
Tprávy okresního Íí}ffiSea

ve Va1ašsi<ých
{{.

Kloboulcách

Ant' 7ipotocký:

,'Kulturní děclictví, které přejímáme od mnohých před'
cházejicích generací' je součástí našeho národaího tvirrčího
plocesu a stal'ó se v ne]'čistším smyslu slova naietkem
veškerého lidu."



okresní museum ve Valašskýctr Kloboukách

Městské, nyní okrcsní museum ve Valaš;kých Klobou'
kách, bylo.'lož.'ro "ok,', 

19J3' Avšak oenné památky

tdooe k,lt.rry shromažďovali ve Va1aš;kých Kloboukách

nezišmí pracovnicl ji! dřive _ a to od roku 1926' Tehdy

to bvt hll"ně Jar. Bařinkr z Velršských Klobouk a ing'

Jan Ýanek z Návojné, kteří též navrhli, aby bylo založeno

i so"dni^ okrese Valaš-ké Klobouky museum' Ale k lea'

usaci této rnyšlenty tehdy nedošlo' Aby byla širší veřej"

nost seznámena's bohatstvím staré valašské kultury' uspo'

řáila1i v měšťans1é škole s nasbíraných a vyaůjčených

památek výstavu, jejíž exponáty se staly základen k ry
Ldování á.,uea, kčemuž konečně došto až po sedmi l:tech'

sDočátku však mus€um těžce zipasilo o svou exiql':nci

" 
bylo žiu"n'o a udrŽováno ien lisko'r' nádšeníln a oběta

.n*íí oekol'k" j€dnotlivců' z nichž nejvice placovali sbí'

ta1i a konservovali stáré památky P' JoseÍ Baránek' Stani'

s1av Fiala. Fraatišek Horalik a František Sušil' V rozvoji

valašskoklobouckého musea stála však překážka' Pro cenné

sbirky, ktere den ode dne rostly, nebylo stále vhodné

místíosti. Byly proto uskladňovány v hospodářské škole'

ve dvou místnostech na radnici a později by1o ziízeno

Z cyklu pňedaášek ',Valašskokloboucko 
v ninulosti a

oŤíto-nostii. kt€ré pořádá okre'n i vl'rstivědnj subkom jse

ve spolupráci s MOB ve Valašských Kloboukách' byIv za

d- .rsk.'teč.'ěny první dvě archeologické'

27, října 7953 přednášel laureát státni aeny a vedoucí

Stát' a"cheologlckého ústavu při Československé akademii

věd v Brně, univ. dooent dr JoseÍ Poulík' o významu

archeologie'pro dnešek a o nejnovějších archeologických

v,ýzkumech z obdobi Velke lviora'"ry'

24. listopadu 1953 přednášel archeolog a anthlopolog

r."irkelo'musea v óottwaldově dr Jan Parelčik
o arcbeologickém výzkrrmu na Vatašskokloboucku a o vý'
kopu luŽřkooslezského pohřebiště ve Vlachovicích na

Ďůlově kopci.
obě pňednášky se konaly v sále místního kína a byly

ooČehj navštíveny. Prvni vyslechlo 24Q a druhou 200

obr"rlú. Po."m; návšféva obou přednášek svédči o tom'

že popu1arisačtrí činnost okresni v1astivědné subkomise

i 
"ťresního 

muse" nachází porozuměrrí u našeho občanstva'

předevšln mezi děirictvem a strrdentstÝ€m'

K oběma přednáškám byly uspořádány 14 dni předcm

archeologicki popularísační ýstavky ve wýloze národního

podniku Kniha.
Ve dnech 15'_27. íijt:ra 195] na témá "Archeologické

nálezy v našem okfese" a ve dnech 10'-25' Listopadu 1953

,,Nové archeolog;cké nálezy z Vlachovic - Ďůlova kopce'

lnstalaci oboÚ výstavek provedl spolupracowík musea

odb. učitel s' Aug. Vlk.

