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Preómluua.

Okres Vsatský byl zemelým panem spisovatelem Matoušem

Václavkem zaslán Musejnímu spolku již r. 1897. Ale ponvadž

téhož roku teprve Vlastivda moravská ástí všeobecnou vy-

cházeti poala, odložen byl rukopis na dobu pozdjší. Mezi tím

spracoval pan autor II. vydání „Djin msta Vsetína i okresu

Vsatského“, které vyšlo na svtlo r. 1901. Nechtje škoditi odbytu

knihy, na niž pan spisovatel mnoho nákladu vnoval, Musejní

spolek Vsatský okres opt na neurito odložil.

Teprve v loni usneseno uveejniti dílo, a práv, když zapoato

s revisí rukopisu, došla do Brna truchlivá zpráva, že snaživý

spisovatel a známý valašský folklorista Matouš Václavek zemel.

Rukopis nebyl úplný : chybly pírodní pomry Vsatského okresu,

chybly staré djiny Vsetína, chybly illustrace! O všechno bylo

se starati odpovdnému redaktoru. Nejtíže bylo dostati potebné

obrázky; dodány nám byly skoro samé pohlednice, jichžto snímky

jsou nejasný. Ti štoky jsme získali z knhkupectví Jindicha

Slováka v Kromíži. Mnohé stat rukopisu: O kroji Valach,

o vpádech uherských na Valašsko, o portáších a p. byly patin
zkráceny, ponvadž o nich již v okresech Rožnovském, Val.-

Klobuckém a Vizovském obšírnji pojednáno bylo.

Všem, kdož nám jakoukoliv službou pi úprav tohoto okresu

nápomocni byli, vzdáváme upímné díky.

V Brn dne 31. bezna 1909.

Dr. Frant. Quorský.





I. Ušeobemý pehled.

1. Pehled zempisný a pírodovdecký.

Rozhled, poloha

a velikost.

kes Vsatský tvoí

s okresy Valašsko-

Meziíským aRož-

novským hejtman-

ství Valašsko-Me-

ziíské. Vsatský

je z nich nejvtší;

má rozlohy 454*25

km 2
(7*9 míle.

Hranicemi jeho

jsou k severu

a severovýchodu

Meziísko a Rožnovsko, na východ Uhry, na jihu Uhersko-

Brodsko (Klobucko a Vizovsko) a na západ Holešovsko (By-

stiko p. H.).

Okres Vsatský leží mezi 35° 28' až 36° 4' východní délky

a mezi 49° 18* až 49° 27' severní šíky a ítá 23 obcí. Nej-
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západnji leží nkteré paseky Hoštálkovské, nejvýchodnji paseky

Novo-Hrozénkovské, nejjižnji Lužná, nejsevernji Mikulvka.

Do Vsatského okresu patí 24 katastrálních a 23 místních

osad s rozlohou 46.680 ha, z nichž jest zdanných 45.545 ha

a sice: 14.074 ha polí, 4281 ha luk, 425 ha zahrad, 11.579 ha

pastvin a strání a 15.386 ha les. Pítomného obyvatelstva bylo

pi sítání r. 1900 35.409 ;
z toho dle národnosti 34.624 Cech

a 214 Nmc, dle náboženství 18.605 katol., 16.453 evang. a 343

žid
;
všech dom bylo 5146.

R. 1890 ml okres Vsatský 32.664 obyvatel, z nichž bylo

16.297 katol., 8224 evang. augšp. vyznání, 7749 ev. helv. (reíorm.)

vyznání, 387 žid, 2 eckospoj. vyzn. a 5 bez vyznání.

Dle popisu z r. 1666 mlo panství Vsatské, k nmuž se

poítaly všecky obce nynjšího okresu mimo dv (Léskovec

a Polánku) 211 grunt (pustých 4), 326 podsedk (pustých 10)

a 132 chalupy (pusté 3). Poddaní platili z nich stálých plat

ron 3624 zl. 20 kr. 2V2
den. Stálých plat viktualních (pše-

nice, oves, husy, slepice atd.) poítáno na 2152 zl. 25V2 kr.

