy' Topograph{o vm il&.rkgrafthun !Éltrten, Ví{en 3.?931 Ito Ba.rrc 'strl
498s !, Erurnonnl'eín- S'i{aóben" ""mit auf rÍner Antrď}ro ge legenen sc}tlosse" ".D1E-sen Fíácken /|/ ao]r]- Bryno Ksn'lg ín !'É&rren oder dgeh Í\lbs t sLnes ÍŤrat]'e díe_
ses l€ndes in J. 83O /|/, In -el:nar valdip$en Goppnd, vo er glch eínst arrf der
.Iagt !€r.Írrot hatte, arrgalegt i u. naeb seinsn Nanrpn 8eněnÍre t haben' veaua
!e,

ch

u

" naclr

&uaaov geworden

ist " "

D1e }íarlq8rafschaft !&lhron, 2o vyd.r Eb{ůnn 1846, ÍV. Bard s tr-"
' rtí!g!St!ťlt chen gegen lt (esten _B!-trIť ) erbbt sich eín
, ttart a^rr dem
'
stehen'.w9}1
Burg
Glpfel
il
i.laberreste
íe
ger tÍ{gel, auf desgen
Jeaer
r rBranncvo
řH" arě sá6e drurch den ňc[rÍsclren F{lrsten kívínrc,un das | (úr - B.H") 83o
erbau€n lásst. "
Va vztahu k založen{ vlaďlovíe př1porníná llttod tradlce azmarrgnaná k r. 18e4
i srovo Mrrner lTochenblatt z 2L" 9. ].824 'gtť. 301 } b1b1nova vě'aého g1
rď_ka VtarJra, který vysvobodíl na hclně zbloudivš{ho lonížetenitťanskáho ze
ní s}uJe, kán jeJ'odvfekll }oupe ŽnícÍ,podaI aru loveckou toboIkrr a Jídlear a
h].edal- cóstu .'a !řibíoův t'r"a B r u m o v, aby otttud stvolal zac}rrínee. Po
někcrlíl',aderurím b}oudění dovedl Vlae}rtl na &ureov kterýs!- uhlíř ,/srov. Jubí].c J.

b) !Ěhď V/olný,
129 píšet

c)

ítanku L956rstt.29/.
Fr'. So,].oš'P}ůska}' Pala{t,ky hradu, rněsta a pans tví Brrlmova na Moravě 18?8 (2.w
dšať- L92T, str. 14 -13,/ píšea,okaví se ovšeÍtd1e pověst1, že hro.it Brůnov Prt
vina! Jlnak také Brynno psaný, loríženora,vsko-nitrarrs ký, okolo 830 po Kr. zase vša} př1Jnroutl nonůže neb
:.o;rí"1 dá}e píšePluskal na str" 13s 19 ..'co
'
Brůnw ,tlrraťt - B.E./ j6st brť.6 .,'a]í pochy]}íě _|t co1c kí, st'-:rĚ:i rcžlí sivlrn
l.eóto sa připrrstítí mňžeužeby jsJ ábnovil, opravJ 1 neb rozšířil a sád dle '
tehde jšťp otřeby lépe opevnll" " Na stť. li píšeP!ůskal dá1e e ,rJ*ná pověst o původu hradu, tďc nespolehlívá
.iako předešlc /síc|/, poněrrad ž se'pďobnó bábské pov{dtq x s Jrnjrr'1 hrady spo_
gn&ro ,/tu Jost tóž nadčený h/ rr-ilina ní'
;rr.1í,- vypravuJe totoi Jakfuí vévotla
ňari -pirě P1ůšb.1,/ rlržel v les1nách, lcťle nyní Bnůmov a sousední oEady stoJí'
v rocó B3o honbu" St{hav Jel'ena, odgtran11 B€ od svýcb eoudruhův, zabloudl l e
č

<1)

ntsriŮhl se těohto dotťoúbítl.ilnarren ulehl zra kopcÍ., na rěmá hr'a,tt stoJí a
Proo í tnuvšínru za].íb1]s' so po'loha eelého okolí tak' že sobě t'edsevzal' ne tonto kopcí tvrz vystavětí, do nížby ge ve př {pade cb válečných ucbýIltí mohl.
1'vrg iuto !a zva1 d1e Jmérra svého Brťmov, co se pozdějl bůrnorl htásalo a 1realo.
Nato nastala pod hratlorn o saila., která se téždle tohoto nazvala. ''

Jest zat{n rr znárný. lb.v" Fařinla J6
příporníná
cbět že hraťt Bnrraov založ,ílr.83o
práven označuja za 6tymo1o8íckéa
PrÍvi rE a taká1 že Jakýsi hrrížeB } u n o abloud1l při lqr'u !ts Jele'E ulohl
' uvádí
na kopc1, na němž pak založil hrad nazvaný pod}B 8éb6 Bnrmwero; pověstí
(srov.
ltolného
Schwo:p
Val"-Ktobouoký
o!ř€8
e
zkrÁceně Peřinka pod1e Plůsl€']a u
Vl:.s tiv. ncro, &eno 1905, str" 1.20 - 121).
f) Pgvěst cyfilomet odě Jskí se vatahuJe k působenís oruirskýcir věrozvěstrl v Brurito_
vé, tcile Je Íra vrchu , rBřezovc,o' kaple sv. Grhy a Straohory /Val.-Klob" olcres,
}9t)5rstr. lB/. o této lidwé tradteí Feřtnlo píšee,,Zde;šílíd (v Brurnově _
!"H. ) však dc6 uai sí vypra,nrJe
!"H.)
rg lcálowkérn hrátllcu c}'rll e l,bthoděJ bylí
wpra,nr.'le , že rg
' tgázali'' /srov. Val.*K1ob. o}Íos 1905, str.
tři dny pohos t1rmě a že tarn také
'
L2L/"

e)

Původ pověstí o

zalgženíhradu

Brumorra
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Te své novó.1ší statí 12 pnétíva1o 8}obď:rk pans tví a'iaťe je r'kl. v 0]ď ve Va1.
'
'
Klob *rkáeh,
r" 1941' kapít. r.n pag. 6, pllan"Ao/
se vša}íÉiL',
'. vyslo.ru'je k
'
c1r{loratoděJské tradJ cí na Bruroyě zríporné"P1še, že !':ad]'';t' ' l:.í:.
i ,i so.r,fi_
skýeh věrozvěs'tů nB Bnrmolřě ktérou uvádí !b. s{.kryl y's" cyrí}l €r M'?hoděj"..'
' 1a eE { !r pr""wrÉ lŤílrryíc'vě,p prý. ěrřfr-'
1905, str" 98/ lc aro ťlí
výryalen a vznj.kla Jistě po mž].éníuv r" 1863"

&

al

.tyto ústnílidoró tradíc€ buttor nít v eobě Jistě kus hí'__že i , rvoJtěšsképovéstí'' trad.raasxé rla Slav1Ěíns}u ,/srorr.
etoríeképravdy.'Yždyt
V. Ce^kota _-L._-Eoeákl DěJíny slavíčína'rryd o Kt{ v cottv,a!'ťl6nr ě 1956r etr"13_141
He je považuJí ěutďt za_ barorarí,/
pirtwdíly neJnověJšín are:reoi og*'et1hn vý_
'ea 0}'{ ve Va,1.l(!rrbou}cáeh
zkurnpn dto Jns" l&'qt s poluprac ovníka
o v t,* errysl.ui žo'
po!ázal-atařrylct ' osÍd]eníEíst' k nínž-xo'na Srav{č$r.si<'rJ
tyta pelzěstl vr tahuJí. svědčío ton aálea-uhgťgkého aenÁr:: Štěpd:m, I. a stříbrné nÉtlšns-e*byzant
aká pr{er r lat 875 - 95o re , rGradeÍÚ rrr zí SL'vtěínen a lluťlíruorran /o1l újuzv
va:l. q9b'ouky pť lnvo ěo 5556 a 5628/ K těrnfu ná).e *ůn sro,' Zpl€w oll Ťr
_Y 9''
" P1:ůcr,ca,
Ya1"K1obanicóch :.958^I"
ar. J" lÍarry --F.
kovínc i.a zi""r
9taŤ
Grad*ensl' s, s tr"' 2? * 50 aekp. eta1 dro'J" llaáy
'r'."X'
, r0ra'd6e v ÍX"_a
"1'_*!
stola_tí tJ" v období Ye]tq.cawké říšaÚ='!ďatečny příspeíót
b
s tatí' řrovraeía Z1srl.aí.ú.nsÍ's."., kteťgu otlskrcma v dalším oisia , ivlas tív6drrýeh Ěpttol. n
Ottův :lPlk n?.*ě'ý, sv. Ív"/ Ž .t. \89l/, heslo Bn916g, p{šr poit šífrotrVekl
bťm''v'ský' na zápo s tií'aně městgělor", nyní v rozrm11ni'qh...založení trrs'_
:"
du"'1Jc3d
prý
apadri do ěasů lloJrríra I", il o
Jrž
; t e však atár Jii_"a-'a r ot l s 1eva AchíllE".__- TotéžopekuJeJ"í
i lÍasarykův slovník ň""a.. p'"u
1925' svn 1' st!. 65lr , rtba.d b'.:m.vgký- (Y zří.c")-střežívalerí od-áob iloJnírc
I.' noepmn'ě Již aa Bře t1slava, Í" půruryk VlÁreký...fi
k" v. nařlÍ'ka Á|al"-K!ob. olcas, }9o59 s tr" l2l/ sotrťl{r ,, E:avděpoalobno JeBt'
že Bnnncr byl za).ožen a 'qrstavěn'Jako pehran{óaí trraa poií ú i i-t i t" p*"
v dc}ě, kdy Sloverrsko bylo ď uorávy dókoncg odtrženo á sbučono l }rJlovstvÍ!
uberskj.m, tody po rce 10?9...,'
Ťotéžmínění zastávc PořÍnka_ í v rkp. z panětí Va1. Klobork rrot rr 1941'N4plt.
r.' stro 4 ( v arehÍw o{ Yal.Klob'),-kdá píšcs
pso pohraníBn{_braťt prd*í Uhíůronu'r ě í'i
';ilá-F-";;"uii:r]í.nvr
'v_
ě
a.nár-táý-šrovcnsto
pravděpodoblé

.stavěu-

i,[ relvy úpJ'ně
"ř '
!r}q
ť--:
ŤlŤžGTo-a.sl.':lrč6ng'ulcá-]tovgtvín *arot<ýrni toay-po
1@9.í
Peřínka odnítá
míně.,i , ,, vďlka 7t1u*4o roé" vIII.h;o8: lt'. '*"
rrezg:=y?i 'z't,<lztL. | : u l o hr,-a ""''ptmí dnbě eve'čínnáti-"á'u,*_.ig;"ilďil:'
EJ"'!e to L5.n, že bjskup Br.uno zakMdal sídliska'
9 hrady Jen na biskupJr1t"t' u t*t_

cíeh a

_Je D:l s vé,m snéně - ínapř" Bnršperk); tím'vša.k p.y-*"i'r"uta var_
"nazývy]
avo mírlěn.{
zjrivodněno
'/z pnétt ".", rkp. l ". íoar, tapit" i.l_pa5ř, po"rr.
20/"

k

v e ové rukopÍso s ta_tl z r" 1958
,,Erad Brumcv a uitranský Br;mno.
ib1bína",' pří poní-nrí d".
[4a.na, že jl'éno'Bruno by1o v€ elova11š t1ně
ořgkláilé_
B ř ,a t ě k, B ř e*:
no
t
s 1 a v.,'i
''
h} staťšílÍtera.tura o noravskýeh hradech, rraý" F"A. Heber,lďhrens
Burgeu unal
Sa6'+ n' Prag-l'{edaa t84B, uspřipomíná
h'J;
Bň;^
aÍ}i jĚdinou větoul V. Ptn}arra,
Era.ly" eánrky a tyr'*
Brzro - Tuťts;"'obaor 192?, se k Eradl'štskétlurřa_
'ooa"lté,
.'1 řl"d 9s ta]'" Jedj::ě lkre].
Ka.líá! Puvástí h'*aů
. Jí" *r.y"i-, E"rL q }Iolc
| zro
pr'áo :ivrid{ rla str. eóe
s tatí- , 'o".
}|3d'.iada
rBrumov" (str. 208-210) s lcrátk'í'i pi'1h19dern'léJín h,-'&d:1' ddte.pov{íku
,,"l3"tiái"
t "t".áró_á-r:l, r.iJ"a i""t
vlast::ě obsalrem KraxnolÍšť)"larománu &ychtá" Šu'"" i"il;;-;;i']
|vlfrs"r.e
}9Jlqlry $ť anámcnl pověst-{ o zal.ažení.
"
Áro*'._-tuto
pověst
u
Ánt"
UgÍd.tu€ 'ooDě.]j_ny X_]'iůa.rk a r" 18'lln-u
'guta"
v. Pefinkýr'vár.:rrol.
'
ot"e*
rcos
i-..*!ry.ut._
|r""
t'l a r. t:ld} v 0}Í val. n;b o'ky,/

!b Jaevě..|í.

,

A'rd''lš

l

Prokť:p, Ith.rkgafs

ťt

it!r_;_ '.:n .í'll kt.:._s
ke,snhŤ chtlíche' Be zíehur4!, l'tlen
-}rrgc:ňa
";
t
mnuiái"'*.t"'
den 1á tzten hzernys litlen
:^.\9..l
i !TIT" h'ra.d Br'unml rra str".2o9-21or
'?9íL.
.\';] .'"!Uh.l
tÁ\"íe i:_
otiponoinc
_piao'v"
;;*-;;;i- rrtz5a&'-r:] -'j' '1^-.1 ;;* p.!x"il a po1:obná jŽ
";
-'r'fr
irre.du,
,q'"p,r
;ehož vylrazen{
{ r:_g" ;';';' : '*isiru3e
rr. zaŤ zb*.*c'.í"
u'J** a'r*g Br,.r:now/ spo1u * pop'.e'
''u.l

l.t

rhn

'
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*'_

(cjrca 1200)
Tokop".t6dv
ood názrrem Burg bntnw
Á"Ěxei"
"
"
;;;á
_'
*'ii#:*"
hraťt'lt
Eétok
z.
áůvoaů

k]a de z e'rchtiaktonÍckýc

".i1t:il:-:'x*:;
vý''ráovanóhodobácb 1';;3igit;j'
ť"Ň;;il;ě;'alio;jsi"r'
'.:H!-"#:a: *::i-il:ffi
120o.
áo aoty ko]en roku
Teké Awo Prokop připomíaá pwěst o
ha.rt befu or+"e Elelche$

híblnorÉ/op" art' att" 22'I1z Áuf eí-nen
;;kb";á;"'"!ry}_"g1i ul"-T"rrY**
rr aer m&riĚche Í\Erst Pr í wi na

ň"il';i";
ffi;:T'íi:;'-'s:;"-;-a"
(Pivin
83O erbaut lrabea solrt"
i) m
Fr. s"

v díltu
Plůskax oe pokuaíl poaat riprnf -{ěJíry trradu
' "PanítJ<y
nev
avšalr zdaie}<a
vyd'
q'9
ú9J
IlÉ!
n't9;-ry'***:'j?J3";,''
!
ffi;"-i*"t"*
rněs+"8, a pgÍl€ tva !D:l!ItoYř!
;'"il{ ;il"h"" i"r'av urt dostnrprrý archÍvní nateríál'
výzlorrnr vďa} dr" xáť€]' Svob oda J1ž v r'19tt&
4. Po tomtc hís t os"í e-ko.€ťche ologíekén
-'
7;;;;-Ňv; 'oě" xt.o ěis" 3-i, str' 1z3 - \"4/'
kaolt " 5''' _Staršíkolonisace
5.Srov. Jo's. Vá]ekn Pc'z'ep rnky k repě n_or' Talašskr3 ^
"íli'i"*l'"-t}Á{': B,"";'T;r; É!!"+ti9,_"i" *u':*."-l'š.Íug.H:'í"::*:{:
fi;Í;zóa3i sa". 60; Dr. vrqta i"rarod,.2 rninu}c
Jadlnó
bfadu.
niffi;

ll'"!ifi'ni'"l'ffi;#;'ňt';ř"

; r":_'l*'_:]* :'::u':#x":
r
rkp' staťf- z'r' }|5p mzv" I:
IÍa'rá^v
á''
'il"ql1t"i"7"íiiie;;
t;;L\ó;;7,
4:"
'řš:l:-fiffi;ř'''.;
Bruno
bískup
ie 'Přenvsr ot. 1i.

JížníhoVa).ašskao " *.
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I

!
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.f

l

I
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::

a

Brunonorra

retoton:stJ 'álíár'_
'_

Brunov.
ě1 ,Áou u z&1oŽi1 -respelr:tíve

21 _ 23'
6. V. Cekota - L. I{osák, DóJÍny s]avičína,1956' str'
gtr
původu?,Slezský ebcník, rď. 48^950'
i- -u. EBsát. svrr VítkovcÍ aeravského
:" 49i; --_ r.l rP"at v l'lY9 roě" TIII"' str' 61' 60'
61,/.
8"Ln Bosák aoudí, že Jde o }raá Brrrnov ÁIv roč. VIII, otr.
9. Sle zský sbcník, roč" 4an9fr, s tr. 493"
1o. MI roě. ViÍI"o str. 62'
K'rál" ěeso spo}eó-' nar.rk, 1927 - I. r a
JJří Ryso M:.touš čá* Trea8arrslý, Věstník
11.
"" ;Ď;.;řJl:.r*,
z p*tí ... riq., kapit" II'' pag' ut illÍ roě. XI.Á948. str.
lrě.
116, X18.
115! 116'
dědíčnorrychtu a. spolu s
ř íi""-r1+:" ařídí} narlcabě l{are]' teké v Klabť''ti|các!r_
1':'u.',,*íž" ve Val.lC[
pTn
;ay-é'rrIá
#T';#ld; ř'ágírr a""" ne L349
lť:viŤgÍ:
::::"
,/soó. slír}€' é" -8622, (DM'VII'' 405t CDM
í"i".r' u33 tilře-il""er.J"
s}ezs Í. av., Brao
klášterůmor' a s,ýa.
4eolriw zruš'.
" ""'{}Ťř'.
;ř_il
Šebáaa k. Ň''i"y:*
;#'*E " ioe-'
a$"ď
ic,ei' ;í"a;
'
:
}*ášPiL.*o::_"
ióíá, T*Jl-i:íi""r_' eeói .a''' rlrčera.,_ naě tr I!h' Broťlu, s w' 4a/'
12. MÍ roě'. YÍII", str"'62.
hratlní
13" Srov" ě].iínek lÍrad Brunsř - Jeho stavoboí vývoJ ?'1ým1m -v itěJtrrách rp'ší
:o.r'it"r.i*ýn Nv roě. xz.^g4a, ě" 3 - 4' str. 114 - 124'
ďcbě' kdy'držo
_v
14" tb vatahu lGťia rv. ja.ko nrl'caběte noravského k našenrr r'řaji
2
čís.
- 3' str. 61 B
1} a Vab"šsko 19'6'
-' h"j-hŤň*
'ó_;ázn"
"'"""
"dĚ;''"
sta" ?O Posa. 2"
15" MÍ roč" X!.o stru i18' }19.
].6" Srov. ůr" vlasta Fíatrovd o Tábc8" noravských husítův !ÍedakcnÍoích:.č-:ps

t7.

18o
*"

tví tÉ'
ekého Enrsea tg52D €tr" 346 Bo _ K ceikwémr poje tí vývoJe hus 1ts
1939,
l{cravě,
na
sonouc
husůtství
morl " staťěípráÁi *rg" Ň"-r*''-o K
1.t
l(r.aJ
kraJe
'lějtnitm
Gottwaldorského
děJiÍtÍíchcottťa'ldo'ského
v'' děJíÍuích
období
dJ<, Husitské oúdolí
I"dl_nB"ar..''nu"ttské
r:;il!{
Jnověji lad"
lsi:o rya" Ja.ko zpnávy K![ v Gott.i1e'ldově'
-L. Bosák, Eusítgkéobdob{."", str" 8l Augo lÍeurraro, K dóJináJ! huBitství' gt!'
Praha 19541 -s*r " 2Q6 i 9_ Pippoví
cítí}l.podle vydání t'" IÍeřnaaské}ro, SNKJ{U
gtr.
206 uvedeaé edlce, podle Encic
i'fi;l šp"'; piilH"řrnanský '' pozn.-2,
diá_ ttaliana. sv. xnl",/t936, s tť. 192"
Li terdťně vytěžílz tóehdo boJů v říJnu 1421 u ln'adu BÍunova sp1sovate1

r

-xL'-

Pa.eh}ík ve s výeh o rčrtáeh z dob božíehboJornríků'' ra arralzýeh ouPr o s 1o v o
e eh 1 ó bfr, t<api tolu o oDw, sněryo'l kde pÍšev be]B tťlst ioké ťorrně' že se brad
vzdal Zíbrundcnri e ir& dobytén Brumově u usprostřerl hodován{ ge dorísá ZÍlonund' o po_
-

:

i

ráŽee křtžáeké výpravy u_žatmt vyšLo v ód1*:., t{n{ho,ra Kvátůi roč. i95}, Prďra
i951, sv" 22 - 23s str" LOO : !$3.
Je zaJínavé, že nejnově;š{ zpnaewání děJín ěstr" ooPfuhled ěeskcsleves kýc'h alěJ5.n''o díl !" - D+ ro!r.'"t x84B l]Ítr,retEl, icteré wd" DSAY -htstwí+ký ús tavo kďra
1958u kteró věnu Je husi tskémui r{lvoluěnjmr irar:tí lrllawl VIT. n u:"cilo hugÍ_tg tví rra
Ioraíě ;enom půI s tFáilLT latr " &4ol a o boJdeh Er Bruncma se n € a m l ň u J e

l!i.
a

aní
L€d.

jeťl 1nýn g1cv.e'ml
Hosák' op" cíto' stť" E spáv::ě

s,l.ldío řg

B,očcrk se

v ří'Jnlr r.oku t421

Z1k_

nundoví rrepodda-lo avšďe Au8o $alxro'n::o opo c{to str" 52 - 63 píšoo
hu' 'potření
ei tů na Brunovstru "
"
r" IÍosák, op. cit"o str. 8; v. Fía].ová zJíšnr:Jeo žo tento ncavský hůsitský Tábor odo1áva]. po eeJ.ý rek přesíIe Zílonurrdoqýeh oposneů a rrak':ire e sB r o z eša 1 n€ p oraře-nn abg posíJ.il" tábmlgrd bnatrstva v řrrchách ,zTábc nor.
husltů v lůedakonicícho Čas. uy" nugé& v Brně x952o s.tx.346/.

l,. H^sák' op" eit.o str. 6/! rí€zí husitgkou š_ie eht ou mcravskou, která odpřísáhla
hr:gířstvív Brrrě 17" !'igtoDadu 14?1 uvád í sc ta}ó Jacr z O1rabrrrtia na S e b r a-

J

e í c h /L. Nourru'nno op" eít"o str. 65 - 66o pozn. 75/.
22. íosrík op" cit", str" !.01 cistereíáeký kIriĚter S rr Í 1h c { n ve V1zovicích
resp. ' u VízwJc' za1cžílprvní' znri.rný nán královský purkrabí na hradě Brumorě Sn1l
ze
/M IIÍ., 324ll původník].c.šteť by1 zní8en za boJů nezÍ Bočkern z Kun-Stří}ek
štátu
a spoJenc1 zirolundov]rní.

d

23. Ho&ík' op. cít"' 10.
21" rild. fiusáko EirtcrJ-e. mfutopisu l(ral Ílradíštskýuheslo Brul*.
25. Aus" },Ieurranrn, op. cÍto9 str. & a 79"
25. Ib" T" Peřínla. o z paJÍĚ tí Va]". K].obqrk .. "n kaplto II., pa6. 19" poza. 13.

