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I.
Podnět.

1. Spolupracovník okresnÍho ílUs€á v€' Valašs{ýeh Kloboukách a ělen

ó'í Érantiset< Matýsek zjistil při folkl'oristicl€m PrůzkuÍnu' který
provárlěl na Vlachovsku ý ob:i' vrběťicÍch! na podziÍn 1962 ty'to sku_

iečnosti: Josef zámeěník, rolnÍk, nar' 1892, vrbětiae ě''49;' vlastní

obytné a hospodářské budovy' parcely č' 7911 (stavební-plocha' o vý-

-ář" 1 u o,s ;') a é' 2?95 (zaltrada o výměře 1 ar 51 m'z)' Udade jsou

vzaty z gluRtovních zápisů, cho'íaných u MNv ve vlběticÍcb'; pa'rcela

e. zžss lest ďnes zastavěna. Parcela Ó' 2795 - stejně jako okolní
parcely 

_ 
. původně &áležela obci vrběticím. zmíEěné obJ'tné staveni

ů. +s' p*"uiu é. 7glÍ, leži tedy na bývalém obecním pozerŤ'lku před

"tu.otjlou 
zvoničkou, od nÍ na západ ve vzdálenostÍ asi 20 až 25 m'

2. Josef zámečník, majitel usedlcsti sďělrtr přÍ dotazu toto': Xd'yŽ v'řoce
1924 kopal nový sktep' objevovaly se v hloubee 120 cII{ ěétné kosti'
kter17m išak něbyb l_ěnována zvláštní pozornost. Teprve nálbz' dvou

lidsřých lebek upozornil na to, že se jedná o pohřby lidskýeh těl' v
'' tcztě, ocelovĚ iemně zbarv€nc- jítové"'půdě' b'{ý zjBtěa$r &híky

(hla\.ně Augustinem Šimoňikem, zedníkem) _pracuj'ícÍrn'i při' výLopu .

sr.iepa riosřo kostrý objevolaly se v hloulice 12o cmj v prostoru

sklepa, položeny ve stejné úrovni, a to v řadách po třech vsďle_ sebq'

Mrtvoýnebožtiků ležely na zádech, nohama lte znoniěce, takŽe jejich
tváře byly obráeeny k východu.
Hroby še prozrazovaly červerrě hnědým prďilem razpad{É fošen a
kolem kosier byly nalezeny skrovné zbytk5ř řakví' které. by;ly podle
úsudku alělníků zhotoveny z borovýrh fošen (odhadÍú$o- dělnÍky podle

suků). zbytky rairví byly patrny i pod mrtrrolaroi - kostraÍni.
Hrob.y s nálezy koster bylj' však bzoNedné rozrušeny kopání'ÍI. pro-
tofu betonový záktad sklepu šel do většÍ hloubky neŽ 120 cm. Kosti
byly vyházeny na jedno mÍsto, zůstaly pak' delší dobu na porurchr' po
jiŽní straně vykopaného sklepa. Protože se o ně nÍkdo nezajímal' byly
posléze s přebytečnou hlínou, z !ýkopu sklepa' vyvezeutr1 do potoka
Řiky, t<tery teče při zápaatním okraji obce, směrem od Machovic k Bo-
huslavicÍm, t. j. oď s k J.
Potud vypovídalÍ o nálezu lídských koster při kopání sklepa v' Í. 1924
majitel uiedlosti č. 49 Josef Zámečník a zednÍk, který sklep betono- '

val, Augustin šimoník. Poslední dále vypovÍdilr'- že přÍ kopání huny
pro betonoqÍ podklad pro zárubně dveiÍ do sklépa narazil na další
rakev s nebožtÍkem - kostru. Krumpáč mu náhlé proletěI zlbhka do
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volnějšÍ pťldy, objevily se kosti hrudniku a hlava - lebka zůstala v
hlÍně. Kostra tohoto hrobu, olkťytého v místě dnešních ďveři do
sklepa, zachovala shora uledenou pohřební polohu' Ruce nebožtíků
všech odkrytých hrobů byly volně pieloženy přes těIo'/e výši biicha
jakoby křÍžem. Nebyly tedy podle drrešního způsobu pJhibíVánÍ prsty
sepjaty.