V rárnci příprav k rydání vlastívědného sbolníku o Va'
lašskokLobouclu provádí naše oddělení národopisné sylte'

-"rl.t t uv"t u* iednotlin"1ch oblasti' Od června 1952 do'

a""' p."ťu -;rku. r'r Vlachov'ku' t' i' v ''bcí'h
Ýl".h"ui.i"h, í'lbericích, Haluzicich, Kiekově' Vlachovč

Lhotě. sbfuány jsou materiálie folkloristické a ethnografic'

ké povahy, ja'k; licové pověsti a vyprávění' zwyky v pru'

běhu roku, obyčeje při narození, svatbě a úňrtí' pověly'

zařikadl,a. tid,ové téčení,: hospodářské zvyklosti a prano"

nrovisorni museum v€ třidě měšťanské školy' To však bylo

ií',e mr''se;ni sklad:šté' Na židost sprárry musea přidělila

korrečr'; iěs'ská rad,: museu tři mistnosti ve staÍé měš'ťa&

.ke skok, kde se zaálo 1. ledna 19]4 defínitivně instalo'

vát. I místni občané pochopili nyní velký význaÍn musea

. .,,rdoo.ou"li ie iak f,nančnš tak j morálné' Ke spolu"

prici se pi:hlásilu iéz ob.e i školv na Valašskokloboucku

.,-r" w'uu sDrávY mus€á zachíaňovály plmátky a nálezy

p"*át.'k ohl"iou"iy a přinjšely do musea' Pracovnici mrr

sea, k n]mž př'by1i ješiě Frant. Fojtík, Frant' Přikryl' Flant'

s"r^t", o. Á1"lr"Rl.ht"", A. Vlk, Fr' tWal1er' pracovali

s plným pochopením a obětavě, takže bylo přikročeno

r. 
"anp,..i " můeu' bylo rozšířeno a dnes jsou památky

umís:ěny jlž v šesti místnos'ťech.

zu 
"ťop"." 

by1o mnoho cenných památek a sbir;\ ulo-'

z"rro do b"d"rr, iteré byly uskladněny v suchých sklepech

';'Lr.J *";;t"L.y. Zde přečkaly toto kritícké údobí úplně

bez škod.
'Po osvobození s€ museum počalo opět slibně rozvíjet'

Ve dnech 28. záíí - 24- řijna 1953 6yLa rrspoŤádána

v Ítašem tnuseu výstavka ma1ířských prací mladé'

ho valašskoklobouckého rodáka Aloise Baránka'
posluchaóe VŠMU v Bratislavě' Bylo vystaveno 73 ob:azÍt

astudií ethnogra{ické povahy, které zachycovaly typy 1ido'

vé ar'hit:ktur"y, venkovského člověka, zábĚry z pracovniho

prostředí na vesnici atp. obrazy a stud'ie by1y zpraoovány
'tůznorr 

technikou - olej, tempera, uhel, rudka' lavírovaná

perokresba a linoieoryt.
Výslavka byla poóetně navštív€na a shlédtro ji více než

zoo navs clrnii<ri. Ďiky potozumění Ív' ť€feráfu oh\V ve

Ýaiašských Klot'orlkj'h a oklesního osvětového inspek'

tora s. Slánečky bylo možno zakoupit kresby a studie

ethnografické pováhy jako dokurnentární matedál pro naše

museum.
V iijnu 1953 provedl krajský archivář dr Antonín Gába

z Gottwaldova inspekci musejního archivu' Archiv je ve'

d"rr d'ubr", je všai nevhodně umístěn' V sorrčasné době

se jeďná o zřízení okresního atchivu'
Ý iíjnu 195J si prohlédla naše čeťné archeologické expo'

náty po:etná .k,rpina ňladých ad'eptu vědy z archeologico

kého lernináře university v Brně pcd vedením universit'

ního p:ofesola dt Emanuela Šimka'
v iri;emnem prostňedí zasedací sině KNV v Gottwalo

do.oc ie ioorr"1u +. ptosince 195J pracovní schťlze musejních

pracor'níků GottwaldoÝského kraje' Byli na ní jako dele'
'g]i 

n". rrol'lit 
" 