ťÍxx
,r*x

J€ to Ť.pťoiluk*,e m Jsta^ršÍhodo:hovaného vyobrazení Bruurova, které nakresli1 pal.rský písař na p,x- owání n63í vťch:r6tí brurncnrskou a obeí X].ob o:ky o hřaníce lesa DeÉt_
:ré. I(cesba -}: v oyíg. dop)'néne jaštéjÍ.rrýmír1tobra:onímí o které aactqrcuJí narlanfirí
bc;r v terénu spornýoh hranie"
Kresba zachycuJé stavební Bítuaei na brunovskén rynku /ruíměst í/, lak bylo znow
stavěno pc ahoubnérn požrírun}cterý vyptlkl ro9, den sv. r,{arka ť" 1?50, káythořéta řada
cbytných dornů postavených h1awrě ze d'řavan taJ<é fara Í s farním archiien a škola.
Avšak 22. srpna i820 vypukl v.humově o půtpatéhodíně oilpole ťtao nový požár,
přt nčnžlehla opět popel"en ěást ndměstí, farlrí Ěudova {tterá státa ve zřicánináón
až do r. 182a) " Tento požrírzničti také obecní dům - radnie í s obecní pok1adnicí a
e obecním archivsn' který obsahova]. místnípřlvi1egia. Požár rre zaiějl jedině starou
ško].u a cha1uru č. 43 xt pivovarského rnostu"
Kresbao kte"0u Ťeprodukujene, je tedy vzricrr]ým d'okla'den' nebol dokurBntujo s ituaci v oentru Bcumova mezí dlrěma zhoubn;funi požáry v leteeh 175o a 1820.
( Údas pod:.e ne jstarší!, }b. jky '' ško1y v Brurawě z le t 1848 _ 190o, str.

r.5-16)
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Nová škr]a bude v příném protíkladu dosavadního pojeti
zemích.
v
našich
níkem staletého dosavadního v1iwo3e školství
TÍn většr odstup nás bude
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*13_
V arclrj.vrrírrr naterÍálu plo nnou př1oravovanou sturlií u rPočátky škol <rlrresu
Ya1.Klobcerkyl'YyskvtuJe se nnoho cenných, zce1r nových úda.jůo neJstaršlm úilobí

školy v Brumově " Dosud Jedinri publikace o ško]'e brunovské vyě1a před pů1 rtole tín z pora trb" V. Peř1nky 'r Místopige olÍes6 va1. -]i1obo,:ckého.1)o ško1e v írjstečLu Brunově uvedl autoů" s te Jn-x Jako o oko1ních obcÍch, několik calksm s Lrwných
'
pczrrrirnek jakoby na oliraJt Je jiob !]istorickóho vývoje. Arri v pozděJšímsvén rukopisa k dějíruínBrurnovs],e' z r' 194]" nověnolal Peřinlra školárn, až na ne 1a, trrrorr -anl-n_
inr k přalonu 15. a 3 . stol. , žri.dnó}'o zřete]...2)

Protoža školnípanĚ tní kni.l:a brurnovl,.lrá je -noměrně ú]"adá a za.e\yduj€ udáiostl znaěně pxdní /aě polovJ.rry L9. e to] neEchli jsme sÍ wtvďÍt{ dogtatečné
",/,
;řecstavy o vý't'oJí školy v rninr r;;.'*i'1 tť.eeh s+.oie tí*h a hlavrrě z clůlažítého
období
"ínské}rc'
kdy trívj áiní fry"ní ěk41a :rr'moíÉlais e gta]a nateřskou školou
;cJcse
ršech :'ově : zníla, jíe Ích š}::'! !'a : ;],3nr Brumovsku.' hoto rc"r. a c}tápati brtnovskou
ško1u camoeeně, nýbrž v . e'_kovén vývr'.jovéu ll.].ou.su školstvd v brrrmorrsk6 oblastá
"

ško}'r v Brunově Je pr.::.s lari'" Patři mezj šer:t ne Js taršíchško1 olťosu. Svýní
t ženy sahá a.ž do s třed w.i]c.. " třebas jl nrůžernez dokladů sledovatí teprve z konce
15. století" Do jeJího obvod: 'lřísluiieli.: něsterlko Brumw a vsít By1nice, lfávoJná,

*ilašov, Nerlašova Lhota' dál'i ltítná Popov, Jasti.;:,':í a pozdáJí vzniklé osady Kocb'vac. sv. Sjdonle a s'.. Šti.,.iř,. Jíi ro prvni pohle al, z vý\bs obcí Je p' trno' žc
;tdiná' škola .lrr ota.k rozsáhlorr oblast némoh1a. trrlrrio postačovetíani plní ti uspo_
Lcj:'Jě funkci' jako: dnes ško1e .iak:,il'i,' 1l.c] ovénll v:dě1ávali;lu ús in.lu, přisuzuJone'
V nejstaršítt s vénr obriobí byia tehdejší ško1a :ouhýn doolňkenr ' ěinnost1
rníst_
lfi; varbanílra a vychovával& pouze něk,..ik Jedín:ův základnín vzdělání' í když
odt"':1 vJ Jinreěně odcháze1i někteří žác1 do
ýběrových kol'ejí kdalšínustudiu.3)
Dobwé nábožen ké porněry odráže1,.' se í v zaměřenÍ staré školy" Ve
dnrhé polol-i::l'; 1,:. s toletí stá1a brumovslcd škola pod vlírrern luterstvÍ; Br.rtrský
sbor aní
bla'.lská škola rre dá se však průt<azně doložiti. Kr. 1602 připoníruí se opětné
ustarení ikoiy katolí ekó "
tLj/t"
ltgěet žáirůb;lval neptraý, jak vysvítá z údaje k r.
1611, kdy Jar: Kavle, [íčsask.Íadaptoval šk.]níbud ovu pxo .27 žát<ťt ves r o,rrrríníse
zprárrami o školách Ji/)
zýc':' /''napí . ve S]a.vič::rě urnídť se v o]'ÓvÍťrě 18" stol" pouze
15 žii]<ťrz celého ško1:íhc bbvodu'/ docházjme k bě žnérrruzávěru, že teprve úprav-y- za vlády Josefa II.
se
a.

Jctki y 5- brunr:''tské ško1y pÓdsts.tněJ1. Tbhdy došlo k nut:rénu rozdě]B n{
obvodu na:eřskó t:'iÍ/'iálrrÍ ško1y brumovské na dva nové celty"5)
Jako porrrrrí odtrhlo se od Bnnnova Štítonsko"V r. 1?B4 bJ'la zřízena
ve Štít*
aé ]'olc{lní škc1a pri obce; štítná, .IestřabÍ a Popo'''" Vyuč ování v nové
ško1e započaio až r" 1?8? a novri' ško1a se ubÍrala v dalši;h letech svýan
vlas tním .ryvo;.'.6)

-14uníby1r.18?9vyško1.enPopov,vr.1893obecJestřab{aJakoneJlůo.d{íškola

na Brrmorlsku vůbec r. 1950 ško]'a rra Kochavci"
školy třt obcg
Pod bně tsko štítnádožadovaly s:; sPol€ čné

v o'Zévlší'"Pro

ně.ně].abýtzřízenafi1tá1.níško].av!Íeťtašovó;zdá,se,žokJoJí:nuustá.ve.
rrídošloopravdusouě8sněseŠtí'tnor,noboTvefasitÍiviálníhoučítel€brunov*
odpodal ško}::íplat a
skéhc z r. 1?88. uvrídě Jí s '' jtž odško16 e ob'o' }d€ '''ěite}i
orcdaláílétabylyuvodenl.obcenavrh'.'n"ko3školení.JjstovšakJe,žeškole

na*ršorgkée11}běl,.hmotnéze.Jtštěnlař,kolazvláštězasv:ize1lýchvá1eěnj'chroků'|
dívcillaapřeo}rod:ádokonc€z8$ikalaa''yučovrinídá1DseexlorrcndnězBrunova.',
oktesnri".: i]io: nÍ'.o dohlí žité_r'o' žeÚi'e cní nokyn ur'oz'yioral totížv r . 1811
podk;.Jdu a proto Ji nelzc vrlbe c
že rretiaš.:nre}á školy ',l y.il=e. Bložena bz zák,nité]lo
ot

u,a;r'atio-/ÍblyrvoBloÍtap)'eoÍlgleýchva].kách. :'L;3i1.je!']1:acen&to]ik'žedoĚ]ok

l

houfnémuzak]ridáoínovýrhško)'rraK]'.brrok:atakdoš],odre13.1is+"npadu1815k
n9li -" Vaweělg'9)
historíokénnr protokolu tr,hde jšíhclo]<regníh' ' školrríhodll';ďc€'
lo)dochtízel bru'. xl onor'ane starrice v ltre'']ai cvó
:'řízené
do
norě
aby
který n&vrhl'
a v aobct* oc'poledne a ostatní dny'
ino'.=xý ponocník cvakrát i;ýdně as iÚe 'je s třt'ťlu
osa'J' 'Iar' Ptríěek z l{odašova'
l,'}y vyponáhal učíte1ív B:'umovš ' Př'-' cs l aven{ uveden;bh
_lžad
ow1i l aby se v B€!ě'r'el Vaněk zo Lhoty e F:'arrtišek Vllr'ák z Návojné se "lša} 'l
irři lbc€ ýÉala n& sebe náklady
caširvskéřko1o vlruioralo dgrmá Pr_hř's:li é

'

spl';;;rlísú.lržbouškolní}'uc:vyaza;'::těnínp1.tu'ačlt'cle'k.tyžJ1nÍ€?řjbudou
jináb*enena,.Protj.tonrukladlrozhďnýodpca.brumovskýuijtelJa^DBy)nickýado-

'ř' Ěkole brr:novské. Jednakza.cl,r'ra! s9 !t'o gebe osrbního pornocnÍ&a
jem h$ z:' i5 la/
h:i1. 2a 1at ve ško_r_nígIužbě/ a ta}ré rro nn'1ý pří

'

pro s"'llJ v'!k
který by se

'zřízenírn exp onorané stanige'
umenšj1
Brurnor a byl':i již ť' 1816 dekrg tován1 dva pouJ tv' že
! ys _Lo ur(eu
tbá^rrí bylo,
Výsll
dkan p
J9 (ulť'rr.l
'Ý do
Jec'on tro Bntlro'l kde se spolu o
nr,*ní,"::i a přiřlarut jím ýíspěvek 10o z1 lotně '
' šl ko1u v
po
určon
byl
a
druhý
povlnných
školou
'Nedašgtsy1'ni ll:i- naeházelo 194 dětí
.rě, ai.ly tam vyuóoval celodenně 14? dětí ze tří osad. V' Ngdašově by1a tebdy učebna
l rre jnr,tně jšíurařízenín, obec viak neměla' v]astníhc dřeva.Ta.k zapcšalo p:'avídel.;li vy"rě ovďní v rre daš olské škole , rz nouze|l' která se sice častójÍopJ' sovala v dof,iiíá1rúo
].!.artt,:}' .Ja}o škola fílíá1ní,ale k joJímrr koneěnórrru osamosta,tnóní Bk-o
obrí rra 262 détíško]-ou po
:',c,
c:.l:i :iÍc1y doš1o až v r. 185?" Bylo tu te}rdy ze vřech
r,,Í*h.

ll

)

dů::a zně ilo*
ff*ehrdné by1a $e dašovstaíško]s' ne obsazena v r' 18]'9 a obce se
ni;..i )7i:'_ý jmerr.rvá.'i druhého brrrrnovskóho ponocníka; do rnsteřské školy brwovské
,žno původnó odškolenéobce př'1nutj tí k docbázce do Brumo_
trz hřercn, y"';ddřlla svr1j ná zor na věc
vždy sý8ži.1a

''_a-,,..

"

v;i.o tr'r..}rncsi,

ktetá

s

e

potrestatt roaian ueau;ícícbo docházku dótí dvoJnás
pronebot pfáce a roboty rnaJí tai< Jak t1k dct1; re Jlep!írn

;*;";;;;;; , z.-,,*rr.

ke rn

šk,l]'r:ího p1ar;.:,

|st;'e{lken

'iak

wjíti

je přinutiti k

pos3'ušnost:í je d

r

á

i".

''t

PozděJěí léta vyrrč wání v t{edaš ově byla Jížpodstttně urovnaně jš í. lBrrěry dor;ěly koncčná tak da.]€ ko' že došlo k odško1enÍ obotl obcí od společnéíko1y neilašovrké. noku 1868 eamostatnila. se Nedaš ova Lhoto, a r" 18?3 také llávojruí.
Jako třetÍ ce1ekrrra uěits].i brrgnovskén zce1a ne závls lýrv1"růstaI n:l Jížníraolra.ji bumovska zvlríštníútvar, ovlivněný ctěbrckfu proe tředírn - s ollřoná tovdrní
it:la ve V]áře. R" 1788 založrl taÍn Jan Bapt" Ilýesházy sr<ehé hutě ve sv. Sido:.!1 : volal k nín sk1ářa a dělnlky. Pro jeJích dětí založena tu by!.a brzy i škola;
t'3]:ri nrnrse }í sí ze své mzdy vydržovatl uěítole' samí a Ínajitel dň*,Í získaL prc
r;y: l ktátrru v rJětech levnou trracovní sí1u" Zdá se, že škola. ve Vláře sloužlla v
r.' l8i' v€ sv" štěpánu zaLožené.
?c'.3ějších ].e tech také
',novó.'huti'
! oklady pro ško1u ve Vláře pochdzejí z let 18L6
- 1eeir13) potom so rn1uví
;EŽ6 - ško1e vo sv. Sídonii a o ško]e ve sv. štěpánu hďnč pozdějí' až k r.1a]6;
t"ie':es zpráva z polouiny_l9" stoleti twdí, že ško1a ve sv. štápa-nu byla za1ožerra
-ééřď vzníku torrárny.14 )c't,; škoJy by1y r. 1876 rroh1álierry veřejnýnt.
Naposlerl;.' se od1oučí1a c'i s t:.:.r oby1é školy brrtnovské obec Bylnlce. Stalo so
2.t r" 1898 a vyuč ování v no'ré škole zač.alo až r. ]'9Oo. Původnížácle t obce By1z r" |852 neby]a totj ž
".''"1yšo*.i5\
Rtjst ško}ství na Brunovgku n8by1 ted)' zrlaleka tak rychlý JaJ<o na gorsedníD

!l:t::cku nebo SlavÍčínsku,jístě vincu špatných lrm.ltrrí'ch poduínek zrleJších obcí"
'neen !9, stoIetí tryl vňak i zde prtrný utěícnčJšístav; nrísto půvoilníjediné,
:::'rijelo se zdárně desot :kol. Vzrostl nojen poxet' a1o škols tvÍ také v této ob_
::.sti s€ zrněni'Io, předovšÍr' kval] tativně.

udržeiy sÍ po co1ou dobu český réz. lt i.riální ško_
la bl''tnovrk6 by1a s ice ve fasl z r. i 788 oantačene Jako , rněrockÉ'i i,+try o&dině}é
l
-':; }o však p cub;ýra úřednímtr:-nín.'rn pro ]'jcovou
školu vůbec.i6).ler, jakoby
=ače'r'r:í
j*ad'kau vzník]a něko1ik let před r" 1626 v Brrrnově
souklomá lYkola něnccká. štóstÍ
'' však nep!álo" Ironií osudu byla nakonec prohiášena l)olícr.tníško1ou,,a nařízeťša *}rrrlr škoJ_y na Bn:mcvst*

:

: jgj{ u".l.řurri.17)
'l/ &rumol

''

ě se lgcházela hrs tr@ cčt{ paru kých úřcclniků velkostatk; a něko1Íka
:.]slanských rodin, které se dožadova1y ěÍstě nóneckébo v;lučovríní.
hotože brumo]/.:(j] i:ě j tel Ja^rr Bylni eký necr.'Lárlal na'to]:i}: n;le cký
Jazyk, ccché ze1J t;ido dět j k uě:l' ]'| ,'l18u vJrÍIE.zalovi do Štítné,t:ebo až ,'e v"utírr.18)To však rcdiče ve] rni j'nančně
f
-' i':ž}Ýa'1-c a Dřoto s e uJa]. 'l'yučovriní
v nč,rneckénjazyku v Bruurově ustrdli poruč jk
:-!.tsshr který býval učitelem ve výchovném c oně u p1uku a rě1 ur]jté zkušanosti
a
:-e-1osti. VJuňoval své ttěti a na dopor^učeníwc}mí1Lo Rťgera t+ké ť!ětíúřeclnj
cké.
řipra'ror.al d okoncé kandídáty pro příoravný uěi'tolský krrrs /nap:l,. Jtofa Zúbka
z
ílcbork/ í lr
zkotrškám"Učj 1 vóen t'edrnštůn na tr.jviální škole běžným.
"{i''ý1
Když nr-r guborniurn zakáza7o tuto čin151, že toz\íjí
triviální školu brw ov-
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skou & noná' dostatečnóho oprávnění ani Jako s6bmý uč!te1 a ng1'6 Ja}ro ško1u no_]
vzilal ae člnnctl a frmkcl nómeckébo uěite"':'r převzal po_]
važovatíŽe
' 'nou'ovot'r,
p'rštáný pornocník brunwaký Josef Jelípk. Po Jelírrkovl ilosazon een wclrrrootenaký_
mi úřady žtdc,vlký učítelMogog Klosa. P9 několtla, něgíoíoh váak škoIa úplně zaní_
kla a p,ro uspokoJení několílo rodín dosoz6n na trlvíálníškÓ].u brunovgkot , ,uttra-

kvÍstícký{učttel lgníc Vyaazal o" Etítné.19)

ťeJstařĚí. zpávy o cx1gtencl Ěkoly v Bruroově spodaJí ito přerrataýoh uilélo_
stí za Jana r.avky níEa6kóho k r. rooe.zo)rorray da1 tlavka gtřhnoutí Ghgtruorr burlonr ško]u{ a pctavítl ěkolu novou" škole trvela poton @lJ(en ronrĚ eně l za vál_
Ěko1aíu'.21)1t"bas o t@
ky třlcetltetél Jak ilevěděuJí na trtčnízápíay o
' 'alcrrě
46ní výsto!'!é zníalgr, dé ae předpokládatí, že tuto Ěkolu pc ttbl ate Jrrě lrutě tata.ský pl€B r. t663 sko.ákolu kIobuckor a ře ]e'h]a popolen. škobíbrrd ola v Brunově gg výalovnó pří ponírÉk letún 16?l a 1691.22) ar*uy pož,át 25. itubna r" t?5
zachvátí} t školu r otíolníDl uud ovauí.8 )
&.k vypada1a tehite$í školallsvím.J1rtě sa niJalc nlíš1laod běžnýoh dře[
vóných a ta,rreb. Teprve od zaěótlnr 19. etoletí Jsor zplévy o brunowk6 škole častě
6í e přeeněJší. V r. 1813 přtpmíná cc tu Jedna učebna; buóova potřebomLa novou
stř€chu a hrozíla gesutín. O třl roky pozděJt gllě}ovet !ko!aí vtgítaění protdsol,
ohnó a učcbe Je ddtatok gvětlá.
že bud otB stoJí na guohén rnír tě rntno nobc
'p€čí
Stav buitovy rrebyl vtrk Jtstě tď< s}*š1ý' když Jížv r. 18t9 potřeboral'a škola přt
241
krytí, novýcb ěeat oken1 lavíoo' kamrg a pdlabu.
KreJský rjřeit těchto požadavkii neťlbal a tak na}orr c ókola úp3.ně seĚlr a v r.
185o by1o nutnó třoba novos tavby. Dle hlášeníokresníbo ÉkolníhoitďrlíŽttgle byl
JBou
6tav builovy žalostný. Ve gvém gřípire uvádě1, že tregtnl'ce pro
'ločlnc€
''
hotďýÍn1 paIác1, nsbol mJí dogtatek světla a vzduchu! ve školnírnobvodě bruntvském Í sí být škornídoret vyďrovóvdn v travých lorpežnJckých douptech. To
tí př.acevšín o ško1o brumovskó. Bkol' s toJí na Eočálu a kdyl ito n{ člwěk vg
oÝane ho ttech hrobu. V ngdostat€řnént pretonr 4 aá}rů, I rtřevíce a 9 Plců x 6
!:ů, 3' střevíc a 6 palců, o výšce 9 střevíců,z5)je neračt<áno víc než tří gta tlětí
kter"é neuobor a'lcí vBau€ gebe eettěti a tígníse přes sebe $ko aoĚlactná obětt
}idgké hr8blv6tÍt Eodí tu Jako ve vnitřních pr ostonícb otrockýoh lodl.Dw učí
j.é uě{ tu součagně různýn přetlnětůn, napÍna;ísvó plíce a' do wt!€rpíní
Jen aby
'
aíekaiíkltd. Pro itruhorr tří<tu bylo, na Jata mís tnost, tínse škole částečněodpou,:hlc: Je vĚak třeba ,'ov* t"*by.'26 )
Tato stařc' škola Á. třída,/ stála napr otl fa'y' E pozaěJěín číslealďau
a druhá učebna ÁI. třída,/ s bytan pro dva brumo'Bkó ponocaÍlry sg naoháze 1a' v
dc.rě rs.dJrtce.

Pu dlou}rých průtazích a konrisích došlo kmeěná ke

s'

c}rváleaÍ novcstavbyn

tl

-1?_

vyBtoupll však brurnovský velkostatek, který namítal, že pro 15O až 160 Ěko.
!éků*lídněstaěí jedna učobna, protože v gyrrrnas i ích bývá rovrrě ž takový poiot žá_
tů._"Konečnšv letech 1860 _ 1861 dočkal ee Brumw ,rnové,'školy,vybudované ná_
L]adom 18.000 z1" tra. průčelíbud ovy stkvě} ee nápía
,rPro naše tl{'ttql,'. Netrvalo
illouho a 20" !ťogJnca 1861 v 5 hodin ráno vyšlehl u konírra o}reř a zníčil
vgzbu a
střechu' Příštíhorok-u byla budorra obnovera a sloužílasvénu úóelu rĚkolik deEetl_
le

t o':nu

tí.

Uč!te1é

š k o-1-I

v Brumově

r. 1602 byl ponoehdn luterský učítelÁaůtcr./ ru. svém o"ístě í v nové ško1e,
Hyž sJ'íbíl,že s e do roka srorná s vyznárním s.,ého pár,..28}
ůaen násle riuJíc ích uěite1ů neznánen Až v r" L634 připoníná
se t&těJ B1ďro TaV

8iovský' na ten č as ť€ktor brrrraovský. Příštíhoroku JrsnuJe so tu rěktor !h,rt lrr
&ralický a t' ho ranželka Alžběta, dcora nebožtjkg. Á]axina z něsta Klobúk,
kterýb
se v Erulovó ÍErodtl r. !.635 syn Jan. Druhý spr JiřÍ narodilu"
5i' zde vr. 1640.
Po aěn působíltu rektor t{itrvláš Lď'ský' lrtd'Lnod'erator
brunwský a v lotech
1651 _ 1691 čte ee ěasto rektor MíLuIáš Půchovs ký a
Jeho rnanželka Kateří.rra, tazývBnc rektcólca, roktcn'a"V brtnovské škole rrarodila se jín
r. 1659 dcera Roztrra,
kt€rá 8. 28" ledna 1674 provitala
.liřít" !}antiška }bÍše/z Kis EtaÍt ?/t ale přI
porotlu ťlcery Zuany dtts .7. března""1675 zemřela. V
]adnu r. t654 rtrďib Eo ťoktoru Púchovskénu dcera Árrna; dalš í dcera Zuza-ra., narozené v lecnu 1666
zemřete Jíž
9. února téhožroku.
V údobí1655 _ 16& nachdzí e€ v 8nuÍno\,ó
Ještó druhý rektor goučasně s Prlchov_
sk;ýrn" otrízka., proč se v Brumovš
Jrnanr:j i ]'oYnocenÍ'ě re}:toří dva, dáso vysvětliti tíu'
že o rstarý '' tekte Půchovský d€tal na poÍnoc pt'o'd.E*a, kterénru ge
vĚe obe cně ří_
ka1o -pro výkon sanostatné služby_
,,roktor''.
Takorýn provjsornínr ť€ktofero a or6;a,nis tou jngnuJe
s9 v BŤumově v 1e tech 1655 - 1658 Benedlktin Urba:rík. ý'anželkou Jeho by'a Kristýtra, která mu v
&unově povl]a
v r. 1658 ilceru [b.rynu"z9)
P6d obně působll v Brumorrě i lektor
Jan ib.thiades
syn štšpána
tÍath1adese z Pruskóhoo který sa v Brunově
^btěJkových,/,
ožení116. ligtora
du r. 1676 e lhťíífunou' cceror ondře$ Hartmana z lJh. Brodu. Y t. itj,lI narodílge
rau z<le syn Í}antišek
Josef a ! ko:'ébky nu stá'i /26. 8. 1677/
Jako kn:otří Vdclav !!.Errt j:Yek Pavllš,
'farář klobueký a paní nhgda1eaa Hynonaní o v{. nitéžkmotři posloužili
í
ttceři
ÁJeho
po]'oníi }h'gdalo ně, narozené 27. břema t679.
o dr.jeudech rektora trlrthí adege
nen!' z.lráv, dá se vša^k předpokládatl, že Lbthiades ".ir,h
by1, pravdě oeJpodobněJí, oním
ne Jnrenovar1ýu raktorem, kterého vozíval
šorran do Nlobouk na wátky a slavnctní pří1ež1tosti v ]'etech 166? _ 1669,' nebot v Klob oukách
vlastního rektora but nobylo,
nobc byi snsíi pTo s táří slabý v hudbě. ogtatně
tb'thíades rravštěvorla' tak příložítostně svého význa.čnébo příbuzného.3O)

-18-

VBrurnová!rózastupovalpotudobujÍný'orgrnista'6nadpouhý! mooní'k'Jan

Andr'eídes, o kt6rén gÓ alochoval .pn stručný záp1s

l<

r'

167l"

Vná'sleduJíoíchgtoletechnánzprávyobŤuÍlo'skýchrektonechzgtírrrurr1kaJí;
učitele Venilelírra WŤ'tt' tohdy pgTe prve v ř. 1?88 zJíštuJeme brunovskébo školního
dobou působtl ve škole brumovské jíž21 rok /Tab'/,
desátogm 1et starého, který t
a Jobo oe obního pomocníka', lrterého s l ýyilrž oval na svrlJ ná}lait ' 'Iana Yalička Aeb "'/
ťoku 1805, kdy byl oa ško1u uB ta'troUčíte1 M1ta Eetrval Ý Bťumově pravd á pod obnó
'lo byl předtínn pomocnílom ve Fran* ovš
ven trj v1ální uč1tol .b!t Bylnický Aáb,/, který
pro
Lhotě a v ÚJozdě.Po 21 1€tcch učite}skéěinaost1 v Brurnorrě odešol dotťovo1nó,
atížnostícbčanů,na. sousodní ško1u do štítnév r' 1826' V Brur'rovó vypornáha1 Byl_
nickérnu Pomocník l{atě J Juříca /teb./ l<o:J:en r" 1813 a potoÍn ce1ó desetlletí
^816
- la26 / velni na.tlaný a úspěšný,forrďrově všaJc slabý ponocník Josef Je1íuek, ktarý
obsa'zsní nodaarrÍ na dalš {ch nístech nouspěl /Í\b / "y tom čase doš]o ke koneónérmr
"

školy exkurenťlnín pornocníken.
olce
tklyž vlnou Byllického brulovská škola stále zřete1něji upaťlala, cosadíl
ní ško1níťlozďco A1. Iic}rler tto Brumova nadějného pomocníka Vlncenco Sovalo ' jako
provisora.3l)l&íh1é konutace ěko1 postíhla však sorra}€' ve]$l }rutě, tuJ<žc zristal
By1níck6ho
chodně tez rní'sta 'a to!ťv€ po půl roco se stal zaovu províg ol€rn uě1te]o
š ovské

va štítrréftb.b./.