Dchod bžných (ze šenk, dobytka valašského ili ovec, ze

vel a j.) cenno na 11.028 zl. Úhrnem inil odhad panství jak

z objekt panských (dvor, pivovaru a j.) tak i z povinností

poddanských — „mimo industrie, kteráž by se zpsobiti mohla* —
36.908 zl. 17 kr.

Útvar pdy.

Vsatský okres patí mezi nejhornatjší kraje Moravy, ale

postrádá rozmanitosti útvar. Až na nepatrný pruh útvaru kído-

vého, který se táhne po nejvyšších temenech hor na hranicích

uherských, celý okres pokrývají vrstvy eocénové. Tyto jsou velmi

jednotvárné, složené ponejvíce z balvanitého kemenného pískovce,

jenž slov Magurským; do nho místy vloženy jsou bidlice

slídnato-písité, jíly bidlinaté a jemné pískovce. Zkamenliny

jsou velmi po skrovnu; také nerosty a rudy jsou zde velmi vzácné.

Horo- a vodopis.

Horstvo našeho okresu jest ástí velehorstva Karpatského,

tvoíc tu pohraniní hráz, která do Moravy zvolna, do Uher

z ostrá se svažuje. Na této hrázi nejvyššími vrchy (poínajíc
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od severu) jsou: Javorník nad Mlynáíkem 1017 m, Stoliný vrch

960 m, Javorník nad Gernilovem 870 m a Makyta 923 m, kte-

réžto vrchy leží vesms v pásmu t. zv. Bílých Karpat, jež se

táhnou od pramen Horní Bevy až po Strážnici. Skupina horská

Javorníka nad Mlynáíkem šíí se do okresu na jihozápad tvoíc

táhlé haluznaté hbety, které do údolí Horní Bevy klesají pase-

kami Novohrozénkovskými a Halenkovskými ve výši 500 m;

nej vyšším vrchem v tch koninách jest Košutská Kyera (850 m)

jihovýeh. od Nov. Hrozenkova. Skupina Makyty šíí se již skoro

výhradn do okresu Val.-Klobuckého
;

jen západn táhne se

kolem Zdchova vtev Filkovská, která koní rozsochatou vtví

Hovzskou sklánící se do údolí Horní Bevy etnými pasekami

mezi Hovzím a Ústím. Nejvyšší vrchy zde jsou: Filka západn
od Zdchova 761 m, Padlky severn od Lužné 711 m a Hra-

bušt jihovýeh. od Hovzí 558 m. Jiná vtev Bílých Karpat zvaná

dle Liptálu šíí se do Vsatska z okresu Vizovského; jest to horská

skupina Liptálská. Táhne se 3 smry: Východním na Prlov

(okr. Viz.) a Polanku, stedním na Jasenou (okr. Viz.) a Liptál

k Ústí a severozápadním od Liptálu k Hoštálkovu a Ratiboi.

Vrchy Liptálské skupiny dosahují obyejné výšky 500—600 m.

Nco výše vypínají se: Kopivna sz. od Liptálu 626 m, Vartovna

j. od Liptálu 652 m, Kížový 670 jv. od Ratiboe 670 m a Dva-

cetin jv. od Hoštálkova 693 m.

Hory prostírající se na severu našeho okresu poítají se

za výbžky Bezkyd a sice za ást hbetu Vysoké, jenž táhnouc

se mezi Dolní a Horní Bevou na jih až k této se sváží a její

severní a pod Vsetínem východní behy lemuje. Nejvyšší kopce

tchto hor leží na severních hranicích okresu: Solá 860 m,

Tanenica 912 m, Lužovka 879 rn, Gap 841 m a Humenová
691 m. Smrem jižním a západním vypínají se výbžky hbetu
Vysoké obyejn do výše pes 500 m, a i zde znanjší mo-
hutnosti na mnohých místech dosahují: na Kladnaté sev. od

Halenková 772 m, na Rybníkách j. od Gapa 799 m, na Babínku

sz. od Hrozénkova 752 m, na Ochmelov sv. od Hovzí 733 m,

na Hrbov s. od Vsetína 588 m, na Páleniskách sz. od Rouštky

562 m. Skoro všude po svazích horských hbet až do údolí

bývají roztroušeny paseky.