L. Port-lová za naše museum' Probralo se

íládrrí .,.r'"uerri a ce1á řada musejních problémú' Schůzi

řídil s. Smýkal' L' Portlová'

rtikv_ ookud x udrŽuii ancbo Žiji v pa$ěti nejširšiho oby'

"",:1.w" z -.'..:irLr '_thnog-af ckého se sb'rajízprjvy o li'
dorre 

'..hirekto;e, 
způsobu bydleni a hospodaňení' jakož

i Žpl'álry o zaniklýÁ řerr'.eslech a výrobě' Záloveň jsou

'i*t"'"* sociáhÉ ekonomické a ideologické podmínky'

které zpísobují, že 5e někteIé zvyky, tradice á- obyčeje

al."a "a'z":r'' 
jirré opět zanikaji' Kromě toho bytro d'o'

sud sebráoo několik desítek popěvků satirického rázu'

l*;e- ";''"*"e 
dokresluji povahu obyvatelsťva' Materiál

A' vlk - Frant. Horalík

1
I
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Popularisačrrí činnost okfesní vlastir'ědné subkomise a okresního musea

Eolkloristický a ethnografický výzkum na vláchovsku
(Pňedběžná zpr,íva)



folkloristické povahy sbilai na Vlachovsku již Fr. Sušil,

kteý kromě písni uveiejnil popis dětské hÍy ,,Na héličku"
a,,Hojadundu" z Vlachovic a některé watební zvyklosti.
Pro sborník, r€cigovaný Lubomí:em Niedetlem, Moravské
Slovensko' sv. II, Praha 1922, sbíral folklor. materiál z Vla'
chové Lhoý (. Bača, z Haluzic A. Orság a Ant. Hru'
ban popsal některé zvyky, pověry a obyčeje v Pamětní
klize obce Vrbětic. Lidovou píseň sbírali na Vlachovsku
jž v 19. stol€tí František Suši1, František Bartoš, v letech
1908-1913 H1nek B í m, v leteih 1939-1946 J. N. P o l á,
šek a Arlošt Kubeša.

Ve dnech 14. až 26. listopadu 1949 uzavřeli sběr lido,

ých písní na Vlachovsku dr Boh' I n d r a, Jaroslav D o'
stalík a Horymír Sušil, kteří sbíIali pro brněnskorr
odtročku Úsťavu pro lidovou píseň'

Lidové tanoe z Vlachovska, kovářská, ševcovská, metlo'
vá, mašina, prešpurská a sedmikročka byly zapsány s ná'
pě}T a tanečnímí kroky již v rooe 1949 Zdeňkou J e l í n'
kovou a Horymírem Sušilem plo brněnskou od"
bočku ÚLP. Při výzkumu, kíerý plávě probíhá, navštívili
jsme ve zmíněných pěÍ obcích celkem 19 liďowých lrypra'
věšů, jejichž výpovědi byly vzájemně doplňovány a ově'
iován} '

Ve V1achovicích nám lryprávěli: Frant. Častulík
rrar. 1872 (příběhy ze ž]vota lidu z poddanských ďob, z pa'
mětí svého děda, rychtiře), Anežka Časfulílová nar. 1894

(pověry, pověsti, o strašidelných bytostech), Marie Fojhl
nar' 1918 (o zvycích při náťození, kitu a o léčeíí dětských
nemocí), Františka Kacičová nar. 1923 (pověry a pověsti

z pámětí a vypŤávování starých lidi).