NowýučlteltOnácVyrnaza1eenaško1ebrurnovskédobřeogvědči!lla26- ].846/
půsoa za Jeho úspěšnou prácí dosta1o se nu r. 1&l5' v 50' roce Jeho učlt€16kého
příš
lrení, tl tu1u , rvzatný uč1te1x' Vx'rra zal by1 tohdy na' sklonku svého života a

če}6ná zarrřet /"a\./.
0c r. 1834 až ilo s klonku 19. g toletí b;Íva1i v Brumově pravíil1slr dva ponocní'
čite1éa třetí exkuren<lní E.o lÍeilašov,/te! bydle1 přírno v tanrní obci/ až do t..185?
Z brr.unovských pomocníkr'l illužno připorrrenoutí dřívóJšího v1achovského p ornocníka
F::antiška Nevora1ar tcterý žáda1 v r. 1831 o potwzovací tlekret ' aby se uchrání1
po_
před vojcnskor glužbou. PU něm pirsobil tu leátce porrrocník Íbantišek Pospíšil,
Frantíšek
tom A1oís Suska, Eeantí š"k Fou"ru' 8. aynov€c Tgnó ce Vyrrazala, :onocník
Vynaza1, r odrák klobucký' který ge etal po snrtí gvého Bt'ýcé prwíaorom rra ško1o
áek !o_
brunovské po dobu půldruha roku. Na zíwl /t. 1838,/ příjat začátečníklYantl
beě a po něm ustanovgn soÍ! Klobuča.rr Josef Zúbak /0 pornocnících viz Tab./.
Po eurtí vzoraého učíteleVyrnazala by1a osíře1á ško1a brurnorrs}d přidě1ena ť.
se nový
1846 uěít€1í Erant1šku Hauerfandwi z ttřlv. Újezca, ale ještě téhožroku
ělte1 Brurnovo vzilal. Své rozhodatrtí ztlůvodioval, že by rněl v Brunově většípotížo
s výchovou svých dětí. tríloži1také vysvódčení lékďe Ánt. Sch&rreítze z lJh. Bro

roku

l
,

ne

že Jeho šestatřice tile tá manžolka Apolorrle trpí značnýni obtížemí' reboT přivedla
na svět dvanáct détí,z nlchž sEdm zůstalo rra živu.V Hřiv. ÚJezaě mě1a nenší
driřství a v Brurnově by učite11 půaob1lo nerralé potížežtvít1tanní tří p

_19_
Konečně v dubnu

'"
sentcký , rvzo'tý uěitol'

191? nastoupíl na brunovskor š ko].lr rn dávno t'..raaanonanrý pro33) Jan Dukát, který poctuizol
z rodťrry znáarýeh če skýclr hu-

debníků.Za své ttvEcetlletí'člrurostt v Brrrmově n až dosvá srrrtÍ 3" říJna r. 186?,
by1 vždy chválen Jako rreJp1lnější a neJúspěšněJšíučítel.s}ožílněkol1k df,obDěJšíchhudebních sklsdeb a za záLIby zabývaI se í vázánín kníh. V pozdním věku stále
cburavěl a. tížeĚko].ního vyuě ovríníapoěívala. věťšínouna
Jeho ponocných učitelích,
Lteří bylí rku prospěchu Brunova, velní zdatni. Z n1ch se tu vzpomína.jí l laopold
Talníček'F"antJšek BroE, !\:ant1šek a Jarr tervínkr, potorn zl{nský ťodák lbantj šek

blota.'

I
I

I

l

i
I

I

F
i

F!íedl, lbblán

hantíšek Skyva a pozděJší učite1 v }bd. L}rotě
.É'n l'ía'těJíček,dále ayn francolhotského uěítele Augrrstín Kašprírek
1 krátce nřednírn
Ďy1 to Antcnín Kren€I' který se však nuse1 přo nervo'ou chwobu předčasně
Jarr

Karharro

uč1te1-

velní na.daDý učjte]. Joeef Pošto1]ra, Ántonín GrosE a E_
vlz v Tab"./.
É Du]<átoví se uJa} brumorrské školy Á86? - 1875/ naitučítelJooef },brlíček,ze

akého povoLání vzcát1, dá1e
duard lboupa /$7j žáío nlch

ltarobylého ,,kantorského roťlu', ze kterého od
E|íte1ůftbb./.

r"

1670 ťlo dnešního ilne vyšJ.o na 40

I

l

Příjen brumwskébo učitÓ1e ee s}1áda1 z příJlru za varha'nÍckou glužbu a z příJuu za školníslužbu" 0d tzvo korlgruového zókorr., }dy bylí povínníplatitt učito1í
šho lní plat všichni rolÍ1čedětí školou povínných
- pokud nebylí pno chuťtobu eVoboreai převyšoval příJen za školaís).užbu dvoJnásobkon příjen prqi" Týplcký
Óraz
'
tehde Jšíchpříjmů podrivá rrríu školnífa*'e
ro 1788 a soupís nároků učltelc přt w_
'
rázání desátků z r" 1849"
ško1nÍrast z r" 1?88 34)""p".1 ško].níučítelYendelín Mita potvrdilt
$
Jí
purloni stř l '' příĚko1ených obcl' s Josef Belha z Brumova,
Íbantlšek
lÍolbe z Bylníco,
''
Šonkeřík
lůívoJné,
z
Jos€
f
ŠTrišek
Nedaš
z
ova a Jura Fojtík z /7bd./ U.loty,
'Iao
Dětí školou povlrmých ze všech uvedených obcí by1o 3o2, pro chudobr
by'o o8'o_
bozeno od školníhoplatu 154 dětí, takže pIat1Io pouze }48 dátí.

Uřitel

do6táva1 za ]plhanj ckou s-lužbu :
9 kop 13 snopů přenice d e kr ..........
9 kop 13 snopů otsa á 2 }ř .

za zpívánípašÍjí....
nísto desátku od hr" Tl'lyeshazyho
z pohřbů nru vycháze 1o
nísto kole dy
za Yarhanj ckou glužbu celkenn

z1 26 lcc
:o zr 52 b"
zl 26}<r ]J
lzl 10 }Í
...... 2zI -_] r"t r-ok
30 zl, -6lc
8zl 6b llrazr
. 115 zlatých
18
18

_2ll_
Za Ěkoln:! službu dos tával brurnovský učÍtel:
na týitennín školnírn pIatu ze 148 dětí:
126 dětí á 1 ]c ..... 2 z! 6 lc
22 dětí á' 2|g ..... --z]- 44 }c .....".......C Zd rok ""'"'
deErtát ve dřevě v natuře rreb o v ponězíc}r ./varhanÍkov1/
ilřevo pro školu' kolik potřeba
."'
zg 192 domů donovní přiťážky á 3 kr .....

133 z1 10 }c

9 z1 36-lc

*'ť'j'"":-'".Š!*Jí*

Vydání brumovakého učite16 e
p1at ško1nírmrponrocníkovi ročně ""." 15 z1
5 zI
potlí1 ze štoly,/pohibů/ ........-...
40 z!
atrava pomocníkoví ..."...
z vyškotených obc{ odpadá na školnínplatu

"

pii'azuián

- kr --_-\
-I """
--

.......".

srrma

60

výdaJů .......

Uč1teli brurnors kéÍuzfutárralo
Pomocník bydlívaÍza s tara,

lern,

'

zl --

E!L3]-E_
1o2 z1 31 }c'

pokud nebylo samostatného bytu, společně s uč1te_

učítelml poBkytoval střavu' praní pníd1a a leckdy i JÍnézaopa#ení; záleže1

ehďě, protože poraocník vykonáva1 za učíto]evětšínupovlrrnotí.
Učítelttáva1 obwkl€ přednmt m1adším pomocníkůrn, kteří nenrěli valkých náioků.
K dokreslení příJnrů učitels v době deudální posloužíúda.Jo učitelB Jana Dukáta ke dni 2?. zdří 1849.35)
mnoho ns. vzáJernné

-e'mc
1 koláěe
ove s
kop - snopů Eěřic-achtelů

ce

ByLnice
Brumov
Návojná
Nedašov
Ned.Lhota
hul sidonio

ve Jc€

dřevo
sany

kopy-kusy tvrdé-něké

konv.

rněna

pení ze

2zl--la
1O zl 48 lr
121 -- lc

3133

3,33

??

2r10

70

2123

2 r23

2

,--

60

1'19
|,26

1,19

-12
1r1

l126

2r-

1,20

34

- r43

- r43

1r5

-r5O

7

-- z1

58

-r1

't2

'r40
'r46

20 lrr

816

9r36

T?L

1zl
18 zl

rruÍ štěprín

9r24

9r24

1, 50

2

121 15 !c

lc

121 -- lrr
21

lr

/a. kantace o svá'tcícý dáva1i pouze sedlácí ve vgích pcdIe 1ibost1;
hurnově nóšTané a d omkďí vo vsích dáva.1í peníze ; ěinílo to a.si 18 z1 21 ]<r konv.
měny. VeJce ilostáva.l uěitel o ve1íkonoc1ch za zapls wríníduší.I(&ždá furka dřívl
la obruíšetíL/4 sárLuj, štípanía u].oženi dřeva zaplati1 učite]. a otápěI z toho škc
Ko1áóe

_2t_
ByI tedy příJen brumovskóho učite1e zce1a obdobný ja.ko na Jíných tríviálních
ško1ách' d1užno však poznamenatl, že se pří zdeJšíškole udrže]'o ýyb:i!:ání ,rrektorské koledy't o vrínoěních a rrellkonočních sv:ítcíc}r neJdéle, až do sedmdestei.i'ých 1et
19. století. Uvedgné soupisy neJsou ovšem úp1né;nepodárraJí některých drobněJších
přÍJrnů a ne zninuJí oe o př'íJmu za nedě].ní opakovací vyučovríní.

s;Eo1ní

docházka

Jestliže hr:rotné zaJištěnítehdojší ško1y a přijmu učite1e bývalo ubohé, sví*

zeIným groblénen zůstávaIa docházlm..V neJ1epšímpřípadě docháze1a do ško1y í po
zřízeaí škol vo Btítné,l'redašově, sv" Sjdoníía sv. štěprínusotva polovína cětí ško.
lou povlnných.

Jjnde nebyIo Jinak. Na. Brunovsku přJ s tupovaly ještě ehud oba.' neťlostatek výživy
a špatný Bt&v spoJovacích cest, zvláštó v zj mrínr období a rravíc p.sení dobytkarkteré b;ýwa}o pře:]nínr záJmem selských usedlostí.
}lápadný zlev, |,e v r. 1?88 nechodjl do ško}y.z obce NávoJné vůbec n1ktlo, dá se
vysvótljtj tíor' že obec odporoval'a přiškolení k !Íedašovu.h 3r? d'žrípřl brumovské
a nedašovské ško1e docháze1o toho roku pouze 177 dětí, t:--kže 1?5 dětí nenavštěvova1o školy vůbec.
V r. 1835 by1o v obgích Brunov a Bylnj ce poví'mo d'oc}uízkou 34o alětí.z 1.třídy
ft74 dólt/ chodílo pravidelně 136 dětí' oběas so ve ško]'e objevílo 20 détÍa vůbec

a

no 20 dětí.
Doc}ri'izka se no zlepší1aani v r. }853 a proto o}resní héjtíanuherskobrodský ťlr_
psal představon'tvu obce Brunova, ž* aJístíLpřl školní\.isitaci že z 1. ti.ídy
'
Í2o5/ navštěwlje ško1u Jen občas 89 žákůa 6 žákůnedoc}uízívůbec.
Podobně z6 2.tří_
a! /87 žakio/ chodí do ško1y občas 45 žák&i některé dětí Be neobFvlly rre ško1e po
@ aŽ L].6 dní rrc ško1ním řoC6. lť.řídi]' p.oto, aby přestalo jeťtnotlivé pasení il obytle; aT obec zJeťlná obecní pasríky a r:,ahlásí Je jích Jnéna he jtngnství ťto 14 ťlní,jílak utožího Jtmaa obci pckutu 50 z1 konv. něny. Jecnot11vcí, ktoří nařízení nerrpoelechnou, naJí být ohlášeni a u1ožíse jím pot<uta po 10 z1. Nařízení platrlo í pro
óec By1n1ci a bylo tak přísné, že ]"ylnícký rychtář Jan Yančuříknavátívil neprod1eně kopaníóríře Árrtonína Boroše v Bylnici č" 136 a ohlásil děvčata, která do školy vůbec nechodíla, totiž veroní]-flu narozenou r. 1830, Franti š }o.r, ng.ře Ťr 1834, Jo'
aefir, nerozenou r. 1837 a Tbrezil, n!!řozanou v r. 1846. Rychtář poznanrru.l v piíptae he jtrnanoví l ,,Jó Jsen Jeho ko_l jkrát vídíval,že on v šenkovníchdoneoh ěagto seilám1 a to, co by na své dótl vylraložíttmě1' to u hospodských nocha1.,' HlášenÍu_
vrídó1o i jÍnélíkrravco 9 snPc n3 ěas ! pornohlo, a1e jjž k r. 1863 zjíšluje vísitac€,
že v Brumově se vyuóuJe s1ce celocenně, Jsou zdo d'va pomocníci, v létě
Jsou však
Eas ?2

vůbe c

]

t"vjce pprázdné.36 )
Př'e

rozvoJa.

s Jisté ús$ chy, stá1a tohdy

ško].a brurnorrslaí přeco jenon na poěritku svého
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jako ško1níučjtel v Brumově ve ško].nífas1 z ro}nr
hno, slgn. B t2/, |<1y nról 58 let věku a v Brum<lrě s1oužíljíž2L rok'Vy'
1788
svědčení
^Á učíte1skézpísob1Iostl získal v Brně; byl sem přiJat vr*}rností, neně1
potvrzovacího delaetu"
J"n_l-c-!j- ě e k. Pomocník v Brunově,v r. 1?88 sednrráett1e iý, by1 zdo 5 móeícůi
rrě1 vysvódčení z Hrad1ště. /douLaay tantéž/.
!E"_p y r-a i-s-l_.t.Na ško1u brunovskďu by1 pneseatován hrabětern I1lyes}uízym, us
novovací de}ret vydán }. 1o. l'805; vysvědčeníuňít. zitatností z .tlradíštó Ir" !2.
17s5. Byl ttříve 9 1ot pomocníkem ve Fr" Lhotě, 14 let pomoeníkern v Újezrtě; jako u_
čiteI v Brurnově působtl 21 let a 27. Lo. 1826 komutova]- ško1u břumov" /ve vólal 64
let,/ e uóítelem lgnácen Vynaza1en ze štít''é.
l&,tě _i Juř
i ca se při poníná jako pomocník brurnov. kro 1813"
dosef J e 1 í n o k. Narozen 1r" 5. ].?95. Ěípravný krrrs v Eradištt 1 vysvódčení
Bonoco z 12. 9" ]"816 v Olomouci 1 norrrrríl. vzdělání aíska1 ve S].avtč íně a, ve vizovl
cícb' pomoc. v Brunově 1at6 - 1826' laďy propuštěn pro pití' 182? pornoc. ve
vícícb,znonr propuštěn, opět 1 rok ponrocnÍ.kem v Brunově a po propuětění !/2 tolol
odešel do tl}rer a wát11
o oulrr ornýrn učite}em na něne cké škole a u celních úť'edníků.
so 1835 k př{buznérnu Janu Eeigerl.emr, učite1í'do Ú3ezda; nakore c propuštěn odtud
1a36" Iiťál na varhany, housle a jlné hudební nástroje, uč1l sorr]aomě hudbě a německy všera předně tůn.
Tenác V v--m=g z-el l.Vysvědč" z 8" 8" ).795; pomo*. v KIob oulcach 23.5. 1795 - e,7
1BlJ, 169 učll prg.kticky sám přes 20 ]"a"i obě třidy :í. opakovací vyuč ování, za ne
ného učitelc HoralÍkq. Zato se mu dosia]_o již 1813 pochvalného delretu. Jako učíte
ve štítné8" ?. 1815 - 'L2" L2" 1826' kdy nastoupj.l v;ýrněnou školu v burnovó. Ustanov. dekret 27. 10. 1826; nwě us tanoven 24" t]." 1a28" Rohr 1845 byl 50 1et ve š
s1rržbě a za zás1uh1' jnenován ,,vzort;im učíteIen""Zenřel v Brurnově. 2I. 6. 1846.
F{antišek V y- nr a z a-1. Synovec Tgnáce Vyrrrazala i nar. 5. 9. 181? v Kloboukách;
př1prav. }:ru.s abso1voval ve Strážntct 10. B" 1834; vtr'sv. v OlomoucÍ 19. 10. 1838.
Na pnvrrí místo jako ponocn do Brumwa r" 1834 a cotom druhýn ponroc. a od 20. 4.
J-836 Jako 1. ponoc. a připomíná se tu Ještě r" 1853; 13. 4. }853 ustanovan ve Ští
nó, kde zernřel 17. 3. 1867.
V době 1.n,. 1846 do konce kvě tna 1847 v Brumovó provísoren! Dukát nu odpíral škol
ní příjmy za pos1edníah 7 rrrěsíců.Byl dobrý zpěvák a hudebník, ov1áda1 dokon&le
německou řeě, odborník ve vče]ařstvía poalologíí.
viqpq{g--s *q-g a E. Svého ěasu neJlepĚí pornocník na okrese.Hlar'ní ško1u abs o].vova}
v Nov. "\číně1vysvo zdat. ponoc" získa} 16. 9" L823; příprav. ktE's. Y olomoucí
18" 5" 1s2o" R. 1821 by1 pomoc. v Ú3ozdě jako 18 letý, poton ve Vlachovícíchv let
1a22 - Lď25 i v r" ].826 Jrnenován próvisorem ško1y brumovskéi záYa1 bez nísta a uchytíl re JaJ<o soukromý rrěnecký učitel, ott 14. 5" 182] p1'6vi=..e' štítné,dekret

Yqnale1ín M

liLl
.,\

'; i,'

í t g" Ěípomínáse

're
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vyalán

r.

16. 6"

!a27 z

příponíná ge ve štítnéJe-ště r. 1833. Vysv. uěit" zdat. získal v

L829,

F:"antišek N e v o-r-a 1. Nar. 1?. 5. 1Bo7. ]rrn. vzd'xlání naby1 rra vzorné škole vo
a
3ronštátu; hlavní školu a přípr" krrrg abs o1voval. v Olomoucí ?7. ?, 7a26 i konso dekret pro Brumov 20. 6. 1831 a připoníná ge ta.n v r. 1834" v;JBv. ušlt" zrlat. získal
17. 9. 1829i v 1etech ].827 - 1829 ťlocházel exkiu.endně do l(řekova potom 1 rok oil
'
31.7; 1B]o aio 20. 6. 1831 Jmenolán pro Vlacho L}rotu a otltud tlo Bnmqva
Jako ponoc.
í š iJ" }Iaroz. 30" 1" 1811 jako syn učítelatgzr.íce Póopíšila v
Sudkwě. Do tr1víální ško1y chod í1 v Postře1rnorrě u &ibřeha; přípr. krrrs absolvoval
v Olomouci. ByI 1 rok pořnoc. ve Vlachov1cích' kde rou vydán potrrrz. detcet 23. 1]."
1829i znova sa tu přípomíná v r. 1833 a potom 2!. 11" 18aa'
Jako pornocník v &renově
asi I rok.
Á1nis S u s k a,. Nar" 24" 4" 1aL6; zkouš}cu porn. v llradiští;příporrí:uíse v Brunově

1834' potom 1835 * 1836 v edašověo
&an't:Líe'k F p-l-k n a r.}fur. se 5" 4" 1818; abs olvoval př{pnav. kurs v 0lomoueL;v
Brumově se připomíná v r. 1836"
ry4ntišékD o !.6 š.l{s'r.s€ 1. B. 18t9; ab6olv. hlav. školu v &ad!.štl, do &unova
by1 přiJat na z1ru Jako začátečník;pří poníná" se tu r. 1838.
%sg{ zj-! .' e k" nar. 26. 8" 1so5 v Íx"oborkách i hlav. ško1u v llradlšt11 přípr.kurs
Ý EťadjštÍ3o. 7. 1821; vysvědč. uč. zdat. v Olorrouc1 16" 9. 1823. V hunově se př11cmíná r. 1827, ugtrrn. itekret 8. 4. ].'aza a připorríná se tu Ještě
&^n- D u k {*l.Nar. 180o v Březové u Svítav ,/are štptar. 20. 10.

příštíhoroku.
1809/1 přípr. kurs
v Olornoucl 18LB; vysv. v olonoucí 1820; by1 ponocníkem v Drahotuších, 01š ovci a poton uěíte1en ve Ve1. Prosenicíchl vzorn.Ýn učite-]-ěÍn filenován 13. 1" 18471 pr'o Brumov
obcržel 27. 4. L847.Jmenwání a zemřel tu 3. 10. 1867.
ieoeolťl I a ], ní-:š9-k /M.liéek ?/, připorníná se v BrunoG
JaJ<o pomocník 3}. 1.

1849.

fuantíĚek Broš

'

jako ponocník v Brumovó k r. 1846 ,/.;en ate ŠpkBr,/.
a., nar. 1830 ve Zlíně 1 první místo nastoupil r. 1848; v Brumově

přÍpornírrd. se

ot
:'s tancrren Ť" 18'1"
.'aj:
-P r í 9 d 1' nar. 1825 v Lupěné u Zábřeha. hvní místo rn 1844; do Brumova nasicupil r. 1a49 a připoníná so tu Ještě r. 1853.
FE :iríu Ear han' trc'ť. go 10. 1. 1835 v Beňově u Přerova;

''!a.u|:Lšgk M

a.

!

absolvoval 2 tř. gyrur.
ve St. Vodě a 4 tř. u píaristův Lipníku; přípr. kure 21etý v 01ornorcí;
vysv. zdat.
'.!čit. 'J r. 18531 nastoupjl pnvní místo do Brurnova r. 1853 až !8591ně1 zde pouae
16
z1 platu a ze štoly 6 zI, 'k tonnt stravu, hleda1 B1lepšínísto.
i:l. ! e rJ i n k-g. Oťtešelodtuťl za podobných podrnínek Jako pře<tešlý v r. 1859.
FrarrtÍěgk č 9 r y í n k a, pornocník; přípomírrríjeJ
Jen špkBr.
řraqllěek-S-k y v a. l{ar. se. 1820 v Lískác}r u Zdounek ? ,/ u Předrností ?,/.
fuvní místo
ponocník
v
r.
Jako
1838; v Brurnově us ťanovett pornocníkern 1. 9. 1852 s p1aten
i
Ja.ko
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předclrůdci. špkBr. uvídíJetro půsÓení k 1etůn ]:}fr
lf

-

]:859

/?/'

a tě

v Lipoíku v Iotec}r
Drrkáta; h1avní školu abs olvov&l v L1pníku r. 18561 potorn roÁltru

185?.1858lpřípa.v.kurBD9'vzcnéško}evolonouql}859-1860svyzoanenánírr
pro dvoutřídní ško1y s česk1b Jazykem; první místo ponoc. naerbupll v bnrnově 1860t
v N€d. lňotá'k'le
1868 aogta,l pochÝ&}u za opekovací vnr8. R. 1869 ustanovon uě1telen
a txro působíll
se tťva.l 1 1,r2 rokr: l 1?. 4. 18?1 st&I Eo poilučltelen rc Ylaoboricíclr
14 Iet Ja'k'o nadučltel, až tlo Ernrt1 25. 1" 1885"
l
]

I

I

Arrgrrstln Kašpár ek. Naf. Bo 30. 1. 1s43 ve Frarrcorě Lhotě jako oyn učiteJ'e ' l
- 1860 ,/podb špkBr./l potoryr vyponí'hal svóEu otci vo rt'']
ffig
Iňotá, znovu r. ]'862 na.stoupil ťlo Brumora'a v r. ]'863 odešol óo příprav. kursu do

l

01omouce.
Antonín Kre me 1se nar. 184o ve st. Jíčíná;první uísto pďuč' v Brunově
- 7a62i pro pa.doucní ei
Josaf Poš t o1ke.

ee však mrsgf svého povolr{ní

vzdát'

]

i
i

1859

I

l

I

]

Rodák z tÝoštína u Mohelnice 3 Jako poiluč' v Brrrnově od 1'1'
.'_^-r_: ee
?.- 1866'
1A66_ kdy
káv žáda'l
i'{ ile'1 o ugtar
ugtan. atekr€t v
-^ všek
''xor. zno\'a
'ň^ta ťr
1865 do 18. 9. 1865l přípornínó
šun;rrku, nřínrav' kur!
Brumorrě 1 by1 mu r{rilů 11. 4. 186?. l{tavnÍ školu absolvoval v
v
186? - 1868 v olonalrct získal vysvád8ení poilullltele pro čcgká a němcké školv t
1865; r. 1868 odešel za ' poduč. německé školy vo Ve1. firozovó u Osobla.t1y, kde nůsoti]
gta1 8e utr!
do 18. 12. 1869; poton poiluč. něnec. hlavní ško1y v l{ohe]al cí a r' 1871
I

!

