Zprávy okresního musea
ve Valašských lfloborrkách
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,,Vlastivěda je věda, j,ejíž

okresní museum ve Valašských Kloboukách vzpomíná 9o let svého trvání
V rooe 1953 se ustaviia z několika nadšenců prc lid.ovou ktr1turu ve Valaš' Kloboukách ,,}lusejní
společnost". Úkotem Museiní společnosti bylo zachránit zbytky lidové tvořivosti v obcích Valašsko,
kioboucka, které by)y od dóby národopisné výstav1' na Vsetíne v roce l895 skupováni' a prodávány
rnnohdy ido ciziny.
Členovéspolečnosti si vytkli v,edle činnosti sběratelské také úkoly kultumí a výchovné, avšak téměř
po oelých 20 let se omezovali v,esměs na činnost sběratelskou.
Podařilo se jim sesbirat mnoho materiálu, který je vystaven případně uložen -v místnostech musea.
r r,ozsehkjsi věáecké publikačnía jiné činnosti přikroóeno neby1o pr'o ned'ostatek {inančníchprostřed,
ků a odborných pracor'níků.
Na podzim roku 1952 se stalo museum ve VaIaš. Kloboulcích áležitostí veřej1ou, záležitostí lidové
správy. Musejní spo ečnost se rozeš1a a museum převzal do správy o\resní národní_ výb,or' Pokrokoví
6 fto"e dernókraiickému zřízení oddaní p.aco'níci musea s€ soustŤedili ve vlastivědné subkomisi a lryz
tyčili si plogram' směiuiící přiblížiti vioe_museum lidu, k plostudovárrí bohatého, místníhoarchivu pro
děiin městá u ."léh" v"l"š'kokloboucka' V]aativědná subkornise bude provádět soustar'ně
eáici
''ouÝ.ň
telenní
Wzkum v jednotJivých obcích okresu, který poskytne rnat'eriál plo připravovaný sb,orník o Va,
lašskokloboucku.
Museu je ted' věnována zvýŠenáp'ozcrnost' právé ted' po dvaceli létech ásIuhou délnicke třídy
vedené našístranou má i nase museum srálou prácovni sílu. Je dána praoollrríkům vlastivédnésubkomise
m'ožnost k vvdávání zpráv o své prácj a či-rrnostr- mttsea' Naše museum se posfupně stane stÍediskem,
které umožni pracu j ic'ímu lidu Ýalašsk'oklob'oucka poznávat Život, práci a boie n-ašich valašský.ch pted"
kri. Probudí ..
rrašeho okresu hrdost na slavnou a tvrdotr minulost Valašskoklob,oucka, naučí
"bčánech
je vážit si více dneška,
povede j,e k usilovnější práci v'budování socialismu v našem okrese.
B. Havlíček

'ig
Zptáva o činnosti okresního musea a okresnÍ vlastivědné subkomise
ve Valašských Kloboukách
od konoe roku 1952 usrněrňuie vlastivědnou práci na Valašskokloboucku oVS, jejímŽ předsedou je'
MUDr Alois Richter, jednatele- poof. JUDr Jose{ Mana a zástupoem-oNV IV.-re{' ve Val' Klot'ouo
kách František Slrirneika, okresní oivětoý inspóktor. S výzkumnou a vědecko,populatisační ďrnností bylo
intensivně zap,lča':o koncem roku 1952. Prozatím se pracuje v 5 odděleních:

staršíosídleurí pracuje na biblio$a{ickém soupizu,-'pořizu je mapu al"
cheologických natrúišta íe spolupráci s Archeologickým ústavem 4.V. p-."yedl" v ěervenci 1953
průzkřm a.ikop archmlogické ló'kalítv na Ďulor'ém kopci ve Vlach'ovicích. Viz zprálrr o l^ýkopu.
V odděleni piacuii: Dr A. Řichter, Frant. Matýsel< a Dr Mana'

1. oddělgní archeologické a pro

2.

3.

4.