Ve Vrběticích: Anna Krpenská nar. 1864 (pověsti'
o způsobu života na ve nici do konoe 19, stol., o lídových
obyče;ích)' Jolef Řehát (staÍé paměťi ze života na vesnicl,
o lidových zvycích a obyčejích), Josef Vaňatka nal. 1867

(odprcs pŤi pohřbu, o pohiebníctr a svatebních zvycích)'

Zpráva
Iteoš Janáček:

', . . . Těm, kdož chtějí lidové písně zpívati' radil bych:
Běžte a učte se zpívati Lr těch dědiců staré naší školy,
a1e - pospěšte sí, sic vymře tak důležité ústní podáni'
v operních ško1ách se s ním neshledáte!"

(_Český Lid II, a95)

Tato strova psal Leoš Jaaáček koncem 19. stotretí o zpě'
vácích na Lašsku, a',e platila a platí i dĎes pro ceLou oblait
rraší reputr1iky, kde se dosud lidová píseň zachovala.

Naše Valašskoklotroucko, nejjižnější část moravského
Val:šska' patií m€:i nejŽpěvnější kraje ýchocní Moravy.

Již téměř po stoleií sbí a,í se zde lidové pisně. Největší zá,
sluhu o to, že se v našem kraji sebralo tolik písní, mají
v prvé řadó babšnky a dědáčci, kteří nám je pro geneIace

uchovali, potom ti, kteří hodnotu lidové písně pochopiLi
a zapsali ji a konečně ti, kteří v dnešní době vydání 1ř
r.lolýcl písni a tanců umoŽňují. Je to před,evším naše vláda
naši lidovč dernokratické reprrbliky, kt:rá podporuje čet,

rlými do:acemi rozvoj lidové tvořivos|i a obsáhtrou sběra,
tel;korr činnost'

lvlezi s!ě_a:eli, kteří při putování za Lidovot1 písní zaviz
tali i do našeho kraje, byli zna1ci nejpovolanější, jako
František Sušil a Frantijek Baúoš v miíulérn století a po
roce l9oo Hr.nek B]m, J. N. Polášek, Josef Černík, Ky"
selková a jiní. Na př. Hynek Bím sebral v Brumcvč, Byl,
nici, Popově' Štítné, v Závrší a ve Valaš. Kloboukách
v letech 1908-t90) a 1912-1913 na 400 pisrrí, z nich do,
posud trytro Žv€řejDěno potiz€ osm. všechny tyto písně,
pokud netryly vydány tiskem, la.'př. ve sbírkách Sušilo,

o sběru iidových písní a tancú na Valašskokloborrcku

František Ámbruz (o zvycích pŤi potrrím hospodářství),

Joseí Zámečník nar. 1892 (o pověrách, legendách a tan,
cích), Františka Hrbáčková nar. 1865 (o obyčejích pň
úmrtích a pohřbu, o výšivkách a lidoYém kŤoji)'

V K ř e k o v ě: Veronika Plšková roz. Bílková nar. 186J
(o událos.ech na ÝesníciJ zvycích z dětství, sociálních po"
měrech na vsi do 1900, o venkovských handléřích a před,
zpívala celou řacu svatebních pisní a popěvků) a Františka
Manová (o pově:ách, tregendárnich přibězích' svatebnich
zwykloslech a obyěejích).

V Haluzicích nám lrypravovali: Mariína Káčerová
nar. 1871 (o svatebních obyčejích), František Juři.a nar'
1873 (o udá1ostech z vesnické hospody' o zlrycích při
úmrtí a pohřbu)' Mari€ Halbrštátová rur. 1887 (o straši,
delných bytostech a 'zvycích v pruběhu roku) a Karel
Orság nar. 1902 (pranostiky a zvyky v průběhu roku).