]

:kvístickým učite1ern v

Kyjově.

I

v rrně|
I Antm{a Cr og s.Nar. se 30.4. 1848 rr Podo1í u Brna 1 abeolv. 2 tř. r'aállry
přípr. kurs 1866 - 186? v Brně i ustanovgn poctuč " v &unově !. 7' L867 - r868'P0s1ézt
'zonřel 4. 7.

J..872

Kr oup
*fi*
" * '*, "
šel za poctuěitelo

v Rokytaicí z

Přerova.

6,.Nar. se 23. 10. 1848 v bumově; přípr. Io,rrg 1868
11sdverg/ i poton poduč. v Brurnwě od zríří1869 do

Eduard

L. l{ar.

l

v Brně {
1. 1. lg?olďej

-

1869

l(rurnlowku.
go ?.3. }840 v !,h.lýeh lověících;185? sIožíIzkoučky I

tlo lÍrotovlc na

J-sof Me f 1í -

I

I
I

"
š"'"'"; ota1 se poiluě. v

Kobylnó až ilo }cdna 1859; poton ,ralt"r"'
]
''" ""*í
v Bir.ně tlo března 1865i provisoŤern u starého otce v lrchlebově o za učit|
hlav. š'koly
1e do Brunovg. dosazen L5. ]:2. 186?; odtud odeše1 koncem července !875 za uě1telé do|

;fr.

PozlovJ.c.

I

I

Pozné'rnkv

','r.

I
]

r""r't. Vó-csla'v Peřínka, Vlastiv5dg. moravská, TT. }&í6topiB. Val.-Kloboucký okres rl
v Brně 1905.
l'2. ].v. fuřínka, Z panáž,íval.K1obouk' p&ng tví a }rrajo, rkp. z r. 1941 v o}.res ' mrz1

]

'.,i

u ve

1|3. Jako

Va1 . K1ob oukrí'clr.

aaý.

Jan

Jiří

Středovský' nar. 16. 4. 1679 v bwnovó, syn lblíchaca Středo

Eí].oha k článku lb. Lh.týska:
br.gno'fská

škola v

16. až 19. století
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=
=
*
=
=

branov
By]nÍce
Nedašov
tÍávo

Ně

jná

dašota lňota

= Štitnri
= Popov
* Jegtřabí
Ko = Kochavec
v = vláťa
sí = ul sv. sidoníB

lF-rl
ilbr!l

=

&l

= Josefínské školy

iil

= vyškolova.rré obco

e

= novodobá

št =

nateřská šrco].a trívíólaí

ttut

sv.

škola

štěpán

ff:ff.24s

.J.q:Fy h7" 4.
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re?g,/ nu by:.í EtěrÉn lÍískeiettÍa lla5da1erra

{ynca-

Pařínka' Vlastivěda, 1J.2.
5, Tr1víálníškola., pozdějl také obeená zv., dávaia od dob }&.ťlg lbrezío aik]adní
vzdě1ání ve čtení,psani o. pďtech. N6zev běžný do r" }870'
6. L^kální školy vznikly v nístech, oově zřízených lokalnlch kap}arrství za, Jos€fo
f'l. /Štítrlá,Eranc ova L}r:''a a Eorní !hoto,/" Štítene]diiokilní ško$ byIa na tri_
vlálnírn učíte1lbrunovskóm zce16 ne záví81ÉB' ubírala s6 svým vlastnín vývoJan.
7. Fíliáln{ škola /<tclřínná/, dnes bychcÍn řokIt o rpobodkl'', mě]"a v1a"gtnÍ budovu a
u8ltele v osad'ě trva].e useal].éhť, ,/filiální učÍtel* ][í tte lle brer.,/ l obec školu
zaJlšlovala, byl Jí všal< př1zrr.iv:án dotaění ťtoplněk na plat vlastniho učíte].e.
l}j víá1níučLte]. ztrá*el v takovýeh odškolených obe{elr školníp1at a snadao l
Jiné příJmy a obce p*aťlěJí odrnitaly pravídlom po':1nný příspěvek na údr žbu nateřské _{ko']y trl'viá!"lrí; prÓtĎ uáJté1 tríviÁlnízř{zení nové škoLy nopřá1' plato.
vě nu totJž lépe vyhovorra).g ugtanoverrí oxkurendnjho ponoenika' Stárralo ge f,agto'
že pozdájí fiiiá]-Íli ško1a nebyla uandna úředná ,/pro rispcru dotaěního příspěvku
a protože obco neněly zkcušaných pomocnýeh učitelfi/ a trvala řadu let Jako ško_
1a ,
nébc,
z ncuze'' /prc velký poěet děti a_'žBaeuan vzáálenogt
'norrzová'trl v1a1n',šk.:la
od Íateřské
_ školy,/"

1"

8.
9.

tb'KL' děk"
ťlor írínVarrre ňlo. 'ůs'ů:iv (icboulcách v lotech 1st5 - 1821. v tonto údobívzní_
ka1y na n $bunlť.r obe -:::í ncuzové ško}y ve všech obcích, krorně nsJbližěích. Na
Bri'unovsku rozvÍjei: se školství dalekc poÍnaleJi.
10. B<purova^rré stanice by1a ponoe;vá ško}a, úředně ug tavená v oillehlýclr kortech, lam
jen s obtíženÍexlc:rend'rí pon:oe:rík docházel ,/pďobně v n:lčíně,/'Ítapot'' gano''
zrlallrým " obe cníÍ]škc.r{'l'o kteró zakládaly leckde obce v6 vlasí,nÍa' ŽáJnu. P^záóJí
naby1 názeÝ , rexponovaná staníce" pe1oratíYŤtíhovýznarnu , sta1 ee přítra^rrBu a to'
prve v 60o leteeh ]'9" st:letí znarnená ško1u térněř damos tatnou.
If'. stát. archlv o1onoui: sig?"r. E 10 IQob ornry - L77. /24o, 549, 489/, Íjf,6.
'
12. FaIo', Brunov - šk. visit. prctokol k r" 1ats9.
t3. FatrL' v1sít. protclkol k let&n ''.1T'9 -- :"822.
14. Árchiv stát" o]"onouo, s.igl" E J.o lC'obcutry - 24 /660/
"
15. SA O1omorc, sl.g?ro E 10 *obou}y - 9BB /8O4/.
16. SA Brnc, 6i8n. B 12" škoi. fase k r. 17BB.
-17. Pokoutní ško1a nobyLa gáko'mě ust.tvena a uóítel neměl k člnnostís anhlasu. T!!t
naruš oval tríviální nístníškolu.
Volba židovského uěítele by1a Jístě náhodná. V Brunově bylo pouze někouk žlalovských rod1n, dětíško1oupovinných by1o v ních ko1am tří až-pětía ty by\y v 1etach 18t3 - 1821 zapsány na škole trÍviáln{. Synagoťrální ško1y tu rtebyló.- oubernjun zaved 1o šetření,zda Kloss l'lěj1 ! kato:" náiožonstv{.
Y sougedníeh &1*b oukác}r se tou dobou nepďařilo uÍJ tavltí něneckou školu pro ma1ý
počet žákr1 a nedostatečný nříjerrr vlastního německé'".o uťit:.e.
n 10 Kto\orrky - 3l.' na5/i LTL /:'1o, 559| 366 r 24a/.
18. SA olorrouc' Šíťné
19. , , t]11*L,'istieký uěite1'' ně1 aprobaci -ro českéí německé školy.
20. F"V.-Peří-nka-o z-P*TŤ_tí..:l kapit. V", :a.8. ].27 - 128; i. Tlolný, Kirchl. Top.,
1AIT..3'í0; V. Růžlčka,Náb')žensképonér;'' na. Uherskobrod'slnr, É_..lkovet<u a nobuc}irr v Xv" - XV]II. stoietí' V F)raae 1934 ,/s tr oJerrr /, stt. 18ť: :'9o /v Oló v Uh.
IJtcce/.

Fa&, n" m"
e2. i.- !ro:lng, l€r:}r]". Iop" 7./II1' str. 37l.

2Lo
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tívěda rnor., Val._K1obn olrr., str. ]'39.
24" Fal(L, Brumo:r, vísjt. protokol k 1etťan ].813 * 1Bx9.
25. Zbruba e ix 11 x 2r5m.
26, FaKl' děk.
TaKt, děk. k r. 186o.
28. Jog. Várnra, Jan ldavka z !|íča.n,Sb crník hl'storického lrroužku, ťoč,.v.h9o4, é.
23"

29"

F. V. Peř1nka'

I, s tr.

8).

v1a3

'

za Jínavý JéBt zv1áštó srdečný ýztah ,, urozaných rodin'' n8, brunovskó'' bradě
k rektoi'ům, především Ú:'baníkovt a }í8.tějkoví.
FaK., L. C. k r. L667 - t669 " tL"c. = Llber cos lgnati onis,/.

30.
31. škotníhoprovígora vyžáda1 si uěíte1 pro stáří a chorobu. Provigor ťl9g fiíval
2/3 všeeh" školních při$rrů a ušiteli odvodl 1,/3. Jiady ýÍdó1en uólteli provísor mocí úřední, prc n€dba]''Ét nebo neúspěšnost vyuěování.
32. SÁ Olonouc, sígn" E 10 lcob ouky - 349 /25/.
33. , rvzotný učitel" - byL čestný titul aaslouž1lých uěítel"l, Icteří_ působili
áó rc šřorni službě" aa těžkých pocnínek, prokazové.li dobré výsledky i v

nětech pral<tiekých /věe3a ř stv.i- apod./, prípadně ýi opakovacím vyuóovrí.rrí.
Uěitel mohl o uděIení tohcto vyznarnénání i sáú požáda.ti.
s^ &zro, s igzr" B 12, škol" faÉkr. 17BB"

34.
35. FaKl' děk"
36. !b,1(, děk";

&"unov

-

škoIa.

xxxxx
xx
x
0 vývoJí brunovské školy od drr'rhé polovíny 19.
nrnó drre po&dní drtlhá ěást této stuťlie. )
vxt

století ilo

dnoš -

x

L

-lilrni].a' Poť

1ová

L]vodén 3

Zira je pro naše nuzeun nřtvou s" ó''ou. !Ír-rze jní cld Dráce ee _přes ouvrí na
po1o" Pracuje Je v archivech, c'}odí se ... s ór a na průzkrrr. Beseduje se s babj
á. s dádáčtcy. Fapír a tužka se přestěhuj. do kapsy p).íštĚ,aly byly stá1e přl'pra
zachytit životnímoudrost a ''...oonínky z:1,1di staróušků, jak s6 vybavuJí za řečÍ'
kay vátavě a p oroalu, někdy však s takov,''. e1ánern, že je ruka noFtg.čízaznanpniva
Nepřeborno"li zásobu pověstí a rů'zných povíďek ze života zni babJč}e Áloísie
Ž t t a í< o 'r á, rarozgná v Br'umově v roce 1B98r která jrž dlou}uí léta žije ve V
K1oboukách" V;pravovala rmě tal:é pověst" kte'rá jakoby sano tnÉ, byla ruí'rrětern K.
rníru Erbenoví k jeho baiadě ,',Svatebn{ košiIo'',
Vypravěčlra však t'-di, že Ji sJ.yšela jei::ě jako nralá dcerka ď své skoťo
degátileté babi iky, lcteré jÍ vypravovala zase jeJí babiěka' když by1a malá. Pod]g
y t í c e'l wšla
hoto údaJe byla by pcvést stará více než sto l;t a Erbenova.
_,
''Ií
sam1!
tískenr póprvě
r. 1elj" Posuáte

PrvéJ sa byJ.o

':.a

"ro

jně

3.2

rokú. " 5y1a

. o'ba

!

Jakás

í cér}o by]a oelú tú d

_27_
8Yojón voJikoví věrnrí, aIe už pcwíIy obstarávala /sr.arla/ za tollké rolry.
Eadi]g sa clgrínky, Jag by sa o ton gvoJérn nllén dozvěilěla; ilyš arrl čr{reč'kyne_

lapsál' aní elovíčkenezkázál. Ts' cíg:ínlcají pcnadílar' aby š19 v aoci na korchov,
vza1a t.n kosT z neboščíka.a vařtla Ju v nocl v poharrěenéJ kašší.Te.k,aby to by1o
1ří Einoct ttovařeaé.

Cérka udšlala podle cígtínělnéJra,dy. Jag kaššazača1a v
úřít' toš to v ní dělalo:
fu.vIo, kašřa vře, poT, kvlr, kaššavřet" 4- Jaks a kďr ťloařírra1a, toš bylo
'rtOt!
řut enon : ,,róót] p6ót, p6 6tttt'
A naras sá dveři'roz1etí ja _ a tot tde Faw l a povitlrí e , , !{ěsíčeksvítí,
sv!
voda
r třpytí' koh'útíspívaJú,mrtví la túlaJútBiíJíš_Jí sa, nílá?Í ona š€"k' že sa nebó_
s' dyĚ je tu on. ,,Ťnš, dyš sa nebó;íš, zeberga a poá, puJdeue !',

A š1i. Ále neš1í,neš Ietě].í a'doletělí k vys oké J zill a on
Jí kázál akďit přes
zeá. áb ona, aby napřeá skočí}.on. Á tak sa dožúvali, až on
Ju t, téJ zdí zhodí]'.
ona rrezletěla na zeá, neĚ před iu. A _ v nohyt
Uv1děla e větlo a vpadla do ehalupy a - hýp rra pec. V 1zbě 1ežél
Etvý' alo toho
ve strachu an1 nefširnla. 1bn její voJák klepríl na okrro a vo}ál: [dttrr;1, podal
ně
,,
žiýúl& tJzma lro"urry l l' lbtvý prauíl ; ,, l{errožu, lebo nám zlázané ruky aJ nohyt,,
na to r , rRozvaš sil '' A ten nebošóík praví : ' rrDoóloJ1 skusím}Í A cérka na peviděla' že rrtvý uš stává. skoóí1a B pecÍ dolu a chtě]a utéct.
Vtorrr kďrút za.koléhál, nn tví uték1i a jrr našIt nríložtrni.

xxř*xx
Z

1
( Vypravovala

i tl o :é_[ - h -nq_r' u
Ar' Ž i ]. á k o v á, rnr. ].898
rr

,r*

)

rodina v Brúnově dala syna na štúay;eaž do haňy. lb,tka Bt natorn
ve1icé
da1a' že ná študenta a každón sa tým chvállla.
_ sišly prázniny a s}ma - študenta ěekali dona na vagace. Šěasně
tlojél d'o'n a p
ní natrefíl v sí''J Íatku.
sa a štur'ont šušká1 rnměnce do ucha: , r'aněnko,
'bJali
pětku
Én
. '' A rranrěnka, r.adostri co1á. bez sebe, šuškásJmovi !
, rÓtcwi nepr€rv níc'
álíme sa spolut Iysi vazneš tři r ýrrské a nrně dáš zl*tkut ''
Jedyra

,y)txft
v

lLr

-.\Vrr4!švv_L
^W^-.aXt-^--r

( Vypravovala Á1. Ž

ulpríř v

&urnorč o}iáhl

j

1a

k

ov

á, nar.

1898

)

ulcojíl z poltu slaniny. tak ,,}nisek
chlapltai db;'*' ulťoJj I cňeba a přikusuJe k něrnu slaninu, š"1 ;; poar""t
,,"
-l"ustav. Á u sta'vu' ve vod'ě, si pólaxě gagotá dva,ruíct divokých
tutun. , rruu
:

kapsy lďivríJ<,

-24-

m chytít' to

by bylo

po

chutnání

", ponyslll s1

n1ynář

' "Ale

jrrk?''

}o.yrúřrtálarozrnýšlelso.aužtorně1.VytahlzkapsykonopnýpťoŤázek'
Kaóer ýiplaval' obJíždělglarriÍnl '
vá zal naň tcorrsek rlénínya bod11 do vody'
va1 J1 zr všech stran E n8ráz - by1a v něn' i s provázken'
g1anína vyšla z nó}ro
Mlynéř už ctttěl kačera vytrínhout, když tu viclí' že

koncenn.r|r{venóahnalagehnettrronídruhákaěena.TtaJizhltla.Aleby1oto
Íp, provázku vĚech
pro nl tulró lourto' 81anina byla venku zas a tak za chvíli bylo
ilvelíct krčrn.
lftynařtábrzapovázek,aIetlvenáctkaňenJ6ttva,rráctkačentlÍě1straoh,že
pů;de kolern' aby mu ponobl' Ale lo'č
g tábou do vo(ty. &rate Ínuset počkat' až někdo
nrčr&aly.Yznerlyaearnlynáře,ktorýdržellďečovltěprovázek,vlék!sebouťlo
vzlrohu.ll&bcntldulu,ešěerrrrezatahnúnededohorúcíchPsk€1"lpornyslila{.
1 neJblížeu ruky zaře za1 Ú
nrn vytáh1 tlruhou rukou lďlvák a tu kaěenu, co '
poualrt k
st pdat iLrrhou a tak zďezáva1 Jettnu kačenu po druhé a zrírovei klesal
ap
ni. Zrovna apedl ve nlýně na d'."ořo a kaěeny nďráze 1 do kolně. šel ito krrchyně
ě11lvloíro,abykaěenyoškubelyavylorchaly.Vzponína1už,kobóvšeohnypozverra

bo8tlÍ'.

1L k

taJ<ové hostxně bude

třeba

í pitít Proto

za'prráhl rnlynář

šiula' rp'ložíI

čkurjc}dopivovarupropívo.lbnlřótnobylovBrunovétakrovné!á'nágtíJako(!
to
a vůz }rkotrl a nadst<á*oval na dlažbě a. beě}a na voze ťlělala tal<olý tarva^6 ' 'e
10 Elyš.t po oelén Brurnorě.
slód}aýpívovařetakérnlynrířnatutrachtupozvaletensipřeceĚpatnépi
pŤo6gb.Bd{.tAtaknecha].rnly:uířovinalož1tnavůzbeěkuoxtravcrkypro
ho n9.Jlt lo plYovaru.
',Tol,hyJé,spívačkern,nechsadc.stanebf'odosklepat"ArnlynáspohÁnálš
ge př1p1et1 do
mla, vůz hrkotal a nacgkako.\,"l rra koirkýcil h1avách atlážťtóní.1b
Z
většíba1van' vůz poakoěi} -d1v sa nero:',řel:ál- a. ngštšstíby}o botové l bečky
sa h'núIo ť1írÍven'" MIynář se ohlíže1po šprntu' a1e ten
1etěl špunt e
''pívo
kde za1etěL. A pívo utíkalo ...
pll a lcdv ž
Mrynář oc honon nahntll k dířé'aby aspoi něco zachráníl' Pll a
a hlavu nu
nemohl, nB.paallo rru popřát dobrého truňtu i ším1ovÍ.iÍonen tro odpřdbl
strči} p oť1 otvor. Á š1m1ovi to zachutnglo ! Stál u piva pokud taklo. PBk a1e'
tou ilobrotou' notá}rl všechny čtyři a sva1íl sé ja^ko špalek uptostřed cegty'
Á koní
Jeho pán go z€ široka batolj1 dornů, jakoby aoí koně ani vouu nabylo'
'

I

:

leželvPrec}ru.zd{loee,žstopivoby1konocJehoživota.LeželJakonrtvola.
šel kolern ra,s uviatěl scípléhokouě, vytáh]' lď1vák a s trí}rl a rrěho Ještě za
'
pla kůží.lGyž byl s praoí u kďrce ' zrovna se širn1 probra)' z rn'átot ' bo1egtí
čí1a utikal ttomů do naĚta1e.
Takovou boloEt mu uděLa1í1 že rrevěděJ., kde nrí vbóhrrout' &by si u1evil' Ko
].a otevřená,

ještě Jak t8n dívky Ěkubaly kačeny a peří leželo na zé'ní.Vbě}rl

tam
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=l ve své úzkostl a vyrnílel s€ v tom peří. Á p'otože jeho tá].o byie 1'* pkavé, to peří
na něrn př!sch1o a přiroetlo.
ct'odi].t se lidé zda1eka šÍrokad{vat na ten zázrak, na opeřeného šimla. A]e vo
a1ýnó z toho něll užítek,.protože šin1a dvalcát za r:}c ;;l:lk.ůávalÍ a on zaot
Jako
husa. obrostl.
Až nakorec revěťt511 co s pořfur a pouštěIi ho ,,lanšfelte,i do říky,,.
By1ničanky sí peří ve vodě sbíraly, bylo takové bělolrčk'l', a arěle'ly sí
z něbo
ghlavcg a duchny. , rÁspoi něly nrlailé cárcjiska }acínúvýbawt,' A ploto
nívaJÍv By1aicl narormané peříny , ráž do t1a"n

xxxx
x

+ trba.nt.

Václav PeřÍnka

( Z rukopísué pozůBtalosti v
Jan

oM

)

Jlří s tř e d ovs ký

se rrarod1l v Brunově 16. ilubna 1679. Jeho otec
lellchař stř'dovský byl obroěn{'rn, pozděJi op"ávcom na onrá části brumovgkého p&n.tví' l
}_:rá náIežela evobodné hraběnce Esteře Forgáč orró.1) Půrrodu* nebyl z trurnovského paa_
rt;i', ne}ze a&i tvrdltí' by1-lí Moravan. o natce 5tř6dovskóho Anně víně ještě ménó;
:c".íne ani odkud pocházela aní Jak 3e J''čnova}' za svobodtra. Že otec by1 uruž vzťlěla:.i, s outlírne neJen z jeho úředního post;ver:í, alo také ze slov Jana J1řího samého,
žo;
otec
praděd
i
diid
i
psali
paněti.
své
otec
-'eho
byl také unřínmýn techern, neJ€lom
panství
Ee
na
úřadorral Ještě česky, když už na všeclr sousedbích parre tvícb něrrr.
itota,
a::r3 oýládla kanceláře, al€ t8ké poto, že v ěgskén v1as tengckém
duchu vyo}roval sJma
. 3 sa nohl státí ozdobou mora,\''kého dáJeptsného a vIastivědného písennlctví' kťtyby
;řsdóas:rlá snrt nebyla ou v iou nabráníla.
Jan Jiří vyetudovat v olomorrcÍ hurna.rrLosa i bohoslorrí q. r.
1703 stal so přízní
Jjjhc Fbydrj.c}ra hraběto oppers<iof,a farářern v Pavlovících nad Beďvo:.
Íb,n, se zápai:: svýoh čtyÍta.dv6.c6t{Iet, itáví ao ťto děJeplsnébo spísování. Už za s tudňských
]z: aclro čet1. Ppznal B6hus1ava lalbína t Tour.{šo Fošínuz Úechot o<lu, ěott Jířího
L--rirera a Kristlrína Eirschnontzela, Bpísy Daníe ]a z VeleslaÍína
i Ja.rra Árrose Kowren_
:;É!':a zrqi také Írgzí1iden o'olíbenou lrroníku Václarra Íkáj|.*-, z Liboěg,n. l{ě1
rnožnost
L: ?ÝatL si ze svého př{Jnu kl1hy, Jež potřeboval pro dďší sebovzdělríní. V
Jeho
'"'n-Lczně stá1o Barto1oněje Paproekého
Zrca'dlo umr}rr'abs tví rnoravského r'Bd1e Fašinova
lEei:hůdce }íoravcpisr'r a ved1e Dubravíovy Eistorieo Se zozi.rnil se
í B h'l}aýot! a stránejiÉa se ŽÍano,ral se í s cizýlri tcontlaiť'i 2 )

]
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da'loka čo archivů'
V Pav]'cv1cí*:h by1 středorlský vzdálon velké }rríhovny ' něl
Nebyi 'i'iště obe
bvl dkázárr Jen na ěe t'b'; tištěnýoh kronÍk a vídě1 v nioh vzory"
které Jej dovrťlou s
nsn s pracovrrímí řretďamí r a1é ze stu'lia Peš íny tušil cesty'
Ýne k cí11. l,eč Joho přrmí tištěná dí1a k něrnu BeŮadla'
Již po ťtvou letecb, r. 1T059 vy<távd latíneký splsek , r }íeťcuťL':s }'toraviap
jejích
v něnž potrčně vy1ídílneJstaršíncawké děJíny a řešíl některé

rabíllun*,

otázky' Kongíloval zo všech svýcb předctrůdoů, 3ak Jsme uved}l výše '
novébo s tuitl'a'' Johož přednětem byly ž1
ftrod po wdání této lqoíŽečky']s']' se
'lo
velíký opta
vot a půs obení olovanskýeh věro,avěstů Cyr":la a rbtoda. Roku ].710 vy'da1
síva SS. cy!11lt et lbttnrd1l V1ta.i Enorra užil všech vý, rSacra Moravia.g historia
še uvedených spísů,ale nnoho si přibásni1, po zpisobu }íáJkově '
Vědeckéc€nytytospi'syrnmaJí.''střodor,skýznánosuhistorickýchnespráv.
Sch1dzor
aostí udě1a1 o CJrríiu a líe todovj- hotový rornáa'', to vědá1í už Auf' \ťlvít<
a zakladst€ 1 slovanského jazykczpytu Josef lob.ovtký. Středovský podrobně ,rŽnal"
poslouprnostaŤodo]oÉnyrn.rkonanskýchvládců,po.Jrobněurčovalletopočtya3Íra-

pťostouJístotouavéři1,že1zestanovÍtiro}ryvýznamnýchudálogtírnoravskýchd
Jín í z doby př'ed našímIetopoětem.
stÝá.říneJvtížněJšíasesa.rnozřeJmouJigi;otousnostvkrrlzetolikdataudá.
}ogtJ a na}ďeg1i1 tolik }riŠttr1ekýeh t vynyš1ených ooob, že přetlst1hl
zLíbočan,ja,t<síbě}rovýmbohatstvím'takltamnozovzrušenýlrpodrínírn,vněnžnad
ostorlkBrn vítězíbásník. Přitorn jó 9'sacra l'loravL9€ hísteia|' vlastně itóJepisen
!!e
ovýctr předchůd
lomouckého bískupství9 kríha příaášífajntartické zpávy o thott
na olomouekérn bís}otpském sr; ole1.
Je to žívo
Rotcu 1712 vychází třetí hríha S iře t"wského , ! Rllbl'aus l{orarrías '' '
pla Ja.na Sarkanilra" Spío není dí]-em Štředovského,sepsal JeJ Ondře J Eurtach
etwtý nástupce sarka,ndrův aa holešovskéfaře, aIe rakopis nedosríhl biskupského
schvá1ení 8' proto nevyšel tigken. $tředovský opťavil vady rrrkopisu a tek nohl
samého

vyJítt. 3)
oyn

VevšEchtěchtotíštěnýchpracíchJevísonámJanJiříStředovskýJakopra
svó doby, obil obí bařoka' kdy si vyb{raJÍ í historičtíapjsovate1é náboženská