3. Další hroby (kostry) byly po.l uledlosti Josefa ZámečnÍka odkryty až
Y r. 1937. Tehdy kopala dcera majitele usedlosti Fraltiška Kadičová,
t. č. bytem ve VlachovicÍch č. L2' silážní jámu \'e stodole usedlosti

' (slouží vlastně jako šopa pro vůz a poí. a je poloŽena ve směl-u ke
zvoničce) a močůvkovou i záchodoYou jíÍnku, a to ve směru k obecní
silnici, západně od used1osti. v siláŽní jámě, dnes vybetonované, znovu
se tehdy narazilo na několÍk koster. Byly položeny shora popsaným
způsobem, t. j. ležely na zádech, hlavou k V' ke zvoničce. Při výkopu
silážní jámy by1y však odkryty jen kosti nohou, neboť hlava a ostatní
části trupu zůstaly v zemině. Na profilu vykopané silážní jámy byly
kolem koster patrny stopy po rakvích. Barva hlíny byla opět ocelově
temná.
Také v obou jamách pro jÍmky byly také částečně kopáním narušeny
další pohiby v diÍve popsané poloze. Rovněž i zde b'ly nalezeny stopy

' ' po dřevěných rakvích. Při výkopu ocváděcÍch kanálů z obou jÍmek,
. kopaných do hloubky 150 cm' nebyly dalšÍ pohiby jiŽ odkryty.

Při výkopu studně v r. 1937' jižaě od sklepa usedlosti, nebyly rovněž
odkryty další kosti. Země byla až do hloubky 5 m prosáklá tefftllými
žIlami Zv. šlágy. Jinak se p.'i výkopu studně objevoval jen žlutý jíl.

4. Tyto zprávy, Zachycené z vyprarování příslušnÍků rodiny majitele
usedlosti č. 49' dávaly tušjt' že se podaailo šťastnou shodou okolno3tí
náhodně objevit nějaký bud již zaponlenutý nebo jen tušený hibitůvek.
Po náhodných objevech kostel v letech 1924 a 1937 nebyla však ná_
lezůň ve Vrběticích r,ěnována hlubší pozořno3t. Teprve v r. 1s52 pii
sbírání národopisného materiálu na vlachovsku, a tedjr i Ve vlběti-
cÍch, dostaly se tehdejší náhodné nálezy do popředí zájmu okresnÍ

' vlastirědné subkomise ve val. Kloboukách. PracovnícÍ ovs a okres_
ního musea, v čele s Fr. Matýskem' začali se hlouběji ZajÍmati o lido-
vou mÍstní tradici, pokud mě1a vztah k objevům koster.

II'
_ Názory na objev koster z r. 1924 a 1s37' pokud se objevují

ve wbětické lidové tradici a v Brístni kronlce.
1. Při pátránÍ o zprávách, kteró by molily ĎlíŽe o5vět1it1 náhodné nálezy

koster V okolÍ vlbětické zroničky, byla předevšÍm přohlédnuta obecní
kronil<a. V ,,Pamětní knize obce vrbětic'', str. 22o, Zapsal tehde:ší
kronikái]' iídicÍ učitel Antonin Hruban, zpfá!u o nálezu koster v r. 1924
na parcele Zílnečnikóvy usedlosti' Kronikář záťoveň poznamenal, Že
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tehdy (v r' 1924) se sedmdesátiletý Josef Š'"ehták z Vrbětie č' 3 vy-

:áirií i, "ar"^ 
íoster jái<o o mórovém:h'řbi'to'vě' KronikáŤ

ii.,rt "r' 
ugut sám toto mínění n€sdílel a omačil nález jako hřbit'ov

".tett"ty.t 
Českých bratři, kterýgh byla ve VÍběticjc-h k r' 1658 vět-

šina, poněvatlž lyto v to době lin 40 olob katolicky přijímajícÍch
.^ (srov. Pamětní kniha obce viuptl", .t'' 22oj' odku'l řÍdící učitál HÍtl!

ban tento údaj čerpat nebylo pátráno'
řiá"itar H.'ťun táto uu"ot, j;k z kont€xtu vyplývá' že českobratrský

hibitov ve vrběticích se v 17. století rozkládal okolo bratrského sboru'

snad ho k tomu vedla blízkost zvoničky ? :

2. Lidová místní traalice sice ničeho nevěděla o bratrském'sbort 'vB vr-
'' tiěti.í"h, avšak úštní podání védělo o bratrském hřb-itůvku'

Tak Josef vaňatka, vrugtice e. 11, nar' 1867, vypově'těl' že na bra-
trském hřbitůvku bylo Pohřbeno 2? Lidi' JÍÁ zpráva-uváděk' že kdysi
bylo ve vrběticích 2z ňrolů,,jr1r-é víry'' (dědíček Šabršula)' ostatní
siařÍ vypravěči z obce se většindu domnÍvali' že jsou to pohřbení po-

biti ,,řumáni'' (z let 'í665, 1685 net'o konečně z let I?04 - t7L1)'

. o- dřávěné starobylé zvoničce se vypravovalo; že k ní jezdil konat

bohošlužby kněz ze slavičína, aoxůá ještě nebylo ve Ýlacňovicígh
koltela (Vrbětice patří k vlachovské farnosti).