Ve Vlachové Lhotě: Marie Saňáková nar. 1889

(o zvycích pohřebních a svatebnich, pověrách a koledáclr)'
Do dtuhé svělové váiky žilo ve Vlachovicích v menši

kolonii několik cikánských rodirr. O jejich životě, spolu"
žití 5 ostatním obyvatelstvem a o zbytcích cikánského
Íolkloru (zlomky rrěkolika písní a poc.) podali velmi cenz

né zptá'ty A:ois Kubíček a Aíežka Častuliková z Vlacho,
vic a Mariána Káčerová z Hal'rzic. O životě a cestách vrbě,
tických',m:šLjiů" (zvélokIest'čů) svétem podal zajímavé
zprávy Frant. Ambrůz z vŤbětic. výzLum miškáiů není
dozud ukončen.

stáří vpravěčú se pohybovatro od 90 do ]0 let. Nejstarz
šími byly Veronika Plšková z Křekova, nepřeberná po2

kladnioe lidové moudrosti, devadesátiletá Anna Krpenská
z Vťbětic, 891'etá a Fťantiška Hrbáčková z Vřbětic, 88l€tá.

Mohli jsme ploto od větší části lrypravěčů Žískat zprálT
z druhé poloviny 19. století, tedy z doby, kdy ješiě trval
na Vlachovsku statobylý způsob života.

Výzkum prcváďěji Frant. Matýsek a Bedřich Havlíček'
Fr. Maýstk

ých, Bartošových, J. N. Poláška a jiných, byly uloženy
v trrněnské poboč.e Úsiavu pro licovorr piseň (dnes Kabi,
net p:o li:lovou píseň při ČeskosJ,oven;ké akademii věd).

Na podzirn roku 1949 podnikli nový sběr písní na Va,
lašskokloboucku pod veďením'doc. dr Aloise Gregora
,,pěsničkáié" z Bma z Ústavu pro lidovou píseň, ve dnech
14. až 26. listopadu. Kromě dr A1. Gregora se sběru zú,
čashili Jať. Nečásek' Dr Jiří Vysloužil, Dr lvo stolařík,
Dt Boh. Indra' Jaroslav Dostalík' Jaroslav Jrrrášek a
I{orymír Suš.il.

Č]enové Valašského krúžku z Valašských Klobouk pod
vedenim tet_čky Sušilové upravili sběratelům cestu. Krú,
žek njjal auto a ktúžkaři obje1i celé Valašskokloboucko,
navšÍvi1i po vesnicích baběrrky a dědáčky, poprosili je,

aby si vzpomněli na staré ,,pěsničky" a tarrce a připravili
tak dokona]e cclý kraj pro nový sbér.

Firranční úhradu spojeiro! se sběrcm pomohli Ž2jistit
předevšim ONV ve Valašských Kloborrkách (za předsed,
nictvi s' Maltina Vaculika), kteý poskytl 15.000 Kčs a
valašskokloboucký Vtlašský krúžek, kieťý uhladil 5.000

Kčs na dopravné' Ubytování pěsničkjřů obstarali ,,krúž,
kar'i'. - KaŽdc ráno odrezlo auto pěšničkiíe po dědinách
a večer', když se všichni seš[i, sdětrovali si navzájem své

dojmy; jezdili po dvou a s kaŽdou dvojicí jeden z ,,kruž,
kařů ".

Výsledky stětu byly přimo ohromující; bylo sebráno
690 písní' varianý. Celkem bylo sebráno nově
kolem 1000

Uká:alo
ExÍ]| mo'tum |ittíiyí_Ď
žc ne i+ě6rttiíí. oAi i'



j€ Študlov, jistě zásluhou tetičky Vyptršťákové, lidové

zpevačky, ktera nej€n mnoho stalších písní znala. ale iaké

""ola ii"h -''oh., složila' Také baběnka Lysáková z Byl'
nice, baběnka Šebáková ze Štítné, staý dědáček Měřička'
Zadkovský z Ned. Lhoty a baběnka Změlíková ze střelné

- od ní ie dnes již všeobecně znárná písníčka ,,Ej, svítilo

slnečko nad našú zahrádkú"' zpívaná v€ filmu ',Zitra se

bude tančít všude" - přispěli každi- wou hřivnou L úspěš'

nému sběru.
Spolu s pisněmi byly sbírány i Lidové talce' Mezi lidem

,r"*p"dl" u zipomnění točená, tanec starodávný a vzácný'

Již Áa př. Hynek Bím zapsal r'oku 1913 v Popově l<romě

127 písni také hr_Lr hudců k pěti taíečním písrÍm - pro

t nei toč.r.y'. V roce 1919 zapsa1i Zdeňka Jelínková a!Io'
rymír Sušil na Valašskokloboucku civaoeqiět starých lido'
wých tancir' Doplňkový sběr' prováděný Valašským krúž'

kem, tlvá dodnes.