Eata pťo ové lcrihy. spisy pť ouťo'zují však Jeho národno tní clt' nap1aěný hrdým
ná'zoru na
domím oříná1ežjt6tt ke slova,Írském.r riároitu. Nérněl siee Ještě Jasného
ství a jeho vlasten9etví pří1íštkvě1o na hranicích zernských. Byl Mcrravanem '
vedlo
čechovéby1í jen příbuzn;im kÍnen6n' Jejž ve glorranskérn rozwstvení E tavěl
pocházeJí
iavarrů, stejně Jako Slezany, Pcláky, chorvaty nebo Rusy, kteří všíchní
sta'rých Slorranů, ze spo1eěné krve.
Středovský byl přesto upřímrrým Slovarrem" Edé'se, že zna1 { Balbínovu ''
é-L
Jazyka sIoÝařrského". V prvním s vénn spíse z t. I7o5, tištěnémlatinsky
UA- lilasato1 mora vských panětíhodností/ věnu Je dvacet stra.rr výk).adu o význa,ml
ceně češtÍny,takže , r !Íorewlus í Je první obranou jazyka ěoského, t1štěnou po ti
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bělohorské" Slovanský Jazyk Je Středovskérnr , právě tak jak-n Eoh. Balbj'rroví
užítočný'tla zbytný, rozšířený,císařský g gvatý''" Láska k ná:rdu byla
,
'slavný'
u.nladého Středovského tal< rnocruí, že v době , rternna", k<iy se p63.íiy stará české
lcrjhy natlatollckých sp{soratelůn cltcrral Je a Jích se ahusta dovold'val a vybízel
ětenáře, aby t}'io lmíhy pohozené po dorÍE ch sbÍÍ'ali.
Svýni ttštěnýnÍ knihaní neosvědčílse Střed,:vský jako }rtt1cký děJtrpísec"V
době' kdy by1y 1í teránrími novínkami čet}y se pÍlnrii a věř:.lo se JeJÍclr údaJťn.
'
Toprve na konct 18. a na začátku i9" sto1etj odmítla Je pr,ivě sei rod'icÍ hlstor.i*ká krl ttka ve lml přísně. By1l to celasíus lobnero řrantj'še* l,br tÍn Pe]-c] a koneěně Josef Dobrowký" Vywátílt farrt as tlcké názr.n^y brumovskjho roclále, rra d obir cy*
rJ lometoděJskou, takže la1hy středovského staly se jirr
Jerrcnr , zboŽno.:; t).r'j},:i'u ''.
Á přeco už , rSa'318' Moravía,6 hj.storie" ul:azuJe, že Středovský spráwrě chápa.1
cějepisnou prácí jako výs1edek kri tj ckého ba,dán'l prarronného. Necítímeto a dí].a
saného, a1e z Jeho příl"oh, otlštěnj'ch na 46 š trarr.ich pod názvem
r rDlversa nonoťa_
o

blllunr

'';

tc dějiny'

1ístiny, výpi.sy z 1et.pisů' zápisy a
pauě ti' o různých nrcrravských církevníchinstítucích,např" k1ášterech aJ" Ťyto pří1chy novyšly z péra Středovského, jsou to výpisy z lri.s tori-ckých pa;renů, které nu
pc1ali jíní. T{n se s t*ívaJítato ,,D1versa nonumenta,l 1r.lrrí noravskorr tištěnou
sbírkrru histortckých nater1álií.
_tkriha vyšla v Ť. 1701, a1e Středovský obiral archivní prarnny už několik let ýedtím. K té !o práci je j přivedl joho vzor, Torr:iiš
nonunenta

Js ou

kšina z čoeheodul noravský
5o svá děJepÍsná dÍla.

zenrský

za.kIádací

historiog'raf, který sbíraL na Moravě

pra,neny

Nev:íre, jal<é práca něl Středovský v plrinu, al.e materíál, ttterý po co1é skoro
Xoravě sebra]-, ukazuje, že chtě]. bjiij :n';žen unÍ.'re::'sálním. S:irr oilsa1 nebo
sí dal
opsatí velké množstvípranenů, týkajícíchse moravských ťlějin v nejširšíBsÍnysIu
sio'ra. Opis ovo.l a orig{ruílů anebo í jen ze zas]a.ných kopií li'tiny klášternírfarské, wohnosterrs'ké, nĚstské 1dědjnské, prlvÍlegia. i rrařizení, snesenÍ zemských
:rěnů mora,vskýeh i nnnskýeh .r l(rorrěríži,nezůsta1y před jehl: zr.aken utajény aní
půhonné krríhy soudů zernskóho l manského, ani
.: áva opavská, op1soval nebo vypis org'1 z mísiních kfonjk i z far::ích rrp'trí ]< í z :" ocl inných archívůšlechtíckých.
Ta.k vzríklo jedenáct ve,lkýc}r rukclpisnjch sva.zků majícíctrspo1ečný
.

títul ,rA-

!"gr'apha Moravica sí1,.9 copia.o vari Br.um 1itterarlm''. Je to půlpáta tisíco skoro
i:'asopísně popsanýeh stran velikéh ó vereové],o formátu, opisy ěeské i latínské.
fěkteré svazky jsou popsány úpine, ně teré je óástečněl kažilý má tttulní 1ist
Iatirský a český" Je to-'bohatá sbírle, rnajícío.sty tím rětšícontr proto, že známa
::Ž .ien opjsy střec1ovskóh:,, ježto nckteré origínály se naš-ln dnť,m
nedochova1y
"
!ťuhou pOd obnou sbírkou StředovBkého uisi. ,, Caer.enta historica sive Appa.ra_

prf confieiendls universalíbus !íora.víaochronicis.'' Pět svazků téževelíkostí
;a}lo , rÁpographa'l, a'1e jiného nízu. 6p:sovate1 sám pravírže ý Je třeba čísti
Yžcy s pérern t/ ruce a zaanamenávati, aby dějinné Dr'ane ny mohly
býtí úplné.Átak
'...:s

r:a.
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jtll" nfrrž ce1ó
obsahuJí hesla týkaJícíae rJen rncrravokých d'ě
3v4zky
' 'APpafatu,,
i<r1e se o da_
norawké vlastlvěily. K nin chtěl Střecwaký zapleorlatí í líteretu'u'
blbliog:r.af1e' Jež
nén pňedmětě vyskytu Jí zraínlq|" !61a to tédy být1 vo1n1 podr obná
byrrarožntlrrázoupřehlédnoutíce1ýrnatoríál,týkaJícísenějakéhonoe.avskóhotenatu.

Poznrírrk pří Jeitnotliqých heolocb Je však rnlm1 uílo' obyče Jně Je cítorán
jsou skco prázdné" Ve třetím s v'azku J8ou rodo_
Jen 9eĚína. Svazky první a druhý
aboced_
kmny rnoravskýoh rrrarkrabat, a1o 1 srryš1enénorkona,nských krá1ů, ve ětvrtéB
ní se zna'rn vynřoló 1 žíJícírnoravgké Ělechty, okráěloný pěkně kreslenýmt erby.
v tolto s\tBzku je zaJírnavý soupls na.dopeaný ,,Series dlvers8ru! rerlurn miacol-

lerrertrn h1ctorlan ![oravíap oo:c6rnencíul'" Z něho jé i'atÍno ' jak všestranný by1
$třeitowkého'záJem. Je to vlastně náryo vlastj vědné onci'klopcl€ Moravy '
tles].a se týkajÍ neJea moravských děJtn Ýá1ečných a nábožerskýcb' neJen mo-

ravBkéhoní.toplguazeměpisu,nýbržíponěrůkulturních,hosPodářských,ncavEké
5)Lt""t t""1y stř"_
archeologíe, přírottopiau, rrytologíe, metecrologle a ru{rodopisu"
dovckéhoJaouĚkoly,kníhovny,aach1vy'stavítelskéama1ířskápa,mátky'jsorrezt
}utyz
n1mí taká r 1ggy na Moravó, dobytek' koně, ob1lí, vína, drahokany, rostlir1y'
'
n oravské poní
1ázně,
porněry
k1lmatícké,
Jeskyně,
kovů,
zblaJrě' nořBv3td
'rg.leziště
zs, žIdé,Evatební obyěeJe, různéslavaostr, zvylry a vady líoravanů,llanÁcl a
ši, rnoravsld nářečí ,/ate není moravských Slorríků'/'
pracovatí toPrvB vc
,rJo zile patrno ' jak všechno, o ěem sE na Moravě počalo
Zde' v
dnrlré polovícístoletí 19., ba. Joště pozťlójí, zaJímalo Již střearov8kóho.
jekou vytkl cíl nBjen Íráo1 svórnÍbrÍ
Jeho dalekosáhlých plríneclr, vt smělostí, a
celé věcí nolavBké a to eí1 tebdy sotva Ještó tušený, ve spnávností, se kterou
'
naznačílrozsalr badatelských zřotelů a tín cestu příštímgenera,cín, nikolí v popíšeo
chybných zrívěrech Jelro spisů tištěných, je vlastní význanr Středovského'',

Jeho význam! tr6166f,6y líýsek.
VyprawJe g9' že tyto rul<opisy zdědí1 Středowkého příbuzný Budíšol' ó1ověk
nerróený a ocldaný pi tí, lcterý 1eccos prý z toho prodal. Jedanáct srrazků , rApografÚ
. a šost , rApparátu" chová rrclbísl'nipská tonlhovna v Krornóříži'
.,
Někteří pozttájší barjatelé a vydavate1é uži1i této velocenné prríce Středov-

ského, Jež Je ťlodnes ve11kýu kladern v jeho žlvotnírndíle. Univetítníprofoso o_
: lonoucký Josof Vratíslav šlechtlc Monsa vy<la1 v t" lTTt dí1ko ' rScr1ptores et edesátóho dílu , rApograf '', 1ozrmožil Jí Jgnoil
"rudití Mbraviap ". bácí vy\rážil z
poznamkani g doplitry, ťla1 nu nový titu1 , rSuppedíta ad hígtor1arn líttprariafi tÍo!avíae''. tíonse vydal knížkupod svlým jménen, o Stř'edovskén se aní ne zmíní}.Dí]"vný pokus o přehleťl
ko Je v1as tně pací brumovského rodára a tvďí první soustavný
toho' co bylo lltorárně vykonáno do jeho doby na l'loravě"6)
PozděJí těžÍIize Střgdovského také dr; Řohoř v''oln1i a dr' Beda !udík' 've
] 20"
byla otÍštěna slušná řaca ].istin z , rÁpogr'af '' v Selskén archlvu Vín"tol"tí
cence Praska.

i
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Z věcí nevydarrých ttskom daL-t by se Ještě nu'oho dobťéhn Wtěžitíl drreg. Stře
dcvský s{m ze s výeh přípramých peaeí rretěžtt" Jen ě tyřrní měsíeípřtl:í.: své čtyř1_
atřícáté ngťou€niny a zemřel v &,vlovícíeh nad' Bečvcu ťlns ].5" srpna }.í13"

xtax
L-:lte_ratUra

Dr. ulloslav llýsek, Ja.a Jjří Středovský; sborník praeí vě norra,nýnh .Iar m larru VlčkoYi k šedesátínán nazv. nnZ děJin českélítaraturý'u vyd taíeňtr v kaze t920J,
"
atr. 115 - ]'26. Eýsek poprrre ul*ízal na velj-kou cenu Stťodgvsicého
rukopísnépoáůstalostl "
Dr. Béda Drrdík, BÍblinihek und Árehív lar f&sterzbíeehďft].iehen Schl,eese zu l(f,orn!t_sr!.vé Víťlni'n. &raumť].].era 1B7o, str" ].1 - 44" Dudíi< píš;-;_sisáJJr.erro
r.rtoPl's

O

Cn.

Cblstian d'Elvert' ťiosch{ehto dgs Bť;her- unťt SteÍndrucks ín !@rren, Brno 1854,
s{r. 269.
ítrístiao d\ E1vert, IÍist c ls,:he Llteratur-Ges ehíchte lrÍť[rrens,Brao 185o, s tr. 122
tlalš í.

r

l!e.

132

Sa]'o š

-

134.

Piuskal

rr h;rziti<ách hraduo rrrěsta o, pans

tví Brůnovao 2"

wd'

" 1927, str.

xxL

l'.

Poznánkv
( BtpoJlla redakce

.!

Estera_hraběnlra ťorgáčovd r Gh1rneše <lržela dnu pět1nu brurlovského pans
tví oťl
r. 1659 a ko1em r. 1665 koupilá Ještě jeden Jedí1 pan"ili ň"u'o"""J'řr'"r'*r"
od
"
,i*"t."r'&í.
-- :t{l v r.
r- 1684
16&t v
w atražbě
drqllrA Václav
vi^r^., p--r-rx
!-'--,- - i'--^,^'v,
z
píl
Bartoťtó..:!Í
ilurtcaa3 ,/s.oo.
-g-;:- --ra.ál x9uai,
xi"to-43il.
'"
rl eký nístopÍs -firaťltštský i<ra.i. s tt.
Í9 spísovatelrtn zda Ja rrr n',ranýnr sr.*l Arrn.NOvák _R. fiave]- Á. Grund. Stručné
" kapit.
itěJjny líteralury čoské,O].cňcuc !.946,
oaotl
J
""r""áIj
buaotí
p"táior'o""r.e',u'._
_nísnem' 9-tr. !7 a n", hlavně-str. ?6 a ?{ aáre r-'apit"'áp.uu
r,o
b3roka' h1aýně str. 83' 8'r 96 - 99.
rgY V1ček poJeďnávrí o těchto autoroch v r. dí].u Děj]n Eeské liteť&tury'
F"*
Pt.a}a t951' h1ava třetí'o č tvrtá a' pátá" 0 Střeáovskén však ne rr.í Vlček
anl v r.
ani va IT" dí1e gvé lmíhy ant .íedtnéznín\'.
Rrrbína Moravy vycal znovu
"lar" !9rr!a1 v r' 1934 /arv. B. "slavík' Písemrlctví
aa noravgkén Valašskr.r, 0lonoue
!-947, str" L4á, pozn. 93/"
jazykově obrannén 1dsrrrr oo opíra1 Stře_
Š:ťLgiŤ":
#Y":"é'aruírodriě_a_
tlovský nejprn':ějí
o Ba'bírra
napodobíl há'i r"sr"i.ň'p*i*;;;-.;íň; po věclých itůvode ch " Víea neř1.l Bnlhtn trr.
hw: -* .'x-i j.řó
l]"-^ uó..i"' --'.
'
=*Ť":**:
''^-^_-- ;gá;_#;;''.éTJ:
:l:_TL':_i":T_
;
č" }rt!n'
1 ;';;'"*t
*: i:" ]: }
:|::'"P".ů
"k;;sto. 95 96/:
bránÍ1,
Pra}e ig45u
Ť:^* ":
"ti"ři""áí"-'-š;#ilffi;
rá"pra'vu'druhou i
j,I*:*ó
Jl'o:iiiii;i
*1iŤ'.
g5.
B.aha L945, str. :l.*1:"
92 -

liřr-iJřr" il"]

B
l8

:í'Ť*
;Jil#;r'iíffi il:zls.
""ii#ilři;'
i;'ái
'; "; ]";il-';ňd;

rárorl'j:p_ísně. cenns zprávy^Střed ovskéh r:

upozornil BedřÍeh SlavÍko P{sornníctví
o Va.!-ašo lca o 0loral:i: 194?l sty" 22 poil. i4, s tr. 46 po;,""-1óor.7e,
sr,
!1?^- 143, kds lrpoaernj.l' i'na někfuré s'yši"nxy siředŇsk;-ho-7;ď;
str. 253, pozn" 2L2 aj"t.
""

v,

mo!.

,rScríptores et e:"udiŤi Mo:"aviae '' jsou
přeh1edem podle }ďestních jmen
a obsahují stručnéživotopisy a }a.rÍ žnj 1beced.
údaje o 99 spís ovatelíeho kteřÍ se rra=odi1í na Monavě nebc tarn půsot}t:li" od cyťi]"a a Lbtoděje až po dobu Střodovské_
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ouorv
j 1 autorovy údaJe o sobě'' 7.a's torpeny Jsou všechny.1]iefry|
řa.da spísovarcj: }ť&t'rskýcb,
;"'1"H;iil"ir-ř"i"i:Éti-i"oux"torr8ti,
"ejleni tcterý pa"ý 4,'o|oj Éplly e'
itJii_šii"ái,i"iý;;]hÉ;;il'""e''i. u roÍBnsřóho,
et ltbríg oti íotus "/' ií)hotc oznoěe'
hnihaml zru{rn celénnr
""áti'z;;-ííttertg
ní noní ,/břín}a, rtp. v_oír 'ii;.K1;ů'''a'' z pa':nóii "", Příloba Vl:"alt''I/'

ho. mezl !l:!

*******

gg y6 va'! Kloboukríc}r
"
parrstrrí a lca jo,_ tríloha VII'_'
;
$41_;;.-ř p*,eil Va}.I(lobóuk,
ó-nětterýeh nužíchznamenttých z našeho IcaJE iE€ o 1 - tJ" 'l

z rukopisu ÍY. v. Pařrnky
Otlštěuo
";:

u]'o ženétro_'r

-

'

xxxxx
Ifld!Éle Port1ová

. Kr: konel , rprotektorátu'', 5' srpn'a 1944, přtÉla do našeho nnrzea příbuznÁ
pohlíácá.obíT!,:.:_"iiin3-?^:"'.*Ť.
*re *.lj'i"ir.v'iá""i"i - N,í"oj"á-" p'o ívi
tó p"ai*'ý zájem ruívštěvrrjoa. Co así

:ři;uTgťL:"'';il"T'il;;#ái"-tírá.
ctr'těla'?

přlšIo až po osvobození v r. 1945r kj{1,*_-.:i}:'l"T:j:i''TŤ""
řysvětrení
";;'
v.í. ňiř *r.aiň á;pil ?d 9':'::
p"r" ;í;J ;
-iY iý_]^ ::i*"::' :}:-:":T;]*;
;::ry:l
"říii'il'šlrli";á#;;;;áďil;;;-"il"J';l
*:9"ě:9' ::-í^*-: :':::lÍ
;:;;"ffi";";";"';J-.řn"tJ"-*ž""-*""i"ňát něktáré věcí'.
?Y}áó1Ť_b"q:' "^ ::1:
nnter
chtó1o vše _ Jako
ii"'i.-'v"a."* niseJní "po:eěnosti s tín nesou}r1asilo,
!ic'
z nali stěrné oblaJtí, a1e nal<onec Jsme nedostalí
m:zea v BoJkortcíoh pí
právkyně
s
a
u.""ňjválio'í
s
ZaiíraLa.lgern 96 o beduu
Byl .rnez1 nin1 také zaj
;"lr.ová"'i o"i'át"a umožni1a proěíst většíěást spisů'uvádírn
ve vo1ném přo kladu.
;}';á;i"^; ;;;áii""i t.u''*ui.ého oanství, který dálc
do začátku
Itcad Brurnov by1 spo1u so svýrn rozsáhlým panstvírr vo svém oko].í

i-"o'8parrskóu dižavorr a bý1 spravouín trrálovskýni /wt]rl.aběein7/
ní. 0d roku 1628 JeJ vles tníl Míkuláš I'olgtíě z Gyrneše, který zoní'el bez nu
dědíee.
Lístinou rozdělení ze dne 14. říjra 1662 by1o parrství rozdó1eno rnezl Joho
pét dcer a Jenoa ěást naJettnr zůstaIa všen spoleěná a by}a spravována úře
z brunovského hradu lía Brunově by1y také us chord'vány důležttéus tliy t

16.
I

vět

"

se panst.aí. Zvláště Íístlnarozdě1ení ( or1g1nál Je irrónecký ) by}a považována
ě
sps}.ečr,'ý m.aJetok a maJtte}é hradu burnova by]'i poÝlÍmt držite1ůrn o tatnícb

t

I

l

l

'

pa:rstvÍzapůjčítlistinunapožádíníneboJípřed1ožítknďrlédautí;za,|a.ž
příparl odepření byla s,tanovena polarta l@zlatých'
V orig:inálu je dc1ovně, Ě e s k y naperínor , r To1ilrráte, kolilŤátekoliÝ
uží
tnh,: ktor,ů s trdňka potřebovatí bude, aby Jíc]n /|/ ku potřebě své svóodnó
na''rrátíti povínna by1a.." Kdo by kterémukolív z týclrž předkův zado's tí učtltti
chtěl, ten íníó toJ.í}cáte, lroljkrá'te zavinil; Jodno sto zla'tých rýnských
proped:,o'rtí Í{í" "
LÍstírra rÓŽdě].ení obsahuJe také , rVýtďr z moravských desk'' ( byIy do
pi swány přovody š1echtických r'aJetků ):

r

I
I

|
I
l
I
l
I
l
l

''V

roce šestn:ístset
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tyřiašette sátén po Kr1stově, našem uri1én pínu a spasiteobdu na srrátek gy. Kosny a laníárra, ktetýžžoden byl set]nadvacáč

vs
u,
''"roze''í,
tÍ aen v nrěsíci, st8.1y se nás].eduJící vklady;
vkbd listiny sesterskóho rozdě1ení zanechanrých statkfi
rzí fraJ1í a pí. sestry Fgrgrič ové z Gyneše.

I

Brumova

a Vlachovíc,

ledna, Já E.ral řtrabinka p,rdfldy' rozená braběnlo Forgtíčová z Gyeše, na }:rcdě Bruno"rě a V]aehovicích, jek rre jstaršísestra, mocí zenského rrařízeaí v rarlcabs tví rnoraT skémi Jsem pořídila tento líst z,::zdě]ení panství brumovského
a po!-ovíce Vlachwíc, Jek pozůsta1ostí Éoblahé paměti urozoném p" p. řre'ntiĚku
a:*o
toho 5asu r']ědiiného oána na hracě Brumorró a polovice V1aT*:''
:c:rmel]e'
c}ovíc l ného neJm11ejšíbo pana bratřa a druhé polovice Vlachwic, od něho pcruče*
aé a z rné dobré vů1e přerre chané
"
těrní
nýmí
mJ ltrirní paní a fraJ1í sestrani ujednané a zapsané, ja}
nds19- l
"'"'l
1) K tofiuto dílu se přidává pátý dí1 hraciu Brurnova Js.k jsrne uu už 9o"o*_
e'u.iu
l
'
'
a nísennčse zanese' l.terý dí1 které přísluší.
i
'"
,, Dvony,
dobytek, zahrady při hradu, rylrník, pustý rybník, potot<, řoka, tenlýnJ* a Pily' šenkovníd'ony, valch;, cesítky, sáhové dřevo a pstvlny,
"",
užívajíkaždý díl' jak jim ]řjpťne.
,) Užitek z po1í, ro;fta, kolatuŤi'' kos,tely a fary' ránry na sulma a roboty dle
Zůs tane tcdy, jek b],li povinni sedlác1 robot ovat od s tarocáv_
l
'"ventury"
*' dle urbríře a nálezu.
o' Tb. dvě městečk" '), ,otrž loob ouky a Brurnw ( v origínálu eto;í bunhoff- I
|
- L. P. )se rozdělí' liaždérla pět dílů"
I
CÍhelny a vápan\r, honbyu 'Jie rrrbáře
'
I
',
Městečka
rozděler,a na 5 dj'lů; rrs, jeden díl přtpadne:
i
Anno 1662, 25"

}

l
I
]
l
J
l
}
l
J
l
J

r

i

]

I

I

I

J

l
r
l
l
J
JIa
l

Iaoborkv

Brlnov
suna
.
I
"i.
totarů
nenězích: ""....49
5 erošů
T2 i,oL.18 lr"5 pfeníků= rrffizi
g". i
.
a
-sa5 pfeniků l
..
.."..J4.nrěřic
mor.
a
2
a
17
měřic
2
čt:wtě
3/4
oo'. í
=
Jí}res

[ Pšenice
I

i*' ..
:

Elřata.

1/4

ětwtě =
4 nčr:ice 3 3/4 ětwtó =
4 měříce 3 3/4

2\
.....34 3,/q n ei' )\

' Usazení seťl1r{ci ...
t\
PodsednícÍ -:!......

lůJ ...