Nález'dvou lebek p:i výkopu sklepa v r. 1924 ilď vznjk kuriosní a
."' ]'' póife2řÍvavé Úísťnílpdi:ěšti' žě prý' dtěc'í'Íýnějš1hoi'majiťéle 'use'llostl

se sousedem' starým váňou, zabili dva míškáře, kteří se vraceli -z
\_' ':Potska.a'u zámečníků přenocovali. oloupili prý je' když j€ před_tÍm

bpili, usekli jim prý hhvý na nátoni (klátě) před domem, kde se 'štípalp
. a?iví' sctrováti iá pod chrastÍÍn (roštím) a nakonec zahrabali' U Írlrtvol

' . byta prý - poďó tóto poslední lidové verse _ nďezena sodov\a slir_ovice
,' - 1i2 urrev):.a skutečně, pii výkop{'v r. 1924 byla 'ukazována láhgv'

É;'io vše't< o ní zjištěno' že byla dátra podle místního zvyku při stavbp
'. uiedtosti do základů. 'Potud zprávy z mÍstní kroniky a ústní lidové

tradice.

' Archlvní přam€n.

Latinský citát z ť. 1644' uvedeňý dr Ad.'Turhem ve článku ''K top9i
gťaÍii 'Br;trských sborů na Uherskobrodsku do soleté války''' otiš!ěný
.v',,Famátníku musea_J. A. Komenského v Ub. Brocě 1888 - j"948'', z roku
.1948, str. 147, ukázai na'hisiorickou skutečnost, že ve Vrběticich byl do
17. stoletÍ i bratrský sbor i bratrský hřbitov, který však exÍstenci sboru
přetrval a pohřbivalo se na něm jéště 1644'

,,In Vef-beticz fuit quodam zbor picca|diticum; :extat
'adhuc .c.o-e m i t e r i u'm, sepeliunt se ibi insalutato parocho".:(Konsistor'
archiv v olomouci, Matrica districtus hťaďscensis ]L644' fol''l&}'

III.
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(v€ Vnt'ěticíů 'byval kdysi 'pikartský sbor; zústává posud (1644) hřbi-
tov' kde se faóníci poehovávajÍ sarni'. bez farářeJ

' : Naše rúkoty.
objevila sě tedy nutnost:
1. revialovat náholné objevy kosteí z l€t t924 a L937 a přímým kontrol-

nÍ.ťn ${ikopem zjiŠtit, zda byly dřÍvějši nálezy jenom ojedinělé a ná-
,hoťhré' nebo

2' zd'a se jedná o hřbitov moÍový, jak vykládala lidová tradice, či
'5. 

Íalé ,o padlé 
',Kunrány'' 

ze 77. a začátk.u' 18. století, nebo opravdu
4. zda jde o hřbitov bratrský. V tomto přÍpadě zjistit pokual moŽno co

nejpřesnější rozsah předpot1ádaného hibitůvku 'a současně zjisťit způ-
sob pohŤ'bívání (pdhřební ritus).

v.
Přehledná zpráva .o vlastnfun ]pnůzkluírném výkopu.

Kontrolní lŤkop byl provealen ve dnech í7. až 23.. srpna 1955. výkop
vedl po stťánce lěkařské DI Alois Richter, po stránce dtuálni Fr.,Ma-
týsek' po stránce oiganisaění zajišťoval práce Dr Josef Mana' prof. Bed-
řich fiavlíčék poi_ídil kresby a ,niákresy a antfuopologický posudek sesta-
vi{ Dr 'JaÍt|PavelčÍk Fři .\Ťkopu.'byli eaÉě:tná:ni iiako. ponocní 'děhsíci Jan
VráblÍk z vrbětic a František Hověžák' student z vlacho1'ic.

Býy pdloženy ,dvě sondy. PrvnÍ sonda č. L byla položena těsně vedle
šklépu, na z .od,samostatně stojícÍ dřevěné šop5l,'ve srněru od s k J. Byla
'i!l0uhá 4 m' išiřoká 125 cm a hluboká 160 cm. Llkázala se bezqísledná.
Pouze v liloubce 40 -'60 cm, po odstranění nejm'ladší kulturní vrstvy, t. j.
navezeÍré hlíny' byly nalezeny ohořelé zby'tky dřevěn'ch trámů, sto.plr po
'nějaké dřevěné budově, o níž nebylo 'možno nic blÍžšího zjistit. Poal touto
Ýrstvou, až do hloubky 140 - 150 crrl se naďtáZela panenská ,,sl.ínová''
půda, žlutohnědého zabarvení.