Okres leží v poíí Horní Bevy. Tato vzniká na jiho-

západním úpatí Trojaky ve výšce 800 m, vtéká do okresu asi

1
*



2 km západn od Vel. Karlovic, protéká celý okres v délce asi

40 m a opouští jej pi ústí potoka Bystice. Horní Beva tee
v okrese s poátku smrem jihozápadním, úzkým údolím, které

jest lemováno nízkými výbžky Karpat; teprve pod osadou Ústím,

jsouc sesílena Seninkou, údolí své pes 1000 m ku Vsetínu roz-

šiuje a nabývá smru severního; pod mstem Vsetínem údolí

opt se úží. Na Horní Bev leží mimo okresní msto Vsetín

osady Nový Hrozénkov, Halenkov, Hovzí, Ústí, Jablnka a Pržno.

eka pijímá na svém toku okresem Vsatským hojnost bystin

a potok, z nichžto jsou nejvydatnjší : Brodská, Lužovka, Dyno-

tická, Jasenice a Jasinka po pravém behu, Stanovnice, Bezitý

(potok), Kýchavka, Huslenka, Senice, Rokytenka, Semetínka, Ra-

tiboka a Mikulvka po levém behu. eka Horní Beva i její

pítoky mají prudký spád a iní na jae i za letních bouí zhoubné

záplavy, zejména v novjší dob, kdy pro velkou spotebu deva
starší vysoké lesy nešetrn vykáceny byly. Rybník v okrese není.

Až eka Beva pi všeobecné kanalisaci zem Moravy se upraví,

až na jejím toku bude dostatek nádržek (Obr. 1. a 2.), pak pe-
stanou zhoubné povodn, jaké ješt roku loského obyvatelé

Vsatska zažili. (Obr. 3.)

Podnebí.

Hornatina Vsatského okresu leží ve výši 320— 1010 m;
pozorování meteorologická konají se jen v údolí eky Horní Bevy,

neplatí tedy všeobecn i pro polohy vysoké. Stanice pozorovací

jsou: na Vsetín (370 m), na Hošálkov (380 m) a v Hovzí

(390 m). Data pocházejí z r. 1905.

Prmrná teplota roních as byla:

na Vsetín: na jae7*o°C, vlell7'8°C, na podzim 6’7° C, v zim — 2‘9 0 G,

na Hošálkov: „ „
6'6° C, „ „ 16’80 C, „ „

6'5° C, „ „
—3’1° C,

v Hovzí:
„ „

7° G, „ „ 17'6°C, „ „ 7° C, „ „
—3° C.

Roní prmrná teplota vzduchu byla: na Vsetín 7’3° G,

na Hoštálkov 6*7° G a v Hovzí 7*1° G.

Nejvtší pozorovaná zima byla dne 3. ledna na Hoštálkov

—23*2° G a v Hovzí —22*6° G; nejvtší pozorované teplo dne

5. srpna na Hoštálkov 32*8° G, v Hovzí 32-6° G.

Prmrná výška roních srážek obnášela : na Vsetín 971 mm
(nejvtší v kvtnu 123 mm, nejmenší v únoru 24 mm), na Ho-



štálkov 1076 mm (nejvtší v listopadu 141 mm, nejmenší v únoru

54 mm), v Hovzí 801 mm (nejvtší v listopadu 105 mm, nej-

menší v únoru 31 mm).

Nej silnjší vodní srážka denní padla na Vsetín dne 2. ervna
(28 mm), na Hoštálkov dne 3. srpna (42 mm) a v Hovzí dne
22. kvtna (31 mm). První sníh pozorován na Vsetín dne
20. íjna, poslední dne 7. dubna.
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Roních dn s vodními srážkami pozorováno: na Vsetín
142, na Hoštálkov 181 a v Hovzí 129; z tch bylo snhových:
na Vsetín 30, na Hoštálkov 63.