ětn.tó

9
27
96 funtů

5 1,/2

5
B

24

kusů

funtů

'u;i"
2 374_;il;3'
4 nóřice

l

a

t
I

l

3 if{{}:: l
ju'íÍ"i'*'u
=

=
=
=

14

35
12o funtů

Sedláci ee rozdě].í pod1e urbáře.
;Ťinto Jé, nížepodepsaná, jako nejstaršísestra, jsorn 1Ístínurozdě1€ní ,r'otoorti
da1a, d1e svého nej1epšího rozumu a evěalo'í.Také c1e rady dobrýcb a ztorš ených
1í:aí' téždle rťr1e, zájnru a náwhu mých
sester, které, d oufán' z toho poznaJí nou
testorskou
lásku, že aěkoliv statky rozděleqy, sesters}á láska a věrnos t nazí
,
nríl

{
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mi zůstane yteloŽdi]'ná až do srnrií "
pndepsala;i'' c'r'Xr r'odínK většíhodnověrnos tí Jg6m t$to tríštínurrtras t:1l:'::'črě
nou peěot

přltískla"

''

Eva braběnka

Er'd

6dy

v.r"

xxxt(xx:ax
x''xx
x

Poznárnky

t.
)'

3.

* vesnLce'
Na jÍnóm místě v aktoch Jest oŽnačen Brurnov Ja)c urDorf*
tněřicl
V lGobouká'ch c,dwidólí osypy a iarřata za pas tv'!: Ý pa:rskýeh ]'asíchs ]'
ovsa a Joilno kuře ro8nó.
l''Ilachowl tz o sign"SA
7'e
záznaÍrf- v ]rl.nském re jstříltu -Herrsehaft B:'tlmow und
-B";;ťart:.éť
o;:ŤgÍnáLu
Je totéř Jako
R 31z wp1ývá, i" iar.' v němec "
česképodsedník.

]Íxxx
lixx
x

" Vríe lav
Dl t'atnd

+ Ibar:t

Pořínka
díl

o

( Z rukgpÍsné pozůstal"ostív 0M

)

parrského
V 'těsnéa srrsedství Střailowkého Je nut$o příponenoutl brumovského
jak se
léIgře t\:antiška Saleše P 1u s }: a _]" g' - M ir r a't i č a n s k é h o'
podpísovall nená.]'eží k něrru dobověo ale oelou str'Jkt'rr r-: četných svých spisů,
dóvaných skcťo vosmós vlastním nákladen'
cyllrraÉ iurí a
P!.uskal se narodil 29. le daa 18tl v Moravičanech u !Íohelníco '
pětad
1ogoíílv1rstudova1 v olomorreí, mq1lcinu ve 1lldni, kde se stal vo svých

t1letechmagístrenranhojičstvíoporodníetvía,ďníholékařstvÍ.Jakolékařse
jprve v Í,oštieích,potom s€ přestěhoval dc Lc'mnico a r' 1B5? oh1ági1
tizen-Blatt hj stor ícko-statis tjcké sekce \ravské hospcr1ářské spo1e čnostJ' ' že
který byl teněátkern roku odešeI P1uska1 jako vrchnostenský ]_ékař na VoJ.ehrad,
paas}
lráte maJetkem Ši'ona svob. pána Siny" R" 18?2 přeloži 1a' Jej YŤcblost Jako
zas tíhla ;
ho lékaře ťlc B ť u m e v a9 kde pak zťlsta:- aŽ do své srntí, ktrrá Jaj
'břozna 1900'
ko devětaosmdesátij.e téhrl starce rúýLně s1epéhcu drre 23"
spisovatéisky č inn1fin byJ" od rn1ádí a Jehc 1íterd'rnízaóálVy byJ'y němeokéi
wy
pudy nu dáva]a brnénská hospďářská spelečnost a jeho povc}iní. !o ohéralo
''
de
čLé'nky
lé}o'řské
psa3populárn{'
,,trÍittei1ungen
listů
o
ravie" a. <lo odbcných

usadil'

ne

spodá.řské společn<s tí psa!' v]"ivern Díeb]'ol';fin p r}' dnri*í hospodářská' V r' 1849
vydárratí hěťbář, k*erý všal< gar,ikx pPo ne'l*statek ocbě:"ate1ů; pro atlas moravské
květeny nena]'t zx odbě:rate;ie PřÍ o}rou těci:tc pi'Jnirícit šio mu jon o květe o'a

"
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i

dtlckou a lesnlckou, ačko1l v botanlce ty1 <lokoaale obe znórreu. Vždyl ví:ne o něm,
lc dbvoit 1mrÍ9ký probaťtal celý a nalo z1 v něm 680 druhri Jevnoenubr,ýllr ro.stlln se
138 verícrrtant o toÍ! uwřeJn1l poJaťtnání ve ,,Zprávrích zoo1o6lckého a boi;arrické' r' 1854. Plwka1 se vyznal i v 8eoglostíce ( gtaršíndzev pro
ho apollo, r. 1853
rnl rnaLg tví č111 goologtl _ pozn. red. ), jížvěnolal nókteré aa svých č].'ínků.
Piuokalovl ].ožel na *ilcí 1 polrrok polního hospodářství; v r. 1852 se zaslou!11 gpolu l radou Dlob]arrr o založení Olrresního spolku pro bospodrířs tví a los íctví v Přorllodš toří u Ttšnora. Byl to první olire sní rc1n1cký sBo16k na íorsvě. Také
ns Ve].ehrgdó se gnažll už o<l r. 1B5? o zá}ožení hospodářského apolku, oož se rnu
goilďí}o v r. 1863. Í zemědělskému hospodaření sq waceI ve svých článcícha brohróch í pozdějí' kilyž }ro pobyt na Vo lehradě přivedl ke studíu hlstmlckého glísto*
gisu & k d ěj truím.
Vývody Jeho obrany , rVele}rad, hlavnl a, sídelnírněsto velkolcnížat starono.av okýc}r, že byl a kde byl" /v Brrrě 1860,/, zanÍk1y v rozruchu, který způs&tla pr o_
t1 B. Duóíkovt nalrířená obran vinconce Brgnd1a /r rPoloha starébo Velehradu", v
Brné 1862/ t popÍ6y stař omora''iský Ve1e }rrad a oko1í Jeho" a , r6šírnýpopls srra''
tyně velehradské' ruílež{k }roJné be zcenné ]"iteratuře jubiJe JnÍ}ro r oku 1863. Jrž
t. \ú2 vyda} PJuskal v]astena ckou hístÓTij ,rDěje na Moravě eběhlé od neJataršíchdob až tlo neJnovějších časů",fa.ntas tickou a ne sprármou, v nížjsou liž zárod}y Jeho pozdějšíc}rsp1sů. ,rNárodní listy'' ve feuí11etonu čís.266 z t. LB62
boitaoti\y spís Jako , , py:rarn1ťtríIníne sm5rsJ' '' a aatir1cky chir'rakierisovaly ráz P1us_
lelovýcb etynologíck;ýoh vývodů poznámkou, že jeho jméno Jest odvozano od
1\
''P]'uslal - pleskatl'r. 't
0 gtaré tÍoravě psal Pluskal po+on, několilirátc. Své spisy vydríval pone Jvíce
lGÁěelíkovy v I]h" firadiňti, v1astnírn nákladem. Z Jaho sp1sů uvrídímel
tllkan fj
'r,v
r rStaromcravské církevní'aéie" hw/,
,,!óje říševolkonorawké po r. 190f''
zdkl&dy có jevědy evětové a voneto-s1ávské zvláště '' h85/, ,
''
^83/, a vývoj nluvy 1idské vůbec a veneto- celtlcké zv1áště hB6/, ,'Přirozoný
pďátek
rSiatožitletl poloostro i11}Ť o-tráckého" hBB/, , , Polabsko'' heB/, r lStarosvět rusko_š}a'ndíoký'' h88/, , rNál,tes dějín s taróho S1o zsla. !'
| , r Systemtíclrá mytově^89o/
aa' h893/. Tato dí]a, doplntl něroeckým spj.skem ,
sla. vische Á1etgernaníen'', vytl.
'!a,s
v r. 1891; dolrozuJe v něrn, sv;ýn svéráznýn výkLoden o dějírrirích, praehístorl1, jazytu a mytologíí že Slované bylí ne jen v celé Ewopě nýbrž na celénr světě'
'
'
Z hístcríckéLurnís topisu naps al P1uoka1 , , Hnad Buch1ov na !,foravě l' heu/ a
, , Pa.urrítky hradu, něsta a pans tví Brůmova na l,Íora'vě',
l2) i"t,tn;ln kladam d os ti
ósá}rlé IiterárnÍ tvorby Jeho jsou dějíny brumwslté,^azs/
třeba už v té doběs.o vydárra_
ly na Moravě rn:ístopísyrmohen d okoaa,le jš í. Plrrs]ra]' se zdo spokojil neěetnými are
chívalieníbrunorvs kýmÍ / z ť'ary, panství í z obecního úřadu,/ a so spisy a zápisy,
tteré sobral vlastenocký brurnorlský kaplarr Lfatěj Zak{.lka ( působiI v Brunovó v let.
1824 - 1839 ). Boha'tství zpráv např" jen archivů brněnských a arcíbiskupského v
Irorrěříži /dnes stát" arcÍlj'vy - poznÓ red./ zisŤ,a].:o mu utajeno.

-'lB'

By1i-11 P1uskalovy spíslry !r1storieké, vyznačuJicí se s vérázr'jr': zpracováním a.
vývody jeJích Butora'. odborníky ýevážně od'suzwány Jako novědecké ' n;rly za to ve
1ice ceněny jeho článřy z bota$iky zemězna1ství a z obo'"ů p crlního hospcdářství,
'
hlavně o ohorobách domácích zv'jšat a. o pěstování p1od1n" T1't o Jeho práce byly za:
slouženě oceněny; jeJich autoru se dostalo ěes tných uznání a hlavně ólenství v
různých vědeckých 1nstitucÍch. V r. ]"B45 se stal dopisujícím členen l'lora,vsko _
hospodářské společnostív B"r,ěr3)v r" }849 přírodop.lsné jednďy ,rlotos'
"r"""té
v Ptaze, vl&stenéekéhospod:ířské společnet v l.'rrilovství českénv Praze r- c.k" hospodářské spoleěn6t1 ve Vídnír. 1850. biie tyl ě]enon vc_l;é hospodrířské spoleěnogtí v fu tro?rrar1ě /anešní lrning-aů/ y Rusku, }cálcffské botani cké spo1e čnostl v
natlboř{ r. 1853 č)'enem zoclogi:kého a b o ta:nL,:kého spÓ]]ťú ve Vícniu ovocrxřsko'
vínďského spolku ve VícnÍo r. 1859 byI dopisovat€lem Zengkóho archivu v Brně "Na
Ve lehrodó byl ě1enem hospodářského s poltc.r ve1ehracského, s jehož přodsedou hrabě4)
tem Berchtolden si po 1éta óes}'a i něneeky dop!'s oval.
Ěestože vys tudoval na německých školách, byJ- PLusk'a1 nadšenfi Slovanem a ve
s výc}r spísech v]astně nevódom\' také pře dp owídal ve1kou btidoucnost s1orranských
rcdů, v}'cháze Je Ž JeJjch slar,rré mínu1osti. T lrdyž Jeho filolo8'i:k'é výk1ady neJsou
přesvědčívé,přesto se v nÍch snaži1 svým svérázn;ým způsobem doložit autochtonní _
původ Slovanrl v Ewopě, snaž11 se dolcázat -t když zpúsoberr ra vádockým- že slovanské n4rody js orr výs1edkenr s1ožjtéhc procesu ethnogénose vyvýJeJícího8e Jížoal
'
pravěku na úzeníhís torických sidel Slovanů, že tnjí eteJně starobylé kďony jako
Gerr't'_ní a Rornríni. A v tomto spiše tuřenén než jím samýnr do1oženémfaktu' byl
vlagtně polrrokový lrvek jeho 1j terární t.rorby. 5)
!b" Sa1e š P1uska1 - lr[oravlóanský by1 pohřbon na brunovqkén hřbltově za pákného jrrního odpoledne v nedě11 Snrtnou dne 1. d ubna r. 190o. Byl gde pohřbon
cbudobný slepec' bohatý lá-skou k b1ížnimu,Jehož srdce až do vys okétro vóku zahří
va1o neochvóJné přesvědčení, že ce1á Evrop& a kus Ásie, Áfrikyl všuile kde Jsou
'
].jdé bílép1etí' byly kdysi slova.rs k-é '
xxxžxx)axxxxx
xxxTxxxx
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rři Plusl€lova bíblíogro-ťíe.
Ed"rard Dcmluvil, Hluskalův kraja,n! psal o něm ve
Valašskérnlfezíříčí'
roč. 1902' číslo9 a 10.

-

219; tam je také s?nnuta neúpl

$bcrníl,l.u nuse

Jní Bpoltsěnost1 ve

( 0t1štěn'! z rukopisu ulcženého v oM ve VaI. K1oboukách, z
Z pamč tj ""., siloba vTr.' pag. 8 _ 11. )

r.

1941,

,
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I
, 1. Jakýsí klad všalr.Břeato lze v1dět í v Pluskaloých často pehybnýeh etynolo_
gííoh"1bJ< dr. Jos. }bJE píšev rukop is. Btatl ,.hiiÍ'pl' a-J9hg_-!rg,l __-" Tq!ře''
I
z r. 1958' pozn.lr ,, tÍe na posloilním mfutó zde vapomínám l brumovského 1éI
t<a;e lb. Pluskala, který hlettal poěát}ry Brunora v prehí6tď1l 1btfuw, L4/,
I
Í když JeJ hleilal u
&rrlno ě. Brůno'', přece rnó1 pravdu v torn, Že ,ru[
''otíka
gtarověku po1ožítií.
délost
tó
nrgí
se
alo
l
který oá 139 stran ralá osmerky Je věnovÁ.ur , rSlavnémr
] e" hvrrí vydání episku,
pol}o'r
ěteruířskérrru
s
r rSušr}ovÍ". Druhé vydání ,,vytiskl1 kní]rt1skďt l(ry} a
[
Scotti
Jióíně
Novén
v
d]e prvotísku z roku 1878' vyda3. vlastnín nák]a,derr
!
vílíÍngkv Brunově. L, P, )'927.n

l
'*
l 3. Jde otzv. Kaieerltche-kÚrri gli che ndhrisch-sc?rle s ische Gegellgch&ft d6g Áckgrbaues; dor }Íatur_ und tan<leskunde, oe sídJorn v Brně"
l
P1uskalovy korespondence uložJl h" V. hřínlo' v býv. Zerckén archi l 4. Fragnent
Brně
u'
v
/dnes sA hno' Zerotínovo nrim",/; přt spi íso\'at61ovó sr"rti bylo nalel
ze"o jenon nenÍtoho 1i6tů /&řin}o, , Tkp. z pamótí ...1 Příloha VÍI., pag. 11,/.
l
l 5. Tento odstavec přtpoJíla k Peřínkovň aukopisné Btatí redakco.
K současnérnrřešení problé'nr 6 thnqíenese slorranských nd'rodů erov" rrapř.P.N.
l
Íleřjakov,
U kolébky stařé Rusí' čes. vyd. v překloťtu tlr. J. Poulíka vyd.
l
SNPL'
Praha
195ar hlavně ěríst 1"- 0 původu S1ovanů, str. 9 - 130, nebo sbon_
l
níky
a počátky slovanů'|, 1", Baha 1956 a 1I., balta 1958' v redakci
,,Yznlk
l
J"Eisnora.
I
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Ludrní]a Port1ová

Únrava

hra'nic. -1e-sů_na +ataatrJ
Brunov

- Klob

oukv

( Zpracouíno pod1e nateŤiálu z aŤchívu oM ve
kloborrkách"

t

Va1.

)

V po1ovÍně 18. 8to1Ótí vzník1y spoťy o hranlcé logních poroetů trezí brumovl
l o* vrchnmtí a něstem Ktob ouky ' Byly však snírně vyřešeny JeJ1ch úpra,vou.
čtyřr půvaunéperokresby, nakres1ené rukor ponskóho písaře ( pohlo ť1 na brumovt
- který přetískuJene na křídolé1#í1ozo, dva 1osní záběly s kaplJ.čkou a
l oy "*u
! tlob ouclci ' , Bísadnigl(a '' ) zdobí záh1aví dvou 1istín' kažitéo 4 stránkách, které
l o této uoravé pojedruívaJí.
ía obou listínách, něrne cky psaných, s oznaěením , , Grenzberechtígrrng" Je ul
1), štíts korunovan;ý:n ptékern
!rostroa záhlgví štítse znaken rotlu Tllyesházů
oztáhnut;fini
jíž
s
r
!ďítl1y,
prsou
vezí v
šíp"Korunae vználí 1nati štíton
! -raluti
klenot" l^'jí*.véJost, že na jedné z 1istín snrěřu;e šípv těIe ptá}e, od pral s"u"d oleval na druhé však
opačn;ýrn smórein, při čenžso zdá, Jakoby sl pták šípz tělla

lI Ia'
I
I
I

zobákem vvtďlÓvBl

"
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Llstína první, JeůlaJícío úpravě hra.rri c

}la.jné - Hurnene

c - Sirjní - KrqJ'

Je

Kfoi!'!.{rlťé't Listl'
ozdobern dvěno perokresbamí l poh1e ilerr na Brunov a Ra kap]-í
"
' 'na
na raá význam pro pozÍu{níJak našl přeťtkovéohranl č ovali 1esní pozernlqr a ufčuJ6' ž(
, rstanrov1skorzo kterého bere ločátek ohraníěenívrchaostenského lesa H a J n 6
jest v údolíKlobučky, u obocního ro1í ,rU kaple '';na eelé hranic i Jost nehozeno
50 hr ornáde k Áoberhaufe n/ Jako h ranič n { Žname n í, ktelé se

zavazul{ obá strany ( tJ.'alchnost brurnovská a obec klobcnrcká -L"P. ) k a ž d
tři
roky
opr av o Ýa t í' aby by1y znatelnó. "

é

s1odo t colou obchůzku od hronádlg' k hromrídce, ale se znáníma se sa
2 )Kaple
Jrnény tratí na. tonto úse}ur HaJné /weh/, Kopanlca brumovského t(rebsvr'1rta. r
na Klobucké, kloboucký 1es íyĚkov, Pod" Sousodicou, Súset!íca,H.r'u* 3) s
" "
/,ttchy/, ro1í Je]eiovská, ro1í l//bka / v Lipině/l Je]eiovská narl studénkou, Křížovó studníea' Studénka nad Daníulovým hájen' 1ouka Da.rriullca, Chrás t u Dubwého
Ja, do]ní cesta }Ia kraJí, roecí Jana, lf,.ecí dů1, Petrů5 1az.
Listína Je datovárra na hradě Brumově 11" náJe 1802 a nese 4 početílvrchno_
4) a čtwtou, pravdě
stenského úřadu, obce Klobouk, hrabě te štěpána Íllyesházyho
podobně bruaovského vrcbn{ho, }cterá Je neJasná" ĚipoJeny Js ou podpigy úře cníků
na Erurnwě, lecní rady z Klobouk jakož 1 schválení uJecnání hrabětem štěpánem
Tllyeshrízy' B jeho podpiEolr.
Druhd 1istína po& tlnévrío úpravě hrarric wchu D e š n é /l/.8e ožívene
},oesbal 1r Wadý híJ /?/ a kkoba:cká ,,Přísadnisl@'"5)Tuto kresba, jakož í osta
od}ud Je zaěátek obchůzlry Jest
ná d olo:nentrinní důležltogt,robot
' 'Btanov1skoi',
kopcl neb ta.k zvaných k1ob u c ký c}r př í s adn Í s kd o h."
hr onrádek by1o na tomto úsaku legních h"anic 63. Jako tralorré nízvy se uváděJí:
ná, sísadnls}a, }'{Iadý háJ, Kačeníjama, loukr Eohaěka, Ptáček, 1ouka l{anaělra 1
'
lca Bubeník, Iaz, lda BubáníJ< och, louka pod Dešnfu, špica ,/v tolg. sPítz/' Klínek
/ l or1g. \li:nlel'/, I(opaníca pod Dešným.
Druhá llstiaa Je dat orrána na Brunově 12.' 13. a 19. rrr'áJe f.8o2 /|/.Je Jako
přeilcházeJící ooatřena steJnýrnt peěetěrní a poilpt sy.
Mezl 1tsty tlruhého obchá zení lesních hranic Jest všítopís Eta.rší1íBtínyz
roku 1780, která dokazuJe, že spory o hraníce se Jístě táh1y delšídobu' rež
s konočnou platností etanoveny na začátku 19. sto1etí.Na. tomto oplsu se aloč ítánra
že se dává ,rk zndmostl a. vádoní loždénrukde Je třeba' Jalé srnlúva aa gta]a oh1
ně lesa Dešná, čáetíEx. Jana Babt. Í{raběte lLlye zházyho ! )tr,rnovstórro panství:
Brunovského lesa Dešná a. k něnu bran1ěících klobuckých obecnícb pozenků resp.
nouc tak zv" Eísadn1slťJ'.zleva klobucké a zpŤavo, brumovské pozornlgr nebyly o d
Nobudome

I

Í

I
!

I
t

1

n"panótných
dob roztlělony znate1nou hranicí. Nebyl anl žádn
d o k ]. a d o t orn k roIezanÍ. Náe].odkem toho by1y stá1e spoy ne zÍ oběma
rn1" K vůli tomu a aby už konečně by1 mezi oběrrn zaveden pořádek a nt1ý kud' a
] každá s traná mohla v pokoJí svůJ dí! c}rrrínít,byla mezi wchnostorským úřa.dem
l nova a doiepsanýrn deputírovaným výborem městečka. ,/!,/ Ktot out učiněno d o b r o

-41 průsekavyhé_
porovnání
a na věóné časy učiněn
vo1aé
zna t!e u í. obě strany se c{tí
zat\y h !''o'tň á tl ky JaJ< hrarlíční
spoko-'iertry, hranLcí podle obapolnó ttohody upťavlly". Íbatíl Kačí'Jara' potůóek pď
Ie'udát,cou
' 1ouka Bďáika, vntanÁ' tak v catastro PrwIneía /l/.
obe stro.ny se za!'azuJi každó
tří'
r'ot<y hroEádky
obaovo-

v a t.rr
Tak se atalo v 1ese Dešnéna, r€sPo rB hradě &-urrgvě Anno 1784, dno 21" náJe.
Po 'Pis; uředaíků brunovrkých a rad y něsta lfi'obouk"
Pod texten pa.k uvedon B ouhlas obce kIobucké , uDatováno na radnícL ťtrg 30. ěer.renca 17&{"r s podpisy celého' obecnÍho přeťlstaveastva"
Kone' ncu platnost dostala I'istina až s podpisorn 'rraJltele palutví, který Jl ratifikoral na r,DubnÍci 16. srpna 1789" a podpisem , r0ornes Joarrnes Illyeslrdzy" stw_
abl.
K ]esu Dešné,/dnes Deštnó,/ ge vz tďruJe také Jíný, volaý list z nnrze Jního afďtlv
.Ie doklodem koreeporrdence nezí klobo:ckýrai purkrrrístry a vrchnín úřodníken na. bunově
& psrán óes\r' ač ostatní, jížuvedené doklady, Jsou v e55íaí1uněnpcké. Brunovský
tlchní píše:
,IP.P.J.K. nédšípurkmj,ltře, tímto várn na vědonost dávám, kt€rak po otiložení
jinšípráee' zejtra hranice v D e š n é m uťlá]'a tí před sebo jaern vzal.Áby $ťlna t
ibuhá s trana svůJ díl v pokoJr ,;žívatimohla. Z téJ příč1nya k téJ prác1 d oo tavíte
r€ vy s je dnínr radnín Francen Adanem, z obce lbtardrs, Anton Steuat /|/1 Jotran {ovar
ííka Antor &rreš. Mírrro tych "_,} vemto sebotr tatg 6 ch1apů. !B.!t okBÍdl' ťlrra haJoé a
:ě jaků ĚíůÍupřee 10 sáh, no" o z vrchnostenskéJ s trarry ruípodobně potřebný lid ae do_
a+aví.
l,Íěstskébo písďo Fant oka pojnětv ia-lqy sebo:, ai* de Jte pozc, aby zeJtra ráno
esnídal l?/. tni:lro téch vybra.ných lidí ele d'okonce ždťlnéhorre poJÍrro Jte, rnbo Just
t::de z obůch s tran dct lídí.
Dáno na bunově dne 3.:. okt obris ,fti[na - L"P./ l.Í83
""
Je cnínío }ranice, které se táh1o p .esát let' bylo konečně dovedeno k cí1Í;o
''cn svěděí něoctry psaný tru.otokol z roku 1824, ktarý se Í& chází rovněž v archinr oí.
l(loboucloí obec, z !í'st y k uclrženípor 'dku ve svych 1 'sích, p op,ros ila vrchno_
c+'e řÉky uřa.d v burnově, aby wchnostens]cá omíse
ďehlód1 a hranÍce, aby by1a příladaÉrrerimor,rrnění odstraněne. Na tuto žátlcg t se lryplavil předstarrený vrcbno8t6nEkého
ď.gcu Proc}uíska, s' pole snýrn Ant. Je].ínken do lQ.obo..:k a s. pl.íse žn;ý-rrí,
rychtářern a
pĚed. taveaým obce ge vytlaIÍ
přehlédnutr hranic 1esů / v oríg. Je vyJrenováno 51 o}<
t*, které se přehIídky zůěastníly _ L" "/. nytr př ítorrrníi drre. nalí bošir atán, syn
rclrtriře Sušílaa Tobiáš, syn Cytíla fuř1nls' "
*"r'riaka bran'c v yoce 1824 byLa považ ovrína v Kloboukách za velikou slavnoet.
i
i & pravdepďobné, že to byra paměl rra vítězný spc s wchnootí a zár ovoň panát*a po
kterou zapeal také městský píoď ( doklady
lDot 'ky'
Í6Íim]bvr.Ťitč.^Bb6iery alo ari$antr.
Jkovlcích ). rř: obchůzce totiž vyhrávarJ trououčií'"t
l.}'a* '
"
'1 .,',**' *Í
t

l

|'*"*

-42-

1e.

kBp

ťlochorranou zpnávou o lďoborrké
Tato zp,ráva o n1ctr $ první
Bař1n!c''
V r. 1824 Dylí v looborkóch tito 'ilrzíbntt: Enil Bař1n}p' cJrri'L

Í,ovalčík,JosefhóeklFrarrtíšekRclt,nec,JiarrSu.šil,Vác].avZávodníkaJosef
ralíkTaio řáarrá rrueba ,/dechovka ?,/ o 8 dlenech piispěla Jíatě ke slavnostní
aŽ přes 1Í
zée.EranícepřÝhlédla komiso v toroto pďa.t1í r tra{ Vyškov, Zaklobucko
tratě
plnské Ýr:raníc a /obce Ll pÍny,/ dne 28. července 1824 a ilalěí óást }lraníc r
poteě/ katastr{ílní
zí' KačeníJanú a mezí De šn;ý-nr až po Králove c a Potečské/otec
tak z
hraní ce iln6 29. ěervence 18241 konise vša'k norrašla J8} vrchnogtenké

'

borcké stra,Íry ngJmnšízávaťty.
To gvědčilo o uk1íilněníporněrů ve vztahu kloborckých rrĚĚlanů k brunoveké

nostl,lckterouvedl1v18.atoletl,tážkéboJcJakol'esy,opeotvuvní'ch'

právo výčepu plva a vírra, běhen níchža6}á řaatB něšlanúa ólenú nšstskérady
l'oobučaaó
tres tána drábem na hradě Brunorě ranami holí. lbk horržaÝBtě há Jíl1
je v tšclr čysccb nazýva)a s
s tarobylá práva protl brumovské vrchností, kt erá

nL ,,rebelantyt'.
A této !Lavné kaPitolo z dáJtn třídrrích boJů nr !.tnství brunorgkém v 18.
letí' kdy Bo bouř111 poddaní 'it vfch }caJích tocb, lÍof aw 1 rg Slovensku_
Uhrách, budarng

věnorao

t

pozo$ogt rra Jinón nrístě'

x:ťřxx
Poznánky
llláaházyů, tcteří drŽelt sour'eťtní vgetíngké porrství oit r. 1652
měř Do tlvě století a tatcé díl brunovského IEnství' do r. 1835. Je wobra
cr-"i" """tlňřa;; j. aošlt, Vsotín 1940, na atr''180, ob!' 3l a m' atr'
obr.35.
2. Není jasno co s1ovo ZtBnenáo M^h1 t o být í něJaký parrský zřízattc, ktetý
h1íželrla rakJr v poteích.
místa'
3. Tralové nízw Humeypc, tlutrnce, $lg' ' lllkov_é nebo lov1sko, oznďuJív !ďě
to
platívali
ze
chodívalípoáaaní chytat ptálqy, obvykle kvíěaly'a

1.