První sonda tedy prokázala' že kosterní pozůstatky' objevené náhotlně
v lel'.ch 1924 a 1957, se nacházely hlavně'pod dnešnÍ stodolor' (š(lpou)
a pod světnicí obytného stavení č. 49, t. j. v dnešním sklepě, a nepokra-
ťuji tedy dále ve směru k jihu.

tonda č. 2'byla polcižena ve sméru podél seYerního okraje zdi světnice
xsedlosti č' 49' t. j' při severní části sklepa, po celé ttélce sklepních á-
tladů až ke zděnému kamennéÍnu chl6'u. Byla široká 1 m a v hloubce
'í-,15 m býla alne 19. srpna 1955 odkryta kostra, oTientovaná hlavou k S,
ve směru J-s. NejdříVe byla odkryta kostra hlavy (hrob ě. 2). Kolem ní
jr.'}alezeny Zrezsxělé silné kovářské _hřebÍky ]z rakve a na .nich .b'ly ještě
'patTny ztíio']chÍ$ixrělé ,hně&álaŽ zrzavé zhrtky dřevěÍÉ fošny, které umož-
nily rekor]struovat,dbťysy řákve.
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Při dalšÍm rozšíření sondy podél severní zdi sklepu' byla odkryta část

5lJ tostry (hrob č. 1) a sióe z pravé nohy femur' tibia' fjbula' patella a

i.""'.' 
".tt "* 

v délce 0,76 cm. Dále k západu nebylo moŽno sondu vést

ň;tbdy kámennono ch'léva, pod nímž ležely 
'lalší 

kosterní pozůstatky

iamz 
""úožtir... 

U ockryté holenní kosti byl nale?en také 1 silný kovářský

hřeb z rakve. Kostra v hrobě č. 1 byla položena kotrmo' v útrlu g0' na

kostru v hrobě č.2 a byla orientována oblíčejem k východu (směr z-v)'
Hrob č. 1byl položen ve stejné hloubce jako hrob č' 2' takŽ€ lze sou-

dit' že oba '"-rlii uyti pohřbeni v dcbě' od sebe nepříliš časově vzdálené'

Nato pokračol,áno v odkrýVání hrobu č. 2 a to lozšíiením sondy k se-

],".u, 
"ož 

umožnilo odkrýt ňrudní koš'Í ostatní kcsteřní pozůstatky' Při
rozšiřovánÍ sondy č. 2 byly v bloubce o,Bo m, t' j' 35 cm nad kosterními
pozůStatky hrobl č. '2, obje\eny pozůstatky dětsk' kostry (hrob č' 5)'

Mrtvolka oitěte, ttera bylá ockryta celá, byla pohibena V rakvičce' již
prozrazovaly ze.t\elé zbltky dřeva, patrně kolem celé .-dětské kostry'
_ootst<ii 

ponieu byl orientován jako hrob č.2' hlal'a obličejem k severu

(od J ;; s). DětsLá kostra byla dlouhá 43 crfl, rozméry rak\'ičky 52 X22
cm. Po obou stťanách dětské lebky nalezeny dra hřebíky hrubé kovářské
prác3, k(atši než u íak!í dospělých (r' hrobě č' 1a 2)'

Mťtvolka dítěte byla pohibena tak' že nohy byly zkříženy, pravá přes

levou' ručky volně položeny podél těia. Lébka dětské kostry byla Silně

narušena, rr.raxillae iovr.rěž, hr'udní koš 'byl dobie zachor'án' Dále byl jen
patrný zbytek pánve, avšak na pfavé luce dítěte byly dobie uchovány
i čtánky prstů (ossa caÍpi, ossa metecarpi a phalanges).

Po Zakreslení o oťotografování nálezů byl cětský hrob č' 3 rozrušen,
aby mohl být ockryt celý hrob č. 2, na němž dětská rakvička ležela'

celá ockrytá kostra v hrobě č. 2 vykazo\'ala tyto rozměry: celková délka
cc.a 165 cm, hrudní koš byl značné destluován, šiika pánve 32 cm, o'l
lopatky k lopatce, t. j. šířka v ramenou 35 cm. Jednotlivé kosti: humerus
5o cm, femur 59 cm, tibia 45,5 cm; u obou nohou zachován i taťsus a
patrny ossa tharsi, ossa metathaťsi i phalanges.
Po píavé straně hlavy, pravděpodobně u pravého ušniho boltce, byl na-
lezen _[,5 cm dlouhý kousek drátu s měděnkou' nepochybně zbytek ná-
ušnice. Ruce n€božky byly složeny podél tělá a v pasu přeIoženy přes
sebe, dlaň přes dlaň; nebyly tedy ruce sepjaty. Pod rukama, složenýma
v pa:u, hlavně pod levou, byly nalezeny silně zrezivělé kousky Železa,
celkem 4, v délce od 6 do 10 cm. Nejpravděpodobněji jsou to zbytky
nějaké masivní ozdobnější piesky nebo spony, která byla ozdobou kože-
ného pá:u. NenÍ však vyloučeno, Že jde o Zbytky železného kiížku' který
,držela nebožka v fuce.