Prmrné msíní zamraení (dle stupnice 0—10) bylo na
Vsetín 6-8, na Hoštálkov 6‘3.

Z vtr pevládá na Vsetín vítr severní (42%) se silou

P5, na Hoštálkov jižní (38%) a severní (35%) se silou 18;
mimo to pozorováno na Vsetín 17% vtr jihovýchodních

a 14% vtr jižních a na Hoštálkov 11% vtr západních.

Kvtena.

Jižní ást okresu Vsatského hostí ponejvíce rostlinstvo spo-

lené s Val.-Klobouckým okresem, v severní a východní ásti

pevládá vysokohorská kvtena Karpat, která jest dosti chudá,

ponvadž chov ovec od dávných dob ji niil. Jako zvláštnosti

uvádjí botanikové 1
): kapra Braunv, pérovník nmecký (Stru-

thiopteris germ.), pesliku nejvtší, biku nejvtší, smilku tuhou,

vstava hlavatý, mkkýni jednolistou (Microstylis monophyíla),.

meík stechovitý, jestábník švédský, chrpu Javornickou, pchá
nízký a uherský, pupavu ernající, devtsil horský, hoec tolitový,

ernýš moravský, omj pravý, kyelnici žláznatou, hulevník ra-

kouský, penízek horský, tamaryšek obecný (Myricaria germ.),.

vrbku rozmarínovou, mochnu zlatou, rži šedou a kmetovou.

Mimo tyto druhy uvádí dr. Ed. Formánek ješt následující

pro vysoké Karpaty význané rostliny: Equisetum maximum, Poly-

podium Phegopteris, Pteris aquilina, Blechnum spicant, Aspidium

lobatum a spinulosum, Cystopteris fragilis, Lycopodium Selago-

a annotinum, Galia palustris, Melica uniflora, Nardus stricta t

Carex leporina, echinata, remota, Goodenoughii, panicea, palles-

cens, silvatica, flava, Oederi, Luzula silvatica multiflora, Lilium

Martagon, Allium oleraeeum, Polygonatum verticillatum, Veratrum

Lobelianum, Euphorbia platyphylla, Grepis paludosa, Hieracium

umbellatum a boreale, Hypochoeris radicata a maculata, Senecio

crispatus, Girsium eriophorum a rivulare, Lonicera nigra, Scro-

!

) Krajinu Vsatskou botanicky nejdkladnji prozkoumal Jan Bubela.,

rodák Vsetínský; také dr. Ed. Formánek na svých botanických potulkách

procestoval zdejší hory a podal o svých nálezech zprávu v asopise: „Osterr.

botan. Zeitschnft“ 1886.
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phularia Scopolii, Digitalis ambigua, Lysimachia nemorum, Py-

rola minor, Ranunculus flám mula a lanuginosus, Aquilegia vulgaris,

Actaea spicata, Drosera rotundifolia, Parnassia pal., Moehringia

trinervia, Hyperieum quadrangulum, Gircea alpina, Sanicula euro-

paea, Astrantia major, Pimpinella magna, Selinum carvifolium,

Ghaerophyllum aromaticum, Rubus hirtus, Trifolium monlanum.
Mech a lišejník jest velká hojnost a rozmanitost; avšak

dosud pehledn sestaveny nebyly.
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Zvíena

kraj valašských dosti obšírn již vylíena byla ve Vlastivd
v sousedních okresech: Val.-Klobuckém, Vizovském a Rožnov-
ském, kamž laskavého tenáe odkazujeme; zde jen málo pozna-

menáváme.

Ze na zdejších vysokých horách, pokud údolí skrovn za-

lidnna byla, i vtší evropské šelmy: medvd, vlk, rys a divoká

koka dosti úkrytu nalézaly, jest známo; nyní jsou tu vyhubeny

a zídka jen z Tater uherských sem zabíhají. I vysoké zve:
jelen a srnc žije zde mén, než v jiných horách moravských.