5.

odděteni archivni a hi';torické se zaméřuje na pořádání archivu plo potřebu monografie o ději,
nách města Valašských Klobouk' sbírá listinný mate.i4 k dějinám zášlých řtmesel na Valašsko,
kloboucku, k dějinám Vlachovic a k dějin.ím třídníchbojů v_období {eudalismu na územíbývalé
Íeudá]ní državy ,,Brumovského panstvi". V oddéleni pracují: Pr'of. B. Havlíoek' Ludmila Portlová,
Frant. Matýsek a JoseÍ Pechanec.
oddělení rrárodopisné pracuje na výzkumu iidového kroje a výšivek na- Valašskokloboucku a prů,
zkumem v terénuileduji staré společenské formy a tradičnílidové přežitky. - V 'oddětrení pracují:
Libuse Sušilová, Ludmila Portlóvá, František Maýsek.
odděterrí prro výzkum jazyka lra Valašskoktroboucku sbí'rá materiál k sotrstavnému - zpracování valaš..
kloLoouckúch di2lekricŘýih" ievů. Slowikový průzkum iazyka byi částečněproveden v terénu v čerz
.'enci a- sípnu toh'olsÍn,k.u: Byla zaznamenává1a slova původu rumunsl<ého, cikánského a. maďav
- Soúpis literatury. - V oddělerrí pracuje ; Pmf.
:\ého, ktJú se ojediB€{€Ťěšiě'1i].a'tÍJťi'vy#Ljí.
' "''
Dr Josef Mana. t
i

Musejní sbírky jsotr Yystáveny v místnostech musea Ve Valašských Kloboukách, Kostelní niiměstí.
Museum svédomitésprar.'uje kustod L. Portlo,vá.
červenoe 1953 zúčastrrilise proí. Dr J. }Iana a kustod L. Portlová celostábrjho
sjezdu musejníkův Brně.
Lidové stavby okresu, jejichž ráz při provádění optav rychle mizí, zachycuje knesbou Jose{ Vitorri
a A1ois Baránek, jehož linoleoryt valašskokloboucké radnice je na titulní straně.

Ve dnech ó._11.

V podzimních a zimnich měsícíůuspořádá
přednášek na téma:

''Valašskokl,oboucko
Datum:

Přednáška:

(Vlachovsko)

Přednášející:

24

1+.

II.

III. Počátky historie
husitských válek

11

.

IV. Poddaní. _ páni'

22. 72. t953

V. Písně' tanoe' kroje

19. r. t9s4

vpády 17' a 18. stol'

řed. archeologického
ústavu při Akademii věd

7953

7. 1.2. 1955

VI. Kulturní otázky

9.2. t954

VII. Písemnictví-

9.3.

1954

Spolupráce:

Doc. Dr Poulík,

27. lo. 7953

I. Pravěk I.

(okres)

IL Pravěk

museum spolu s MOB ve Vďašských Kloboukách c-vklus
v minulosti a přítornnosti" p,odtre nížeuvedeného plánu:

Akademie věd, odb.
archeologický ústav,

Brno

Mj

Dr J' Pavelčík,

Fil. fakulh

Dr V.

Fial*d'vá,
redaktotka NV

Zemské museum, hisť.,
národopis, Brno

Dr

Zemské museum, Brno

krajské museum
Gottwaldov

Dostál

Brno

'

státni ústav plo lidovou

Jelínková,
Dr Veterl,

piseí při filosof. fak',

Brno

Brno

ProÍ. B. Havliček'

Árchila,

Český Těšín

Prof .

Dr JoseÍ Mana

musea

Slovanský ústav

Filosofická fákulta

Univ. ptof. Dr Gregor
Prof. Dr Lamprecht

VIII. Mosty na Výclr'od

13, 4. \954

Korelerenti: MUDr Al. Richter, Fr. Maýsek,

F.
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Portlrová, kustos musea, L. Sušilová,

Čtmáct dnů před každou pňednáškou bude ve výkladní skříní na niírněsti mah výstavka sbírek
musea, zaměřená k tématu- přednáš\y. Uspoř,ád;í kustos musea s' L. Portlová a o,db. učibl s' Aug. Vlk.
Přednášky budo'u v zasedací síni ONV, začátek vždy v 19,30 hodin.
Upozorňujeme občany okresu ValašskéKl'obouky na casopis ,,Valašsko", který dále vychází.
dujte i tan články o Valašskokloboucku '

Dr J.
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- F. Slámečka

Zácbranný výkop pobÍ''ebiště Vlachovic
( Pře db ě žná : prár'a)
ústavem Akademie věd' odbočn