Po zakreslení t€chnických údajů a Zhotovení fotosn'ímků byl hrob č.2
kroillé lebky opět zakryt a celá sonda č. 2 i s hloby ó l' 2 a 3 zas}'pána
a půda uvedena do pů\'odního stavu.



vésti kontroiní výkop dále' t. j. k severní nebo severovýchÓalní straně
usedlosti, ke staré dřevěné zvoničce, nebylo možno, nebot podél severnÍ
a východnÍ strany ušedlosti č. 49 vedou užívané obecní cesty do okolních
statků. stejně nebylo možno proďloužit sondu ve směru k západu' pod
obytné rnístnosti ani pod chlév usedlosti ě' 49 a to prostě z toho důvodu,
že k tomu nebylo finančních možnostÍ.

Přihlédneme_li k plánku odkrytých koster z let Ig24 a 1957 (zhotove-
nému na'základě qýpovědí majitele usedlosti, jeho dcery a dělnÍků)'
!.]rsvitne nám' že pod dnešnÍ stodolou (šopou) usedlosti se nacházejí 2 - 5
kostry, v místě východní stěny sklepu další 3 hroby' uprostřeal sklepu
další 5 a v místě ápaalní zdi sklepu (zárubně dveřÍ do sklepu) pravalě-
'podobně také dalšÍ 2 až 3l'Lroby' Tak nám vyjde 11 až 12 hrobů tušeného

'hřbitůvku, které se rozkládají na ploše 22-25 in2 (za předpokladu, že
pro 1 hrob počítáme s plochou 2 m'). Připočteme:li k těmto. 11 - 12 hro-
bům ty, které byly náhodně odkryty při v1ýkopu obou močúvkových jímek
v r. 1957 (v Jz a sz části usedlosti)' a to v každé po 2 hrobech' dospě-
jeme' k číslu ]"5 až 16 hrobú. Připoěteme-li k tomuto číslu ještě dva
hroby (2 dospělé a 1 dětský pohřeb), odkryté při našem kontrolnÍm vý-
kopu, docházíme k číslu 18 hrobů' Tak nám narůstá plocha hřbitůvku'
kterou lze rekonstruovat do plochy kolem 36 m2 a zaujímá, bereme-li v
úvahu průkaznost lidové místnÍ tradice o ,'27 |tobeal:. jiné vír'y'', 3/4 cel-
kové ploihy hřbjtůvku'

Nelze tedy za aáhych okďnosťÍ stánoviti roz'loh['hřbitú\'l*il ná'pióchu,
rozsáhlejší než 55 - 60 m', zvtáště uvážíme-li, že dosuťl odkryté hroby
ať již náhoilně či při kontrolním výkopu odkryté' svou blízkostí na tuto
'poměrně malou plošnou rozlohu poukazují.

Při kontrolním výkopu neúplně odkrytý hrob č. 1' jehož dalšÍ část i s
kosternÍmi pozůstatky se nachází pod východnÍ stěnou a základy chléva,
dává poúze tušit, že ta zb'ý1Ia:1ci V4 hřbitůvku' o ploše 19 - 25 m' čili těcb
9 až 1o'zbýýaiícich hrobů, jest posrrnuto co do polohy poněkual k severu,
t. j. poal chlévem usedtostl č. 49.

vl.' Anthropologlcký posual€k lebky z hrobu č. 2' Popis lebky:
Barva lebky jest sytě hnědá' Ťlakem v hrobě jest lebka podte švů roz-

pádlá a kosti temenní mírně deformované, takŽe nezapadají přesně podle
švů do sebe. Všechny švy jsou velmi dobře znatelné, dosti hrubé a nikde
nenÍ stopy po jejich srůstánÍ'

čelo jest nÍzké. Typicky ženské čelní hrboly vystupuji v mírné formě.
Nadočnicové oblouky vůbec ihybÍ. obličej' kosti nosní a maxila jsou roz-
třÍštěny. spodina 'lebeční jest rozpadlá. zbyla je[ část kolem fořamen
:occipit. maq. s q[ěma konydyl}j^ occipit. a se sponou sphenooccipit.' jiŽ
srostlou.:Na le cerse dala zněřit šíika 14,5 cm a délka ý'6 cm' Index
šířkodélkový 81,8J'' brachycephal.

o



Óruiťa 5+x2e mm, index ó2,4, mesokonch' obvod lebky jest' 5Ó,5 crn.