V červenci 1953 zjisiil spolupracovník íašeho alchcolo'
gického odděkní Frant. Malýsek z Vlachovic, že na zahtao

áě tamrrí usedlosti Kar]a Divokého č' 90 se po příva'

lech rnístníbo potoka Říky, kteý pod'emílá bŤehy zahrady'

obiel'ují střepy nádob, promíchalé dřevěiými uhlíky a

kosbni.
Při podrobném šefieni na místě nálezu bylo ziištěno'

ž€ najii€l usedlosti pozoroval vyplavováni stiepů již asi

15 leť; střepy částečně posbínl a házel js na dvůr vedle

haojíšiě netro zpět do řečiště potokL
ť slpnu 195j povčřilo archeologické oddělerrí a OVS

y."o1. M't1.ku, aby podnikl nákladem musea na místě

nálezu bližií průzkum. Na zahradě usedlosti č' 90 byla

prokopána.orrd" 2 krát 2 m, hluboká 1,40 m' V hloubce

ó,+o * od povrchu byla hlína silně promíchána zbytky

dř€věného uhli a ojediněle se nacházely loztroušené stře7

py vypálených nádob. Tato vťstva sahala až do hloubky

i,+o *, .t"jlre jako v profilu břehu, podemletého potokem

Řikou. Niže byla nalezena vrstva kompaktního jílu s ka'
menv- V podemletém břehrr zahrady se obievilo talié ně"

ko:i]. s*ón ve steiné vrsrvói v letnícb mésicich hladina
potoku fuky však této úrowně nidosahuje a teče 0,J0 m

až 0,40 m níže.
Nalezené ketamické stŤepy rnají vesměs široké okraje'

po vně'ši srráné jsou čerlené zbarvenv. voitiek j€ tuhovjl)

.1.o..'rdob.ny typickými vl novLami' Z jednr

náloby byl na'€:en kus dna, silně oboustlan4ě tulrovaný'

hladký, s dírkou, pravděpodobně pro drát či železnou

obruč, kt€ťou byla náJoba po prasknutí zajištěna'

střepy nádob, nalezené v sondě i v břehu zahrady, poto'

Všecky písně a tarrce' seblané na Valašskokloboucku již

od dob sušitoýýcb bude obsahovat dvoudílný sborní<

Dísni a tanců. jehoi prvni díl je jiŽ v tlsku a který připra"

vila k wydáni Čtskoslovenská akad€mie věd, Kabinet pro

lidovou pí:ďr v Bmě.

Sbírka obsáhne vedle 690 pisní a 25 tan'ď, sebrarrých

v roce 1949, také písně sebrané Fr. Sušilem (44), Frant'
Bartošem (31), J. N. Poláškem a Arncštem Kubešou (ll55)'

H1,nkem Bímem (127) a .;,rLými. jinými sběIateli (145)'

Velkot zás1uhu o propaglci val:šskokloboucké lidové píw

Írě, Žpěvu a tanoe si získal vaiašsliý krúžek závodního klu'
tu Pal,Magneton z Valašských Klobouk, znárný v celé

naši republice jednak zc s_Ý"ých \rystoupení ve strážnici a

ze svých zájezdů, jednak z rozhlasu. Soustřeďuje nejlepší

lid,ovi zpěváky a tanečníky a vychovává ;;eneraci k lásce

k lidové tvoiivosti.