4.
tr

Znak hrabat

daliEnu wchnos ton.

_
ltěpén hrabě luéshízydrže1 u"91{4ské -panství v lotoclr 1799 IB3r
čási panství brunovského po svém otcl Ja$ovl '
w
c kloborrckých ,,Bísadniskácbr v 1ese-Deštni1-n""1 pogw Ťv':'ŤíI*
Lí
také
stivěa8'mb.r'ýa1.-Kloboucký ol'cree , Brno 19o51 s-t-r1 J9.l roJnorěJ1
ililile. ; ;á{;;i l;;;-;l'žrě; u i..opi'"-lráÉu ValašsÉo1;ď . xrv.^951'
168

6,

-

189.

Jarr Baotísta hrabě Illésházy drže1 v leteotr 1?66 - 1?99 vgotínsképanotvl
ěá;:t Ňunwa1 trr oně toho drželív tá době Blázhazylové na bravě st&t}v
vaěov a Vlzoríce.

xxxxzxx
x;í':xx
x
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}grÍhy teika xramot:šo , Vzpomínir1r g uaÍte-lLského a sp:t8rr:nrte1,9kdho žívotafr,
kte'ou vjldalo nď:la.datelství R. &'*nbergera v O]"onoucí v rui948r
upraviJ. B. II a v 1 í č e k. ).
o

čeyrma }949 Ž?nře: *Í &:ně ve vys okém věirlr 86 leť nestor českýeh spíeovatalů, teněk Kram o1i š, rodd'k a Rožnova p.Iladhoštěm, který čerpa1 nri.rně-

lne 16.

ty pro

své'rornány a.povídky h]-a,rně a Valašska..
Druhá lbamo1išova va]'ašská trilogÍe , r Nepřáte!'skÓ vpáťty na Valašsko'' čerpéndse sv;ým }rrarněty z našeho lřa.je ob1asti ko1én Vlárského průenry}i' Brun ov
'
jsou děJištěm všeeřr tří y orr,ánú tohoto eyklui za'háJÍ1 Jej
dern a Valaěské K}ob ouky
,rdvojdÍlný hístorÍ'ckýrcrn-dn ze }3. stolotí' poctěný rpnou nmavsl<ého zemokého výž c ové h o r'', J6h{ druhé vydání vyĚ1o u B.
boru 19o5'l, nazvaný
''s'tťó
Pronbergera v Olonoucl v r. 1933"
Da1šÍěástí trllogie &st
Šoman"..b to rrváleóaý obraz
chtáI
''Ry
z ilolníbc Valašskaff, vyťla.rrý v r. 1935, drutré '.w,ikinÍ z r. 1941l který by1 poctěn conou V. B. TřebÍzského.

T.rtlog'íi uzavírd svazak rrHraai
č ář š t í hr d i n ové", vá1ečný
obra,z í ku]'twní z počátku 18" století, který vydal R. Pronberger v O].omoucí v roce 19J7"
l{enJ poe}1ýby o tom, že tyto r *rd-:::;, s1 získai;' velko; ob].Íb': nezi čtoruiřínašeha lce,Je " Svědčío ťom sám ťrsancllš,loďyž 'rzponiná rra řady blahopře jných dopísů,
kteyé rnu tasla}í Jeho *títe}-é ó+ÉÍrriři Í ofieiá].ní os obnogtí !c jebo sedmdesátýrn rn-

'

rozt'nínám.
Te svýr:h , rVz1rcm&rkáe!'io' uaáňí jeáen a br-aňopřs jných dopisů, který nn: napsa1
chudý pasekdř z IÍo1é}: o vrchu
nad Brirn:overn o kde se odehrával děJ roná:ru ,
hor''" Ik,*rre}iš příanáví (str" L53 - 155) l že byl pros týrn dopísern
'$hrážeorré
aB z-"'rárrého, ehudého hďra1a oplir,Ýdu. 4oJat. Dop1s svěd'ěí- talté o torí, Jak by$' a dosud
Jsou Kramolišovy r ominy mezl' ]"idgrn našetro kraje oblíbeny" V dopíse std.lol
Pan čeněk lGanro1iš, sp-'sovatel.

fu.óátken pťco Íncg minulóho rotu ,/ tj" r." t932 * pozn.B.IÍ.,/ Jsenr ěetl v noýÍzách zprávrr, že se dožívá 7o 1et spjsorratel čeněk l{rarnc1íš.
Nemohl jsen tehdy zárowř b1ahopřá t5.'s jin;/rni prlstě pnoto, že jsem rreměI ani
na znánk;u. A1e zaradoval jB€řn s6' že ještě žíJostďičký tvůree KnIÍ\y
' 'Jlrazqov€
bcn. "
.Co Jsem neučíníltebdy' ěínímtak dnešníhodÍle 9 jakožto prvního dne v roce,
s přrínín'všeho dobra do daišídesi'iky, předně zdraví rre Jen v roce tornto' a]. po ce1ý zbytek ž: vcta.
"Jsern jist, že se budete dÍvití' kdo Váar to píše"okanržik.
Svátky vánoěrr:i r oku 1'9].9 jsem slaví1 v domě otcovském uprostřed svých drahýcb

?'egi'orrář
jsélr s€ ťáiÍl
'iako
ve sván ťodištt rra Yab'šeku u B r u n o v au k*yž
talie;a.41{ ze Slownska "
Biv '-l' ;:ti "r
Jelikož lnlre náraJíhé zaJímajíknlhy r _ob jců:'ral J*ewr sí'- ť*: " itl
ÁtlJ'lru ,,sfij;i#-i,r;;;'"r<av;'g11i :l^:_":l"**l:i za$ťnala crlou
KnrnKupce' lcrihrt
reno lrlihkupce,
rého
Jak tato icníha

:

:}:;.j'":i*

H;;ř"#";1;-*"i io'v:í""í.

1 +z'-';i: ;j#;; l"xr- ' "š"r*", Vašku,
Íili '$H;Yi"i"Iu3"iij^*""i_"ňj_ri
E}rnlu a rečl
Už ga na-aía rroaíny- choJ noč:t a""u"l"'. ar.i sio"Jo
doě}e

'.no

j chvtlku.

příštízímó a téžv
I(nihu tu na přání svého gtce 'l'sem nltsel*ol té děbv v
o"::::.š':-::
šíchopal<orrati. an p,,touii;;;:-i;;d';t'l:'
:: v }rrihkupect
ji'9;.:i":.ed rslal"Ptal jsen se
ř]ilr;řil"#lá'-'il";:B;ň.i-"'jrj"j".ň
sÍ'
by
na sk}adó o a atec
JÍ píá3' zrc!ru 3
*iiií-""iá
ve Val. Klobouklí ch,
Žlm,"

!::l

še ti.

i'j

-,'

I{-e

:u*'n1

'tř"

"ru

kde
všernu nLrsím podntlrrout1, že byd1ín v nístoeh.o

po'ile

]::-Ť:"Hn"::5*1

přl čteníbyc
byl' kdybych si mohl -Vaše lmihy opatřítr:
'Al"-?ťnř
jaště
.inÍ kortxu rredr
na enfriilip"íiJl i'"'trr.i"á-*tou=ii_zÍvot-'. A1ě 3áL, tayz
á-liz áo lidi po ní sa-luí a vo]-d': ,,lrfu.je -{el*'
,b.k rád bycb

.'_jr_

Í

Zdů.lodůtóchprcsí:rVáasrraž::ěomáte-lisaad'dc'ínatře}aístarélcrrihyVrírní
]Juší"t"třobá nevypia:eně, srn'd' na ně poštowré něJak sože
psarré, darujtg Íni je
"
rie' tuau_{rě;q rnyšionka, ž:
fiř;id"-';;" přá"I "pbě;;l
:":::'}"i:
toužípo
žtvoří a
a v1aĚtně Y:].1}}
,e
au století 20., Jenl ži;e
řL:x ;i:"";;;i-;í]
}crisáé aonácí }rnize ja'ko je)en po pranonu vody' a1e prostredlcú nena'
jsem sproslrik' mn-é -t
Mys].éte sí o nně, paltá apigovateli', +o ch*te , třoba že

l:t

y{"-'i.": rni"da'úiti někáy lépe' snad
'fi"-i'".
ú"á" ňo"i óai*"iii, a ne-1ír děkuJí předom tisíct*é'te'
bude jedrro, Jen prosbě
0ěekárra

ňíjl

je Vaši ctenou zprávuo

a;;ilr"l:

iuln s'

so Yán

Je]"fn*k Vácb v'
nasakař na llolém wchu' p.

n. Vlaro.

Psáno u Eolé}ro wchu 1" 1edna 1933.

"'' ý'fr-"'
x

Zí'rot na
čeněk Kramo1íš posia.l žadateli s'lé ótyi'i }aíhy: Bratří Dolíid.cÍ,

gvérnu ětenáři

.\f

- pasekáří
xxxx
x

mj.stc v

Eo

cháclr u berníh*

yoce i934 porval řáika l(ramolíšel,{use jní spol'ek ve Vala.Éskýc}r Io ob orrkách '
funkc1onáři ngrrl, Je J- přadnášot něeo o Vajašslc a ta.ké p:"ot,:,o i,t so e nín ilhtěli
})o"obr.ó sea:vín1ti. sp13]va,t*i přislíbíi' že pri:mluví rra
,
álmo zřizotí]nQ ríýI?1a

_45_
rosazoní Valašs]ra a vpády re přátelské z Uher na Valašsko''. řetlruíška s6 kona].a
pro město v Bobotu 21. dubm 1934, pro wnkov a žáky něštarrských ško} v rrdě1i 22.
,

d

ubna .

I(ranolíš byl uvítán muze Jnírn1 prac ovtlíky hnedd na nádražía pc proh1ídoe ná.n'.;tí byL hogtem u paní M. šeré,$ko přítel jeJího zasnulého ::anžg]a a illouho].e_
t:' 'o gtarosty Val. l ob orrk lba.rrt iška šu'é},o.Z )P"ohlédl si také prvnÍ sbílky noitáv-

'_ aízeného rnuzea, které bylo

Ý:.

''By'I Jsen

překva1rn

t€hdy

umístěno v b,:dovó rrěštangkéško]y na sychro_

ř - píšel(ramo1íšve

, r Vzpominlcách',r

str.

156

- rrco zají-

vóet ta.rn bylo za lcátkou dobu urrrÍs těno a pěktrě seřaděno. !&re zajírnala zvlá_
i e sbíŤ}a sta.r'ých l1stÍno, přizruívá se. ,rPří tóto příLežttogi! rup požádalÍ ě1e_
: ové !,fr'rse Jní spo1ečnos tí, kteří rrrs pr ovázalrí, a b y
c h naps aI
ně ja' a 1 a š I( ]- o b o u k, ž9 mi
i'ý ronán
též z dě jín
k tornu
"
.ůJčístaré 1ist1ny v museu uložené"SlítÍI Jsem *pbtďa:uJe spí6ovate1 ve ,rVzpo::íakách ''- a za,ne cIouho Jsem napsal hjste{oký ron{'n
,rll y c h t á ř š o n a n.,,
'teroužto knrhu
Jsem na panuíttnr připsa1 měst':. .Í
(qld. 193? _
'poslední nů; ron{n
-pozn"B"H. ) rlÍra.nÍčářští
hrdínwé''jecná :'re jrríco o děJiaách tohoto arěs ta a s ou'
--odníhoBrunova.Zvděčnostl tr:seJníspo1ečnostveVa].ašrKlobqrtoíchnne
;:rcn' va1a 'r bře anu r oku 1936 s qým ěestn an .lenen." /,,Yzpotr.lnky" retr. 75T.1.
lěněk rrano11š vžťtyclryrád' vzpon|nal na zó"Jazd' d'o Va1. Kl'obqrk. t[a'le z1 tu
-_noho svých č onařů a v místnín
hrjhkupectvr (bumová', pozá. ;rare1 Baránek ) nusel podepjsovatl sÝé lcrihy které si ob Jedna1l ětenáři ze širokéhookolí.
'
Jich t kovrí hroYna,da.' že Jsem & _rychle podplsoval celé dvě hoitlqy l- píšeo''Byla
tom.
:'' výeb.

./Vzpomínky, stt.

l,.5'l /.

;' Y X X X X
s)as

s
Kramo1išův pobyt ve Va]'. Klobo:la{eh nez1:tal bez odezvy ání v }řaJírlrkéra
t:i s_
časopis {orav. kosloverské pohraničÍ,,, který vycháze 1 ve Va1.
Klobouldch,

b.
',
iřinesl zpráw Vladiníra Drobného ze 14.

dubna 19]4:

ý9-. luvvvulJ získaly
.li'l{'6Jiy vzácného.hosta,
vz.'cneno nosl&. BnJsovatele
spísovatele tsika
cgnka l$amolÍše
lbamolÍ'ie
itvě
dvě
''
-.!r'v-:l.
ce1ý
kra'
př
^P9!'1+y
o
ípravuje
uvítati á uíu:""r'"outl staré hí5,.ori6 anrgraor<lré
Ě9";slv'
rt'ršenosti veků z ú t rnrr a_ lz{ nr? {a dnes
Áhóď ne
_^4r^_:,
Jlepším. zla1cen rr: s torre r'arašsr<ýcrr
:. :. .1.^ť''.::.|: :i,,]"'

h"Jí";-v;;;á'j"i"'tid"#""'"_
ť^i,}*::'_]{:*^i"l^;*l1".tó$.Ji*
'."$#-;í9'
i:au,
tiory
z'iietr-aí-r'J
řáii;"J:
1'*}Í*:ry'yi".!1.']"}"šsk
"'"á"št";ř
p"át"'v
/P1"é"J"J;iňi-ieáiňri liíi!"
*Tj1:'^'^"1i:!:,n\::,
v.F*,}v
právo a sprrv)dlnoá+ 1
'"!:t'
siateBnéh.,
r'i$"i "'á'Jav.
Také časopis ,rtu'. Í ,: a'' re . oval 27. Č l bna.' 1934:
,,Z Va1aš. !ť obouk" ___!a žádos },trse jni}ro spollnr _ ředruíše 1 dno 21. dubna ve*
epísova,,el l]e- ěk l{r:unol.] s._ve ve1kérn .át ft, uiírc ,' .ro;o;.
o ogazgní ValašE}rr' a
dech nepnítetský+}r ne'řa]ašsko. Sá1 by]- inrně naprn8n" i-pr"ě"tái"ir
řečníka
F jtíkon byl uvítrin cgáolánr o*u.lb*e'
_ň.lň
kro'J]
lotřiť9d_ry
l,adislaven
Eora1íkertr
'
"* l"i..
leduJíeí!{sni , ]</'<nou s1ý\ ioma,:i u"'*t
'
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nrĚ. xrgtř'e. zťlrév!rim ště€tÍn vIhno zor'

ti.'.r"ain:t''lenž naši<'h přetlků znal" Jsí děJe
ooš"o'"í-

Jieh

l

bcznadě

il

'
"
ná-rn. do kraJe Strážcůhor'
k'ádot
t"á'vítén

Br:i vítdn. kdy kvetc keř, vorrí b':a'"
Tya Jedíný, Jénžsvětu h16sc'š kn1ho':- igč'{''
sečí"
'
ti "íé.'irášich chat a }crásu rrašich
Strí''žců
horl
v
lrraji
. .da, !íLatře, zdráv zde
Po pře<tnošen:Í básníůtcy poda1l ;r'i cěvčátk': ve vaiašskén'YŤ^Yl:::: 1:*;
vyspirrn3ta byia e.-poaornosti a odněněna pottes_
jtusoujn v nádherné b
"asr.","ai-:i$ří.iai""__i''lJicí,
ken. Y rre t1ěll ra,,o" a",rl',orri'aie i nl,.vstív r]_ hcs-t nově'za1cženo uŤji"-:
;;;; "'; 3Ťilřď í';i}' ; ;;i';i uňi"á_uyáro'*''é
3}1"1obdívo're,.L
J/a
Í_.::-"Ty:l
:i::::sel J* rnnoho
"
^Í: předněva1ďského 1idu sanou]iorll- i o ' a 'l i i k e n
uspoť'óda*
rro.riu6 ar"nůn truse p"nitro epoilo; za r''ok sobratÍ a úěe1ně
iů-řd.řii";
a
ké
obecenstvo
pró
verrkorrs
pře
dnáůku
tí.'Plr orohlídoe o 10. }rodlně opakovrr1 svoú
žáky nrě š:tarrských škol. "

Pc z nágky
].. t[aše oloesní nnlzeum by1o za]:pženo v r" 1933; s'ové k
K-loboulcách, ě. II. 3 r, 1954.
2"

tonu Zprávy 0M ve VaI'

Klob cukícůt
Srov. žlvotnívzpomínky tt"aat. šerého( +_23'-břozna.!!]z v1 va};
gt!.
ilt,olctýcyr, otlskované v NV roň" II.^931' -str. 186 aanrr2O4.
{.r tt!!vrreue^Jv
z r.1-ycJr l*lrllo
4
't?z
str. 33
"vřr'_ilňali
"o't
a v NV roó'
roó. Í'l.
lFn w
rÉ_fiI.n%z
aII.
tw'roě.
v rw''
llr"
ilr'tll aa 1E4
"',
^'32
^93a,
obuví v lÍ,.ravskoErant. šcrÝ napsal také článek Průmysl guken_a hor"měné
ldsR/l roč. X.h9o4l str. l15 118'
"].ezské' 'ui^1
IŤi pos letlní úpravó drre šnílederui ctiletky 19_ Va1r_ Klob o.r!oá ch ro. }vchrověr bJÁi;"'.y" rvŇ_1i9,r ''o391a 9''' i_i_-* i_!.?'
'/Áiioz.
il'''ffi1il;
_ náturisty'
nátrrristy, jernuž se
trr,'Líié'_
]..t€7/, Íre']íŤé
ro"-rinorď
února I87/,
toobo:u
o:k /natoz. ].0.
z Ve,1" toob
z-Ve,l"
ro]ní}o ja"i"Ěngr.'á
v 6.ně.
l{írtlra
prof.
Eaiuarťia
"or'riLo
oató."ohc ško1oní u
áLl"i"
obsáhlé žívotnínalířské óí1o tolroto 1icového tvfuce rrcbyJ.r dogud oceněno'
'

;fi;ň;;iby

I
I

'

Lx

A1oís

x

Řepka-starší

Dnos, kdy pacujícído*íh1ípo těžkýc}r boJích svých prév a požadayk& a s
'r se tak ,redoucímí ěín1te].i veškoréhobudovaté].ského dění v našízomí, Je třeba
přo<l
iriiponenout, za jak těžkýcb porněrů ž!1i a pra.c ova1i v dobách ka.pitalístÍcké
I

I

rnniehovsl<é republÍ$.

dnírn ta.kov;fur dokunpntem téhdejšídoby
1)
ntcvs!:én plvovařo' v roee 192?"
'}e

d'ělnj.ctva v bťu-

tva v b].utt'orskénl pívovaře zaěa]a v prvýc tr drsch rněsíce srpna
v r'oca 192?. Pi.íěínoustáv}qy by1y nízkó nady děJ-ní ctva, rredodržování os'níhodin
pragotrní doby a nepJ'acení práce.přes óa,s" Toto sÍ nohli tehda lepitaIisté dovo1í
S

I

Jé stávka

táv}e. dó1n'ic

-4'?-

pťotožeza Jednoho dělníka propuštěného z práce gc o jeho rnísto l.rcháaly desítlry

jlných'

ne zaněs

tnanýclr.