Jiné mÍry se nedaly na roztřÍštěné lebce proměřit.
zuby na horní čelisti jsou zachovány všechny až na první řezák vlevo'

který je ztracen recentně. obě třetí stoličky se ještě neprořezaly. První
stoIička vpravo a druhý třeňovec vlevo vypadly a alveoly po nich jsou
zarostlé. První stolička vlevo má kazem sitně vyhlotlanou korunku. Zuby

Jsou jinak dobře zach-oválé a jen mírně otřelé'- corpus mandibule je dosti nÍzký a brada qÍrazně vystupuje.
Kromě lebečních kostí dochovaly se ještě oba claviculy a obratel atlas.

Kličky jsou mírně zaobleny, nemají výrazně vyvinutých úponů á majÍ
inladistvý ráz. Vzhledem ke všem nalezenjÍýn okolnostem na prohlédnu_
týcli kostech, možno soudÍt, že patřily žené asi z0 - 25 let staré.

'Ťěiňě nad kostrou ženy ležÍcÍ dětská kostřička měla prořezaný teprve
prýní iéiák. Mělo tedy dítě asi V2 roku. zda tato dětská kostra souvisela
přímo s kostrou ilosPělou, nebylo rnožno rrrčit.

VII.
Řešenl úkolťr.

Ad 1) Kontrolní výkop předně dokázal, že podezřívavá mÍstnÍ pověst o
zabjtí miškářú jest bezpodstatná a že nálezy z let 1924 a !93?
nejsou ojedinělé, čili, že se musí jednat o hřbitov.

A.d 2) Že kolem zvoničky' jejÍ stáří se odhaduje na dvě stě a tři sta let,
, ,t' j. uprostřed vesnice, nemohl bý[ zbudován piÍležitostný morový
"i''iĚito", vyplývá z hrůzy'našich předků před morovým lrvzduším

a nákazou a ze skutečnosti, že takovéto piíležÍtostné hřbitovy byly
polle tehalejšÍch nařizení zakládány vždy mimo hřanice současného
osidlenÍ vesnice nebo města. To jest na př. dosl_ěilčeno ve Val.
Ktoboukách - morový hřbitov v zástoilolÍ, na dnešnÍ cepkově
zahradě. vÍme však také, že při epidemických pohibech bývali
zemřelÍ pochóváváni hromadně, kdežto v našem případě způsob
pohibů dokazuje' že nebožtíci byli pochováváni v rakvích, v oddě-

.lených jednotlivých hrobech, nikoliv v hrobě hromadném.
Aď 3) Že nejde 'ani o hroby padlých ,,Kumánů nebo Tatarů či Kuruců''' vyPlývá z nám dnes známých historicwch fakt, neboť aní při vpá-

dech r. 1665' ani r. 1685 se v okolÍ Vrbětíc ani ve vsi žádný většÍ
boj neudál.
Teprve v letech 1704 - 1771' za povstánÍ sedmihradského knÍžete
Fr. Rakoczyho, byla svedena s ,,Kuruci'', keřÍ vpadli na východní
Moravu, větší bitka toliko v sousedních VlachovicÍch. zpráíu o ní
poalává t. zv. Kráčalíkova kronika, chovaná ještě kolem r. 1877 ve
valašskokloboucké obecnÍ radnici, dnes v originálu neznámá.
Jest jasné, že autor kroniky' či vlastně kronikářských záanamů,
o situaci na valašskokloboucku v době 'vpádů 17l á 18. století velmi
dob1'€ informovany' by jistě lneopomenul - stejně jako za sou-



časné doby vpádů pocháZející kronjkářské zeznamy z bálí slavičín-
ského a valašskoklobouck3ho kostela - vypsat nějakou vojenskou
srážku ve VÍběticích a na druhé strar.ě jest zase těžko přijatelné'
že by byii uherští po'7stalci pochování v jiné vesnici.
T. zv. Kráčalíkova kronika doslovně uvátií:
,,V těch letech (!704'I?L7) Kuruci zemské dragóny ze štÍtné až
do vlachovic hnali, kde tito v kaštyle 'se zavřell a. Kuruci jich
oblehli. Jpden KuŤuc Zastřelil oknem ze sťupka mlíčného dva dra-
góny, až ho tam zpoŽoíovali, potom do toho srupka stielili a Ku-
ruca octamtud vyhnati a na vlachovském mostě ho zastřelili.
Tenkráte také jiných Kuruců postř€Iili a je do řeky pod vlacho_
vicemi házeli, kde po kolik l€t ryby a raci z nich svou živnost

' mělý, nebo jich (Ku|uců) tam (ve vlachovicÍch) mnoho zůstalo.''
(citováno podle Fr. Plůskala, Památky hradu a panství Blumova,
2. vyd. 1.927, str. 58.)