Hojnji vyskytují se: lišky, jezevci, kuny a tchoi.

Z dravc, jenž ze zdejší zvíeny koistí, nejastji se pozorují:

jestáb, kán myšilov, ostíž, krahujec a poštolka; také orel skalní,

sup blohlavý a jiní velcí dravci, zatoulavší se z dalekých krajin

zde steleni bývají. Havranovitýoh pták a sýkor jest v lesích

hojnost, z divokých kur nejhojnjší jest chutný jeábek.

Ze severu každoron sem zalétají: kvíaly, brkoslavi a e-
atky; ojedinle a zídka: jiice horní, konipas severní, kivka

páskovaná a snhule.

Beva se svými pitoky hostí nyní vtšinou jen menší ryby

:

okouny, blice, menky, stevle a j., nebo vyschnutím potok
v letech 1904 a 1905 vtší ryby: kapr, lín, štika, jelec a pstruh

mnoho utrply.

U studánek a lesních pramínk zdržuje se všude mlok

.

skvrnitý.

Hmyzové okresu dostaten prozkoumáni nejsou; na horách

pozorována fauna totožná jako na Bezkydech Tšínských. Zdejší

stevlíci vyznaují se pechodními tvary mezi stevlíky Tater-

skými a západoevropskými.

Krajinný ráz.

Cestovatel po kraji valašském, zejména po okresích Vsatském

a Rožnovském, milých zažije pohled na krajinu. Údolí a rovinky

jsou toliko podél Bevy a jejích pítokv, ostatek je samá strá,

vrch a kopec, samá kotlina, ráztoka a „grapau
. S vrch tch

naskytuje se poutníkovi pekrásný rozhled po Valašsku, oko
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pozorovatele mile spoine na zelených vrcholcích lesních, rádo

se zahledí na chatre z bujné zeleni tam na stráni vyhlížející,

zrak zaletí do údolí, kdež útulná kyne nám ddinka, -— ale pro

obyvatele není to vru velikou rozkoší. Má zem úrodné po

skrovnu. Bída a chudoba je zde po vtšin domovem.

Obr.

3.

Povode

r.

1908

pod

Mikulvkou.
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2. Osazování krajiny.

Jako jiné okresy Valašské, také hornatý okres Vsatský teprve

v dob historické zalidnn byl. Prvními, kteí sem do lesnatých

hvozd zavítali, byli bez pochyby pastýi-Slováci ze severních

Uher. 1

)
Nasthovali se sem se svými stády a bydleli pak v jedno-

duchých roztroušených chatách, jež si sami postavili, živíce se

chovem dobytka, zejména skopového. Dobe zízená kolonisace,

to jest zakládání vtších osad na vymýtném lese a zavádní

rolnictví nastalo zde ve století XIII. a trvalo až do dob nejno-

vjších. Nejstarší osadou jest snad okresní msto Vsetín, položeno

jsouc nad ekou Bevou tam, kde údolí její nejvíce se rozšiuje.

Ke starším osadám okresu ítáme: Pržno, Roketnici, Rouštku

a Ratibo; Liptál svým nmeckým názvem (Liebtal = Milé

údolí) poukazuje na kolonisaci, kterou na Valašsku ve XIII. stol.

provádl biskup Bruno. Nového osazení jsou vesnice : Halehkov,

Hošálkov, Hrozénkov, Lhota, Kateinice, Mikulvka a Zdchov.

Až na Liptál mají všechny vsatské osady jména eská, a sice

topická, t. j. oznaující povahu místní; Ústí, Roketnice, Bystika,

Lužná, Jablnka, Jasénka, Leskovec, Polánka, Seninka, snad

i Pržno a Rouštka; dle chovu hovzího dobytka pojmenováno

Hovzí. Ostatní jména vesnic odvozena jsou ode jmen osobních:

Vsetín, Halenkov, Hošálkov, Hrozénkov, Johanová, Kateinice,

Mikulvka a Zdchov.

Hrady, zámky, tvrze, samoty, msta a vesnice.