Na Ďul,ovém kopci u Vlachovic byl letos proveden Archeologickjrn
ka v Brně, záchranný výkop.
Natomionalezištibyl.ok.o.pánoiiŽnékoli<rát'l.l:j{+'svroce1902zdekopalJ.Kuóerazmusea
rozmoklými' že se
i';;Ě;;;tá"ii l,'zi.keho s nádobamis úk
v Uherském Brodě a ziistil "jji;;"i;'ň';"šř;
a 2 malými
velkými
2
hrob
Ý]u'h"ui' *" tsrs
celé rozsvpalv' P"k ,d" uykopllŤ;'
'
Násle'
h'ohv'
"
J
Kloboukách
Ýaiasskúch
ve
nádobami. TéhoŽ roku p..r."pli" 'a. ru,is"iní společn-ost.
Ýysledky
roku táž r"r"..i.i ,JjiÍenH,'ň]:!i'!li;4"'io't'[u,r1T?j;;i'Ď;Á'-Ři'hte'a'
duiícího
'ř'"řii"'rr
,eli'i"
l'"u "l"*"v''u museu ve Valašských Kloboukách'
Poněvadžprostorspopelnicovýmipohřbyiestálenarušovánkopánímpiskuaodstlelovánímce,
okresního musea ve Val'
r;;";ňí'[ iŤ. M;tÝ;.ť veden]
lÝch ploch, a hroby isou .ič";;:";'y#;í'{;.;1';_k.'it.čno.ti
musea prof' Dr J' Mana
téhoŽ
po:;d"l iád''atel
Kloboukách o revisi lokality. ř; ;íil;í řr.
ústav v Brně
ArcheologickÝ
Archeoloeický ústav A. V. " B;'é]';|;''d';i;iF;;iái"'.*h'ini]'i^uýLop
pravékého
vedóuciho
Gótt*uldově,
u
.u.""
[''i;kaň;
ď'r'i:'P;J"lčjř"";

il;HY';'.";il'úili;';.;i
oddělení.

Val' Kloboukách proveden od 14' do
Záchranný výkop byt ve spolupráci s okresnim museem ve
zo m dlouhé a 4 m Jiroke sondv' Kromě
25. iervence 195]. Po ..'"^í#;:ň;ř"pá'sň p.i.l""ý.tti
pÍ kooáni ziištěnv' Mohvly měly 6-8 m v průa
těchto sond bylo prokopáno š i'á'1,vr"iŤ"ř"fia L)aiy
ii:aé"mohíIv ie l'_2 m črverooviténebo
měru. V terénu je té*ei neni'oj"oii;1í';;;*;;i. up"j.l*J popelern nóboitik,l. Nádob je velký počet'
s
_.u;;Ěy''
obdélnikovéŽánovišté, a" r.t .íri.ivtív;;;Ří;J*i;;á"by
;;i'yi. JiĚáňrt. ; mimo Žároviště. Každá mohyla
#il,;:':'];'; řá;;;;h'l.; Ťlr._á '.'"j.i'
oiedinělé. Takol^ých pohtbů
mÉlavelkou kamennou l"".,il[.]] v"áil'ňiňíí ;'";;'.'p9iřby ;9pelnic
obklady'
p.t'rÚv i*u doprovázeny kamennými
malé nádobky' Nádoby hrube
Keramický maler.iál ie velmi pocemý. f.sou zde. r elké 'pooelnice i
bv1y nďezeny
keramického.materiálu
prosréitnomě
vvpracované i iemně lešténé,; i;ilý;l'.'á"bami, i
ozdob nozta'
z
nebo
z
nástroiů
slitcích
bónro",é piedměty. B-n, .i '"Hi';;i#q|;'}"J"is,i.t'.'e mohulách i v žárových hrobech: iehlice'
vených pii spálení mrtvoly. C.iiilá;'ď;"i"'..v'óióái"á"
"
že mohyiy jsou staršía náleži
břitva, dlátko, ú|omek nirvny. }lái. i'i.JŮt]^en"'.';is,t"i -"i"-"iujovat,
(1'000 let před n' é')'
ste.sketro
ouJobi
obdobi luŽickému (l200 let práji.'a'i "-ň-uv il,i -llaii' '
kopce popelovitá vrswa, z které.jsme' vy-sili pazourkový a
vrcholu _iěi'et
Mimo pohiebišté nalézá se na
'ároĚ^
'sob , štepi""'itÝ. Nest.oiů ió milo. je to orvn i naleziŠtě
i, l
radiolaritový materiál' .t ""ri..
"
;j!1'fj;]ii ;iů-._ň; pl'in"" áo této otázky snad
,'vlárského paleolltu", t ,",e ii! :i."dř:;:i i,'"ils*íi.ky
trochu svět],a.
Pavelčík
Dr

;lřffi'iř. ů;i'vlíl

Jan

provozovna vc Valašském rVcziříčí