Áa +; Nahoa.'o nálezy i náš vlastnÍ průzlrum ukazujÍ na jedinou možnost,
situovat k roku 16l,4 cito\'aný hibitůvek (coemiterium) plávě a
j e d Í n ě na starou vrběiickou ná!€s, která se rozkládá před pů-
vodnÍ frontou gruntů, v prostIanství pied nebo kolem starobýlé
dievěné zvonice. Toto prost]:anství bývalo ve starších dobách volné,
nezastarěné. ve starších gruntovních záznamech je parcela č. 79
a parcely okolnÍ ui'áděna jako zahrada, v majetku obce. Teprve
před r. 1900 a snaď již dřÍve, bylo p]:ostranst!í kolem zvoničky
zastavěno hoÍelskými doÍ]ky, dnes usediostmi v čele s číslem 49.

Nezbývá tedy' než vztahovat náhodné ná1ezy koster z let 1924 a !937
ke shora zminěnénlu ciiátu ,,In Verbeticz.. . extat adhuc (7644) ..,
coemiterium.. piccafditicum . .'' a místrlÍ pověsti o 27 hrobech ''jiné víry''
i zprávu mÍstnÍho kronikáie piijat a pl'ozkoumaný hibitůvek přisoucit
Českým bratřim.

Údaje o Českých bratlÍch ve VÍběticich pocházejí z prvé třetiny 16. sto-
letí a sahajÍ až do poloviny 17. století (slov. citov. studii Ad. Turka, nebo
Hrejsa, sbolové Jednoty Bratrské' Praha 1939),
. Jé tedy pravděpodobné, že také Melantrišská bible z r' t57o' na-
lezená v r. 1955 při ethnografickém průzkumu Fr. Matýskem ve vlběti-
cích' patřicí podle podpisu na prídeští 

''někdy fojtu vlbětskému M i c h a-
Iu Urbanovi''' může být přímou památkou na dobu bratrskou ve Vr-
běticÍch' zvláště u'ážiÍne-li, že hIstka bratřÍ rněla nepochyhně oporu ve
vlivných usedlícich' k nimž jistě nál€žel Í mÍstnÍ fojt, jako tehdejší nej-
větší hospodářský i politický čÍnitel v obci. Ještě v r. 1670 držel vrbětický
fojt 5/4 gřunt' t. j. největšÍ ve vsi, v rozloze g0 měřic a 4ys, s m1ýnem
o dlou sioŽeních (ZAM Brno, R 512, fol. 146 _ Vrbětice).
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' Dr J' Mana' Fr. Matýsek' B; Havlíček.



_ zpÍáw o]člnnostÍ oVS a okreÉniho musea''

t' r'oo.olr'ó"ti. o průzkumném výkopu bratrského hřbitůvku ve vrběticÍch

" jsou,otištěny. v těqhto zpŤávách'
* b-raá.'ásr.ouv 

"vkIus 
,,válašskokloboucko v minulosti a přítomnosti''

ilň;;;l á'"t.-áutna 1s5a přednáškou Dr Josela Many' 
'k!erá 

byla

;;;;i;"-"". na tr'eňa ;'var"s"kokloboucko v literatuře a uměIecké hud-

bě''. xonala se v sálě Besedy. Ukázky z autorů a recitace předvedli žáci

'":sii"t' 
.oJ"ir.': ieaenactiteio školy ve val' Kloboukách' pí Zdena Mer-

líÉil; 
" 

ruu"ri", praneteř spisovátele svatopluka čecba' zazpivata za
' J"p;"*á" nuaet"it o sklailaiele prof' FrantÍška !''l":".." olomouce'

"oáaku 
valašskoklobouckého, který hrál své vlastní skladby' Žáci Hy-

Bárii"'rr"r-a.r." (přítele skladateie Bealřicha smetany), který zakládal
' ve val. Kloboukácir hualební tradici, v čele s učitelem hudby cyrilem
' s,'reše- předvedli ukezky ze skladeb místních hudebních skladatelů