Stávka trvab. po c€lý rtěoíc srpen a protíhla se až do začátku záři. výsledek
s távky by1 pro všechno etrívkuJící,iě1ni ctvo nopříznivý. L{y' vš:ir:hni
stáv-kuJícírby_
1t 'isrrre ze závodu propuštění, Jelíkožv rrašen },!.s.jí by]_* ti,hcly hodná na zamó s tna,_
ných a ruíhradních pracovrrí& sil - stávkokazů, bylo rrnoirc. ř].onové tehdsJší správr.
ní rady pívovaŤu' pánové dr. Spfšek, k1obouoký advokít, J6sef Rrrfer', Heblein a jiní se ugiloYJrě postara1í, aby pro z.ávod sehnali co nejvíce stávkokazů.Do pfdo* rl
pírrovaře sh{í.něli s távkokaze také ny:ozí h.s tinští' kteřÍ byL1 tehala člony
akciové
spoločnostL brunovské}ro pivo/aru.
Shívkolq.zi by]'i vožen1 každéránc do pivorraru nákladnín auten
& večer zase o6_
u{ženído gvých doÍIovil. llakteří stávkoka;j!. napí. z BylnJ.ce chodilí,
aty sa skryií rra.šímzrakůrn, zadní:rr tra]<tem a pfelózali plot od rybníků' do pívovarského závocu.
V tehdo jšídobě s thř}st s távkokaze byio vedoucín ka1,ita]istůn v brunovskén pi{
vcvaře snadné. Dr. Spíšekněl na ce1ón o}yeee tmoho dlužníkri, které srradno zÍekal
jal:o stávkokazy. Druhý z níchr ňeť Ru:er, botelior v Bylnici,
něl ua'sg rre o:'p.nÍu:1"'a,né a neuvódcněló cělnictvo na našern chrrdén Vab šslcu p1ně
ve svých mkou. A tť.e!i, kdrr jin dobře porrrd,hal, bil JÍehleÍn, vinrírníkz Va1. Klcbouk, ktoíý s€ na pracu'
ji:ího ělovělo' dávaI hodně :vys oka a často ne považo'rral ani za důetojné s tt']lr.íkerrr
hc.:oií t .

tavkovali Jst'o všic}nínarruální zaměstna'ci pívova:-u, lroně kence1óřských
3a'a*o,rniků. ZradÍlíruís jon d'va: Jiří Juřena a Josef S+'rnad.
Všicřrní ťtělnícív pívovďe by1i onganls wání v odb or ov6 organ1sací
pívomrskélro a stadowtího sdrrrženív lŤaze.. P
rlítícls.jsrc byii orfF,ÍLi sovínív čsl. soc'
ibaol'ratí*ké straně. Sch{ze Js.no rnírralínad pivovarem, na hradě,
nebo v na1én host!'a:Í u GateríEjerova' n1ýna, který tpn byl postaten za s tavby <tnátgr Vsotín
Bylni_
E

-

Jedrrání se správní radou pivovaru by]Í! těžkÉ
a zdlouhová. By]. Jsotu zvolen důíkem závodnj' orga.nís',ce. Ještšpřed s'lJ.vkou, v něrsjcÍch
čerrrnu a červenci, po: k nárr ústi'edíodborového taJenníka lurlruha Bejvla a někdy Í souclruho DÍva"
o' kteří wy jodnárrali sg správní rad'ou . a1e vótši nou be zv;fuletlně. llaše
požaaa.É
aet,'yly přl jedne"ních uznávríey a stá.e
''e odk1ádalj na pozdóJší dobu. !&re, Jako
závo,]ní oŤ&naÍ:isace k rrrvnín jerlnánfin nechtěli
ani připustÍt. Až ye dů_
ný zákr ck aoudruha Bejvla,' 'ra jelnníka svazu potravinářů,
by1 json uzru{:: za Dravo_
tného zástupco pivovarského r]ělníctva.
Když vcškerá jednání nez1 '. próvní radou
a dělníctven nepřirres]a žádný úspěcb
pro nás z1epšení, tak na cel;:ávodní schůzi odb orové
orgřúísaco byla jednonys lně
cvána

ú. to

by1o

stévka
všec h pivovaŤ
v posIedrríc
h dnech

ských

zaměstn8n_

č erv6nco
roku 1927.
lenohlÍ s tá'rkokazí do pivovaru, Jsne přad závodem
hlídkovall. Ťřotího drr po
s ťávlry bylí přlvozenÍ aa nákladnín
autě <lo pivovaru první

stÉvkokazÍ.
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o boJí

našístávce, }cterými Jsmo 1nforrnovalí naš'; rrí;clí
dwtl přírriirl': ii " il.t tř€bB
d robným p'ractrJíe ím t'idom
jEme
nezi
nělí
p
ožadavky
Bvé
.
u l.I,..L
'
pracuJíeíe}r ve sklirnáeh v 1adn1ckém_Bovn6rn
Po vyťláníletcků o

;;;;;*,ri

.va, :ile mó1i

''i
"lrru*''ty pnosperuJícíťlěln]'cký dům a
*o*
sk}áří svůJ dobře
,|v}í
:::'T

iórat.1Íbrunovskéhopíva'Protoíhne.lpovy}ůášen{našísiávkyzastavlllodběr
va z Brurnona..'
jal< v boJí nopomáhalo, ba nao'pa.k ní.n
&rtr:norrské představenstvo oboe rrán ní
bý'ralÍ ěas'týmí hostit€
š:::odilí.vladli t&m Jenom zástupcové bott'tých u kieří
pívovarskéspnávní.raťly"Vrc}míěetníckýstrážmlstrfu-l"oubekmělvolkýzáJemna

norn

**
AloÍ's Bednář
totn' a'bycbott rný1 hlav"ní vedoucí stá'r}qýl soudrlrh
" lá] l''i
Spíška' bylt Jsne u s
a zavŤenÍ, Je}ro přiěíněn ím a téŽ příó:lněnío advokáta dr.
u }craJskéh<r soudu v
ve VaI. ' Kloboutdch odsorze:rí ke 14 dnr1n vě zon:í' Po oavo1ání
Era.dištíbyu jsÍÍtoba osvor: ození "
.Stávkaprobíba'bctobře;všejsmernělídobřezcganísoÝáJro.StříťIa1íJsne

přem}ouvalí Je a přesvěťlě
Evcrně v hlídkéehlc}rodÍlt Jsrne do bytrt s távkolra zů,
Ále ve škerá rašo gnaha byla
aby ne zraz orralÍ dělníckou věc - nríšspoleěný boJ"
i +q
politÍcky
-^ áÁĚ +_ *^l
^Lv neuvědonělí'
''a''věi1orrě1í.
ná, neboT stávkokezj by1i zas1epeni a napťosto
zradil' tře
tíyr'kteří jEng vstoup1ll do s tdvky, vyďrželi Jsrrr a níkdo ne
nág obstaral pré'oí
naš. rodÍny ttoua trpě1y" BěheB así dvou něsÍoůs í lcaždý z
a rnožnos tí náš s
Ústtedí našíodb or ové orgarrí sace se Erra'ž1}o podle svých síl
dlívý boJ potlpor o\rat a jednotlivcům pornoci '
zarně s tna'ní dos
Náš strivkový boJ nobyl marný, nebo! s távkoka'zí v pívovďe
které Jsrne před Btávkou a běbern
hnéit v pavém týclnu většíp1at a Jiné výhody, o
výe1eitkenr rrašeho stá
ny ',€d1í boJ. To byl úspěch: cn'štrm pro stávkokaze a byl'
dlouho'
vóh b oJo. Avšak tehdo Jšízráilco''ré tlělníctva rre vyťlrže1iv pivwďe
bgrt dÝou 1et

byll všÍchnipropuštěni a

zradíli dě1n1ckorr

zůsta1o jim jenom to KaÍnovo znare ní '

věc.
A ještě jedna neb1a}rá vzpclmínka na tehdejšídobu l Když J6en nastoupil
pivovaru v
v brněnském pívcvďe, a,ai ra !4 drrů přiše1 dopb od spráwr{ rady
aby
vě, v němž jsem byl obvíněn jďco špatný praewník a buříě' s upozoraěnín'
z brr'novského
u propuštěn. TaJ< da}eko sahala nr^gta tohde jšíchnocípánů
t"i
'*u
v Brně plných 6
oorrou. P-mluva ae pomohla, neb ot Jsen byl zamě s truín v pivovaře
o

lnl a 6 měsíců,až do uzavření pbdnilc"r '
l;api
Dnos, když Jížpo zasIou ženéytáci pobírrí'lo důchod' promítám s i doby
naše dělnic}oí pníva.
za !'!ĚÝ
oUJo ala
vesll těžké
trezK€ bojo
jsne rnuseIi
nus€I1 véstí
}d.y js'ne
}istické republíky' Hy
dá'rrí
toto všeebno patří již rrínulos ti a '*rcšnípráco, zbavená rrykoříslování'
praor:jíoírnvšechrry nožnostík radcs +'nému a spokojenémrr žir'ofu'

( Tato vzponínka
v roce 192?

Je

z přďních účastník&s távky v brumwském pi
ltišterr" ja.ko materíÁl k dě j j.ru'Jn tříd'níctr boJů rra Va1aš_
je rlnolro

gkokloboue]c'r v období
kapi ta^lisnu. )
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1. Z

děJ!.u P1vova.ru

v Brumwě

a,

n,4_nl e

uvédírne několík dat.

Pívovar v Br'.rmově, původně Parnký l s táola1 rxl etar odáma v podhradí; jížněod
hradního vfchu. Polrve se rrvádÍ k r. 1575 přl deBkovérn vklariu na zaeir:<a t<avku
z Ríčan/relbt a, rkp. Z- pacretj' kap1t. IV." pag" 6,/" Arša]< .'. : " t5?8 dcvo}il
Zdeněk l(avlg, fuěa.rrský z fuča:l }řanovJa'nůrn, aby hrždý nášTan c:* jistéhc dobróho
pořádlc p j"vo k čapl,vánť'rr dr:mě svém b.ea překé"žky
vař Í tí a č a p ova t í s n ě tr, a taká dovoiÍi, aby patřetrná ťlříví
k_ vd,ťkíJn piw;ýrn bral{ a evot' rilně rd*ríže]-ív parrskén lese, kJo ;rn tra.Jný vyictže
-a
.rÍal" -not " okťeE6 }905, sil" i--2ý / i t,'ť::l pň: o!a:rí třeba'po:aži..rat :ó
á č a'
p r á v o v a.r e ě n é h.o rněšEanstva
',r Rnvn,;v*á o
tek
Y. r" 16M se. přÍporrrr:rá v Brurrrově pivo"raa a s:ad Ů\'ng'' a všait po r4rd.du BočkaJovc;i.
/ s x. 1605/ byl pat'rně í brunovský pívova.r pannký áě;at(. poBto"o''" 1bhdy iáaa}i
stavgvé na gněmr v O]'ornoucí 3n červe:rce 16o!, aly neby]'o vyb;t:r:árro od vl'Jhností
v }ťaj1 Erad1štskérr p o Í' u ó-'é, o"pro Jíeh spustnutít|fPeřirrka, fkp, z p8,_
mótí' kapít. V.r gtr. }16 a 139,/.
0 pa.nském p1vr.Jaře se ueň]'u'yí".ti r" 1662 při děle l'ri pans tví nozí 5 dcer Forgáče
z_ C}rynreše.
ta!é zajírravé,že v těehtr: ],,*t€oh koiom r. 1666, vaři1o go 1r pa.rr1]e
'
ském pívovďo v Eale kově na vsaekétn pans tví ,které
spo1u s čá;tíBrunrova drže1
h:.abě'
ilrésházy,
z
{ří
Ječnerre tzv. s 1o v e n s k-é p i v o, které téměř
vxechno lry1o rrčeno pre &";nol; důvode rn- byl patrné zniěený nebo páškozený pivovar v Brum<nró za.vpádu Tb.tarťr r. 1663 /okťes l'setínský, seštt 3"r 1940, šti.
.t9.! v.Jplyvá z poaůstaiostníeh splsů ve SA Brnor_,íbib' pozůÁtalooíi, lyt
}aTl"
brumovský pivovar Y pťovoz! Již zasa kolenn r. 1698, kdy byL sepsán Jeho ínven-

táÍ.

daí vů1i ba.běte Josofa Í1lés}uízyhov I. 1758 uwídíse pivovať spolu s
a ostatníni pauskýnrr průnyslovýrrrÍ podn5ky v něs+"ečku h beorrrírnou, 2
kovárnarni,
kovárnani, 1 koželužnou a 3 rrrlýrry _-- Pluskál,
P]uskál. Brůmov.
st'r. 26/.
26/- P..,dle
P_ri.te d:minirí ln5n.l
, s..ř.
laílnífasá z t'. !'l54 vyrábě1o še'ročně tr"'á""tJ' ů;ie;
piío*9J_gró
piva /Dominlkál f&gso' Brum,ow-I1lieshas "Ísch' sígn. 1_OO, ve SÁ v Brně, fo:r.
"'a':
29v./
V

pos1e

pa].{rnou

V letech is?o * i8T3 byJ. s tarý pívÓvar: přebudcnrrín a zčást1 znovu vystavěn, te chn{.eky zd okonale n a zařízen r& p, 1 j'|;:7a;31'iilné 1ívo, vybarie::' novynrá pr.im{ni sklepy
a la dolrnelrlí ,/n-ůska]_, Brumo '-o 68,/Dneo Je brurnclvský pívovar součáštÍ, rs1cvá;kych p1vovarů''.
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I{rátce oo ogvobgzení naši vlasti Si:lvetskou ar:rr.íl',:u zaěa1Í naši pracujíc:l po1
ledenjnr I{Si uskuteěř'ovat zprůmyslněn{ hosp,oářsky zaosta1ých ob1astí republit<y,
nelt kteyé patříi i ruíšvalašskoklobru ckj olres.

S velk;ým lorozuměním byl při;lat naš{rn dělniatvem ve]_ebni pr ottraln konunístů .
r.
poslarr+i
kdy
'
16t, soudruzÍ l,t. Sy::tová,1)šnnk, Ilt^áa, l0.ícha, Januljk aj. naw;
n

-50v b'urnově stťoj{ťenský a]' ektrcte c!':riieký a6vr:d '
'Ě;*::'i lepřá
pť €ť'am schqa:"ove]'í "
}te všíe}rníotěarré &urnorm a okrtí tento
skéživ1ypraeova1yprotÍvybudovánízávoduakia.dlgvšernožnépřelclžltypříjeho
že zpr&ny_1.s:rěrrí arr:'manri
al1Ear:l.., Peacu jíe f ltť! Va].a,šs!e, vša.k sprámě poelroil1io
ké ; vý;aní Jeho žívotní}rmotné a lc'rtt''rntí úrgvně u
oq.b'obní' ha]-y tEJť, kťte dřÍve
T ponrěraě }*itké době dtrstcva :rtr!.ostly w země
nadvl'édy nóne
stá'y ';h}évy bývaléhc pengkého rĚ}kos ts'tku ' Zlr'ízre]' sta]'eiý symbol
mfutě v1rostl
šle:hty v našen kraJí - ve lkos tatelc bsťma Ťon IÍa;r'ba *ha a na 'Jeho
rrašeho kraJo
plod práce svoboilného dě}nít'a - nÓvý Eoe1alistický průmyslo"rý závod

h1l

vyb"rdovat

Dalšívýstavtyzávoituprcbíhalavdotě'kdysejížsoučagněťo'bíhá18.poěá
IÍneil pří pťvÍ!ínť
teó,::í v;jroba. BozvoJ závodu byl doprovázon řado''r' 2ře!cižek'
za';'od''' byl-o

pocilováno rretiahé dědict'ví předmnŤ'chl''rské ra publiky

i

nodoctatok

nýcirpra,cwníků"'Výrobast]ěrný,Jhústr.'ljípr*elek.-':ickénotorybylarré}íinéroč
m'6e1l zvládnout
a ř:'oio v nlš ictr porněra eh ať1áště ob tížrrlí" Ťe chno1og1! Ýýfcby
A
ciinír:í,kteří přešli d': ylovóho závďu z ponocných rrac ov1šT ve stawbnletví'
které sí
c:.'s liá zrív;r] },EZ v Brunově .ljž řaitu vys oee lna,llfl}ovaných odboenÍků,
clova-] Žt s';ých zarně s tnancu.
obdobnÉsituacgbyla!vevýroběsvrí.řecíchagregátťr.Všechaypotížebyly
na vrcholaé
překonárry a d,:eg se práce našíclrdělniků k]adně hodne'tí Jak

našohosiro'íírenství-nabrněnskév;ýst-vě-takívzahranl"čí.Přehlížírre-ltkt
vítězného úrora
ky díl.o, kilré nríšpra.*ujicÍ lid v Brurrově a oko1í vykonal od
závod"': vykona'l jeho první
nůžemebjtl pn"á"len hrdí" Z"s:-:'žné clí'lo při bud ovr{ní
te1 s oudruh Boh" šlehofer se L'qfrni spo1upř€leovnÍky'

I

1

I

tIadap..ovanýbhadnešníeiplrd'j:i.žs}.r:teěněn'.l*hlodemk.:ka,pa,*itě podltiku
prostcrárb se vy:-áběio v Í. ]"c5B šostnáet a půl}eát ví';o než ý
vyhorru
"Í:'íe}
pťotl PůvÓdním' sta'rtr z To!í: 1948 v{ce
]! 948. Pcěet zarněstnarr:ů vz:.osť]

kiát"

stá1e 1epšíhÍnotné i ku1
byto {i lb jednotek s Ůě]kovou ob
p odrnínky" V současnédobě ná 1odnÍtc 94 nový3h
?ávod dá
plo:hou 3.Ťo rr?" Byty J3ou '.^baveÍry nodoťnín hygí;nidkýúzďígenín'
ogazens
pťa:ov:lípí'!]..žítcstnnoha vť an;ýni ženj-m a' ty také 'voří 26,3 ř eelého
jeslích, mateřs
Po dobu zani's.lnriní vdaný-ch ža_-'' Js or: : 'ich dětí Ž;opatixeny v
šk,oie a 'r d- uiínó rn]áoe že .
Bciatá je ta]<é k;:1tr_r_ní l] 1ťňsst záv.cdu. ]Év1a,s tní knihoTau' která r,ry
Záv *3 t'ffi,Z h-.:ncr,r příp,rav :Je s"4ýlr raměstnancům

t

na4.,700svazkůipůJčuJekni}'.yjakdirspěljlrraaměstr.an,l;ům,takděterr.Záv+ťlzrí
vadě1á"lací a aábarrrré akee' stále se rozši"řuje
, r Vpřei! " ft'sanisuJe "-ý*horméo
po práei"
pŤacovjríkťti kteří př i prav''r;í d obť {'IJl aábarn: a rados tný odpoěínek
1
Žjv;t v Brumcvě i v je}r ';l r:kcr].í se arněníl za pi:siedních 1o 1et' Ží;e se
v donních po
r10e jso'Lr :ráročně jšj. u rcsiťůjejich pÚžada'vky v kultuře byd}ení,
Brumova i Jeho
bág}i í pc s tz.'ánc* kult'.ry:ní. Závod d:i'vá cb á i._v"u stovkárn občanůa

t

-51 1í, kteř{ byll dříve odkrizánl

na cbutlé příJny z trrrdé prríce na kanenítých
1o3c a na velkogtatku německé hraběnlry.

políě _

v
PĚspektíva tlo,lě ího rozvoJo závďu Jo sIibnrí. 7Á|eží
Jan n& ton' ja'k brzy budou
rozšířony výrobní plochyl aby rnohl závoii zajjstÍt dalším desítkira obča.nťrprócí a
*ín l novó pří&ry.
Velké a tvořívá Je eíla pnaeujícíchpodníku ÍlEZ n. p. v burnově 0 torr pře*
"
f každéhovýsledlq' budovatelské, tvořlvé práce našeho va]a šského
lídurkteré
3říspívrík dokwrěení socíalístí:ké
Yýstavby v našírepublice"
N6vý a radoe tný J6 žívotv &unorrě. Pracují*Ílid Brunova a oko]ních
vesnie
p'ow,L 1 že Je nožno žít, obez parrstve a jeho přís1uhova'čfi,,. Tv doby těžké
a zrá
aa
ná:ní A dobře se tak s ta].p" Za tn patři dík všgn nš1n pracuJícínrdík
JBo'l Jtž
"
í s tra^rrě a v]rídě
"
lÉch nebo na pnácl

xxxxx
xrx
x

Po z nd

m

k a 1:

ht*!y !r**9. ; p'!_ouš]co1fl narozané v &umově v r.
i:::**"*l1'::
lb. S]ázročky vg sborŤtíi<u
,,!íateríály t< a;jinarr áúr"iirun"'r-"ti
", k!"Tý "ryd" oceg" nuaeunr w vgi" raoňwtá"h
Ýítězství (194a - 1958),,, str. 34 _ 36.
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Naše veřejnost se doavěděla pŮprve o pra.qovaích úspěĚícha
žívotězaměetnanců
l{EZ n. p" v Brungrrě v r" 1956, kdy uspořé(tal podnik
velrnl vkugnor dokunentároxposici v tě1ocv1ěně jedorrríctiLeté šltoly vo Val. KLob oukách, v rdmc1 oslav 600
něstských práv Val. IQ.obouk, tcdy Jsme s{ také př1ponína1i
7O0 lot od prvnÍ hícké zprávy o hradu Brunově
Exposíce n. p. MEZ v &rmrově ^2%/.
byla urníotěrra potlle rxíwhu s. J.rnÍly Nová'kové, za
íckéspoLupráce s oudrrůli Brrzkové, !\'tcÍnara, bubého, Á. i{rnÚÍřítra, V. tryoáka,
, V" Nová}e', Šomarra, J. 7snragy aJ" pracovn{ků závodu.
Dotc.rrrlenteírní fbtog.rafie se záběry z pracovního prostředí,
ze žIvota" ZR , ,Vpřed"
re socialistÍcké výatavby obee Brumcnra připrav11 s. V. Norrák za opolupráce
fotoo lrroužku zK Ro]I.
Itěkteré vystavova.rré výrob\y zrívodu např svařovácí trarrsforrnátoryl
1B - 350a
"
- 260 nebo elektrÍct<á wá'řecí saxtroJí TrÍďyn K - 32o a ba,8a * 5oo' p ou ž íva_
pří sváření oce1Í, 1itíny a barovnýoh kovů, svódčí o drre šnítebbtické
rryspě1o1x'ac ovníkůzávod'u a jso: takó dodávÉrra do celáho gvěta.
VždyT závod MEZ v Bnumově qláží své výrobky do SSSR, ?olslra,
I6áaraka, I{ěnre cRakoi'rska, Br:lharska., Runrmeka, švýcarsto, !!.arrcie, Ítalío
Tlrroclo,, Portugal'
švédska,l{orska 1 Finska, lrínská, !elg'íe, Hglandska,
do astJských zerní

ká 1iacvd republika, Tndie, Tran, Syrská províncie

,Jat<o

Je

í Egyptstaí pnovíncie SJed-

I

'52do aÍY Í*ké]:olíaroka'
nocené arabské rePublíhy' Korejsld }íd ová ra prrb!Ík4' Tz:'ael'
lati:ishó f-;re rílť
Trangvalu - eouěástí to Jihoaťríckéurríe, do Aus'ball'E a do zeaď
je í rra dalekérn og
ou Vene z'.rela, Ctúlo, Argent1aa a Braaílie" A naJderae

Jako Js
vě Íslandě.

příclrázeJí výr ob}ry děbíkůz otlestl kdyol zaostalého jížní.hoVa]a šska
kde
do oe1ého světa, do všecb evĚtadí1ů,do zemÍ eocLa1istíckéhotéůoraí tanr '
út1aku monop oliotickému
JuJ6 lid barevné p1ett o avd práva protí ko1o!18.1iŠmu a
Tak

kapttóIu.

ExpoeicezávodullEZseznérnilawlníkonlretnědivákaÍsŤozvojensocia1is

pracow,
kého soutóženÍ, e neJ1opšíÍdtzlepšov*t€lí s, ukázkamÍ Jej1ch novát&k;ich
e6tod' g o]:sáh1ou čtnnostíZK V p ř e d, l<torý rozvíJí12 úsekůsvé rnasově-poi1
tické prc'ce a je v současnédobě přednírn organisátorarn kultwního žlvota, divade

rřednářek,stranjcko-technícký.chkonferencíatil.,kterévtiskuJínovýrázso
tíckékrrltuře v burnově. obótaví zamástna.Ílci s1 postavili dokonce vlastní autobrra
z wřazeného vt a.ku oalk oupe ného otl kočovného d1vad1a, který j1n umožiu Je pořd'dat

duvlastÍvědnýchzájezitrlponaĚ1chzomíchtpospřáte1enýchzemíchlidových
}rac1í.
llv5domíme_líEi všechny tyto slnrtočnostía s r ov'uíÍE -1j Brunov před dvacetí
bo třÍcett ]ety a burnorren thešnírn,v!'ťlírrr,že í zde pomohla s ocialistíclqí lnilug
alisace zvýšit ž{votníúr ovei Iíťlu,rozšířit Jeho duše vaí obz'r'y'
p ohÁnění
l[a zrá.kIadech bývalých ýrrských chlévů,kdo pracovall kdysl ttrríben
j6Jí
vo}níci, kde pracoralí na barony - velkogtatkÁře deputátnícÍ, pracuJí dn6g
l s]řnové a, dcery, vnukové a pavnr',rové na díle mír ové Eoclalístíckévýstavby'
TaJ<

spojuJe závod MEZ v founově ve svých zďech ninulá sta1etí se žLvoucín

pem dÍle ška

"
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9daó1ení__rÉsiad9kéa arc!Évní.&ist sesbfua.rróho nateriálu k děJínán rlělnÍcká_
ho hnutí na Va.lašskoklobq:cku byla uprarrena a vydána jako prrbLítraco k 10. vý_
ročíYítězného Února. pod názvern u Naleririly k děJ ínán- dě!.nického hnutí na Vá_
lašskoklobouclrel 1 připravíl prof. Bedř1eh l{avlíěek.
Ve sbírénínateríálů k dóJlnárrr dělnického hnutí se stále peaěuJe.
tlen v]a.stlvědnó rady 0M Frant l,íatýsek pokraěoval ve studíu farníctr a Ěkol_
níoh archígrll fondů SÁ v Erně a' olomoucl' a přípravíl obsáhLý matoríál Dro Bvou
atud1l
extrurend:rích škol na Yalašskokloboucku ".
''rěátky
Sorávkyně caf L. Portlová studova].€L aÍch1vall'o v pobočceOM a, v arc}ríw v BoJko_
o

i
L

vicích.
B. Eavlíčekzp'acot a'l část obsdh]'óho rrrterlá].u z našich veřeJných archJ vů se
vzta'hem k děJiruím ske1ných hutí a gk1ářů vo sv. Sídoníia sv. štap*re
2.

o'b1as!i. Bást
Jos. |'Ía"rra a B. Íiav!íěek/.
Sbórný průzlcu4 provedli za.mě s tnanc 1 muzea

dr.
3.
4.

pra.veny
zpracova'r3ho materlálu vydána ve

v

Bnumovó.

L.

.lylo

nolrrač ováno

nářeó-

terárnín ž1vote ns6:.
z;ávách o[í-1958^I.,&" o;jí
1l

P6rt1orrá na fu1ěíně

a b.

fio

ltrche oloei cký prrizkurr byl proverlen na
u Sla.vič írra, lťtríš" ově u Vy' ok
' 'Gra'dcíl|
ho 'Pole a na Petrůvce. Eroved1i dr. Jos.
bhna se gpo].upra ovnítry i atar.jál z
výzkunu na Graťlc!' byl zveřeJnón rre Žlrávích ol'l 1956^I.

}IáYšt!wros'! v 0M Y r. l958:hrono.dných návštóv bylo l 28 nÉvx('šlř-torníorr óž)í 4
prázd]línové osady' 2 soúEory písnía tanců' st'ťdtJních r'óyěráv ,r"' 04óornď lyylá.dy podriva)a správkynč OtrÍ Ludmíla Portlová cal}ern 34krát lbníÍndGtávnast znůlo
buje ne vhodné unístění oM ve starých nístnortoch v zas t1čend u1ict, $go osv4itó"í
a možnost,i vytápění v zímnírnobdobr. Počet nauštóvnírgt c/c át J v o(€1ý5a řÚÍ'r
2"02r..

2 cenných Břír$stkůgbírcLl které r:yJ.y l jg]Gín} v r" 1951 r vá írrB a}o ., : ctřrbr
ný donir ňerský z'r" 1038 a střibr.nou r'ušn. r zlotBo -,)O'na
t
Ora
ci a 10 kusů mode].ů kara.nickýc}i d' akad s.c rařo prof. ltó*.rra .,rí1e a..',nai ad^lo,
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