Nález středověké keramiky ve Vlachovicíclr

Libuše Sušiiová

kem podenilaném, velmi se podobají podobným nále"

zům, vykopaným v Uheském Brodě a uloženým v tam"

ní- -.rs.o. které jsou datovány do 12' sioletí' Docent dr

Josef PoulÍk ze Stát archeologického ústavu Čs' Akademie

věd a dr Jan Pavelčík z Krajského musea v Gottwaldově
označili vlachovslý Írál€z jako sidlštoi středověkou kera'

miku (nádoby) ze 13.-14. století.
Nález úlomků nádob je dokladem, že se sfiedověké Vla'

chovice rozklácaly po pravém, t. j. západnim břehu po'

toka Řiky, v pravděpodobném rozsahu od kostela až ke

,,Kaštylu'' (tak jsoB v místním názvosLoví označovíny
trosky bývalé panské tvrze z 15'-17. století)' Pro starší

osídleni levého' t. j. ýchodního břehu fuky dokladů zao

tím není. Nález středověké keramiky je dalším důkÁzem

velkého významu sídlištního průzkumu obce Vlachovic'

kd.e již dnes je prokázáno osídleni n€oLitické (srovnej

naši ;ř€dběžn;u zprávu o v'ýkopu na Ďůlově kopci),

z doby blonzové rozsáhlé pohřebiště lužicko'slezské -
(rovněž stejná lokalita) a na osídlení s1oÝanské v 8' až 12'

itol"tí, u.dl" samob:rého názvu oboe, s veikou pravdě'

podobností ukazuje dodaes zřetelné a valy opevněné

''Hradíštko' 
_ dcsud valrrě neprozkoumané a lor'něž dru"

Áý typicki' název ,'Hrad"' kam klade lidová tradice ,,Žiž'
kuv tábol"'

Podrobný sidlištni průzkum Vlachovic spojuje tedy

v soLě nutně revisi dosavadních názorů na starší kolonisaci
Valašskok],oboucka a předpoklad souvislého - i když

snad řidšího osíd:eíí, íiž dávno před 13' stoletim'

Nalez€né střepy nádob jsou uloženy v 
i1Ťl;;:i

Vzpomínáme

Dne 23. listopadu 195] náhle zemřel spo1upraooÝník n-aÍh9 P]]:: a člen okresni Ylastivědňé subkomise Josef
o de hn a l, správní zarněstnanec Lj";é;;"Jj" ve Valašských Kloboukách' V. zesnuGm 

':"á''l'1":::: ']1:::í
řfJ;,ffi,,iťj:il"'ňř i; ;;'J"i",-*;"i musea fotágraÍicky zachycoval památnosti našeho okresu a přispěl

iJ k'uybudorreni ossntelo musejního fototŤafického archivu' Čest jeho památce!

Dr J. Mana Df A. Ríchter
František Slámečka

Klement Gottwald: úíti toho slova - srozurnitelnou a přístupnou, a proto

mu blízkou a drahou.

Opravdu nevim, proč by měla být výše kultura oblažrr'

ijcí iesít|v a stovky výluřných jedinců, než kultura osvěý

íujicí a povzbuzujicí statisí<e a miliony ná pochodu k ve'

1ik{m hÍÍlaniiním ideálům."
Z plojevu na sjezdu Národní kultury dne i1' 4' 1948

',Nejde 
jen o to' zpřístupnit kulturu již vytvořenou' Náš

lid potřebuje i novou kultunr dneška, žijící dneškem a

pom;hající dnešku. Pofebuje kulturu - vědu, literatu'

ru, divadlo' film, hudtru, prodchnuté naší víIou v šťast'

nou budoucnosť země, posilujicí nás v práci i zápasu a ukao

)ujicí nám oestu lpŤed. Potřebuje kulturu - nebojim se

(Ná první stlaně otištěllcitát z dopisu pr€sidenta Íepub1ikyKlubu Za starou Prahu z'e dne 29' 9' 1950)

26tÁ - 1954