B. Purschó, H. Heřmánka, Dukáta, Ručky a j.
Přealnáška i t'ud"b.'í večer s ní spojený byly početně navštÍveny' coŽ

' svědčí o tom' že celý cyklus dosáhl v nášÍ Ýeřejnosti velké popularity'
Touto přednáškou byl ukončen cyklus 1955/54:

* Ňa den 2' dubna 1954 byli Valašským krůžkem v Brně.-pozváni ělenové

' 'óvs riuuse sušilová a Frántišek Horalík' členka valašŠkok1obouckého
souboru písní a tanců Důbrava a známá lidová zpěvačka tetičká vy_
pušťáková ze Študlova a správkyně musea Ludmila Portlová na ''va-
lašskoklobuqký večér':' zapojili se do programu večera zpěvem, lido-
vým lryprávěnÍm a propagací našeho musea a ovs'

] v Brně navštÍvili výstavu mďÍřských prací národního- umělce' Ludúka
' Kuby, který kolem r. 19oo maloval také na Valašskokloboučku v Poj

pově, dále výstavu ,,Husitské revolučnÍ hnutÍ'' v Moravském zemském
museu a národopisné sbírky téhož musea.

* správkyně musea L' Portlová navštívila v dubnu 1954 okresní muŠeum
.al fflěstský a žuinÍ aťchÍv v Treněině a zajistila opisy některýČh ar.chi-
valií, majÍcích váah k našÍ oblasti.f Do předvolební kampaně k volbám do Nv zap('jilo se naše museum
v červnu 1954 výstavkou, kterou instaloval s. Augustin Vlk a n. p.

Kniha poal názvem ',Včera a dnes''. Jiný dokumentární materiál byl
zapůjčen k předvolební výstavce jistého vojenského útvaru.

* v dubnu a květnu 1954 uspořádalo naše museum dvě putovní vý-
stavky, a to,,Pravěk'' a,'Dějiny valašskokloboucka'', které byly insta-
lovány v Brumově, ve slavičÍně a ve vlachovicÍch.

* Dne 26. května 1954 konala se pravidelná pracovní schůze oVS. Roz-
_ 
tÓcInúÍÓ; žďn'letnÍch měsícÍch t. r. budé podnikíutá roŽsáhlá foto'akce
v některých obcÍch okresrl za účelem ethnog(afic]<é a umělecké doku-
mentace našeho kráje'- Vypradováriim pta"ú'a ýedením fotoakce'bý
pověřen proť' B. Havlíček.
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Bylo konstatováno, že Íralý prostor musejních. místnostÍ' neumožňujé
zcela využÍt našich musejnÍch sbírek tou měrou, jak by bylQ třeba' Bude
nutné uvažovat o zílzen7 stálé, i_když nevelké místnosti pro úěely vý-
stavnÍ, aby bylo možno pořádati pravidelné t. zv. studÍjní výstavky'
které tvoři záklaalní poŽadavek popularisace sbírek ve veřejnoŠt!.

* \l červnu 1954 navšt]vili naše ňuseum pracovníci okřésního musea v
Púchově nad Váhem, kťeřÍ si prohlédli naše Šbírky a vy'měnili Ši se
spráýou musea své pracovnÍ a qístavní zkušenosti.

* Ke konci školhího roku'195ó/54 mohli jsme''v našem museu uvítati
početné návštěvy naší školnÍ.mládeže' Do 15'. června 1954 navštívilo
museum 16 škol: (uěňovská škola zemětlělská, střeilisko pracujícího
doroltu z val. Klobouk' oddÍly pÍonýru z val. Klobouk, zvláštní ško1a
z Návojné, národní a střední školy z Tichova, val. Příkaz, Mirošova,
Nedašova _ 110 dětí' Lačnova' Poteče, Brumova - dvakrát' Lipiný
Bylnice, Újezda a Val. Klobouk). Další návštěvy škol jsou ještě do
konce roku hlášeny'
Jsme rádi, Že naše učitelstvo a vedoucí naší mládeže, naděje národa'
budí ve svých žácích lásku k rodnému kraji a že neopomíjejí využívat
našich sbÍrek k doplnění vyučování.
Přáli bychom si však, aby takové návštěvy společně podnikali také naši
pracující ze závodtt, s pomocÍ rudých koutků a závodních klubů RoH.

zprlew o činnostl sestavila L. Portlová.

František slámečka v. r' Dr Alois Richter v. r. Dr J. Mana v. r.

' Na ti'hrlní straně otištěn linoleorgt Lojzu Baiónka. ,,zlnni'čka. pe vrběticích".

Do tisttu pťlplúúL pro|. Bed'řich Haalíček.