Zaátkem XIV. stol. jmenuje se hrad Freundsberg, který

templái pronajali se Vsetínem Vokovi z Krava; byl-li to hrad

ve Vsetín samém aneb nkde jinde snad na hoe Klenov nad

Bystikou, 2
)
rozhodnouti nelze. Tvrz stávala na Vsetín na míst

*) Že první obyvatelé sem pišli z uherského Slovenska, doznávají

mnozí spisovatelé; v novjší dob rodák valašský Josef Válek ve svém ducha-

plném pojednání „Poznámky k map Valašska“, uveejnném r. 1908 v aso-
pise Mor. musea zemského, snaží se na základ porovnání místních jmen

v okresích Klobuckém a Vizovském se jmény v severních Uhrách dokázati,

že jižní Valašsko zalidnno bylo z uherských stolic Zemplíské a Užské.

S mnohými vývody pán spisovatelovými ovšem nesouhlasíme. Red.
2
) Dle Volného (Markgrafschaft Máhren 1838, IV., str. 501.) jsou na hoe

Klenov zbytky hradu neznámého jména a pvodu.
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nynjšího zámku. Krom zámku Vsetínského mají menší vrchno-

stenská sídla: Liptál, Hošálkov a Hovzí.

Skoro celý okres patil alod. panství Vsetínskému, které

má 12.489 ha; menší alodní statky jsou: Liptal s 869 ha a Ho-

šálkov s 1045 ha; jenž byl až do r. 1896 souástí velkostatku

Brumovského.

Samot má okres na sta; všechny paseky jsou samotami

pojmenovanými obyejn dle nynjších neb dívjších majitelv.

Okres má jedno msto (Vsetín), jedno msteko (Liptál),

ostatn samé vesnice, z nichžto Hovzí má právo na dva vý-

roní trhy.

Kroj a rodinný život.

Kroj vsatských Valach nelišil se od kroje obyvatel okres

sousedních; onm, jakož i o náeí a národních zvycích kmene

Valašského obšírn Vlastivda pojednala v okresích Klobuckém,

Vizovském, Rožnovském a Frenštátském, kam laskavého tenáe
odkazujeme. Tu jenom podotýkáme, že lid ásti jižní okresu

našeho krojem více se blížil lidu na Klobouku, lid obývající

severní ást nosil se po Rožnovsku. Bohužel že i kroj národní

na Vsatsku úchvatn mizí a že venkovský lid sám beze vší pí-

iny svého starobylého ozdobného šatu si neváží a jej zahazuje!

S krojem ustupují též svží valašské tance, staré národní zvyky

a obyeje, — lid pozbývá národní svéráznosti. 1
) V obrazích 4.—7.

podáváme národní kroj z okolí Vsetína, v obraze 8. „svatbu“

z Lužné. Velmi sliný kroj valašský t. zv. orsácký zachoval se

dosud v Nov. Hrozénkov a v okolí. (Obr. 9.— 11.)

3. Polní hospodáství, emesla a jiné živnosti.

Jediné rovinky u eky Bevy a potok splácejí lidu valaš-

skému jeho práci, ostatní polnosti rozložené po stráních a pa-

horkatinách nevyplácejí se; práce je tam nad míru namáhavá a

O kroji, o národních pohádkách a povstech, o zvycích a obyejích

Valach na Vsatsku pojednal pisatel tohoto okresu \e mnohých samostatných

spisech, ze kterých uvádíme: Djiny msta Vsetína a okresu Vsatského

(r. 1881 a 1901), Moravské Valašsko (1887), Pohádky a povsti z Mor. Va-

lašská (ti rzné spisy 1888. 1894, 1897 a 1898), Valašská svatba (1892) a j.
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nevdná. Dešt a lijáky splachují zemi nuzn spracovanou, ano

nkdy i úrodu do Bevy a jejích pítokv. Až bude tok Bevin
upraven a návrší a strán zalesnny, o emž se již nkolik rok
s úspchem pracuje, pak bude obyvatelstvo zbaveno velikých

svízelv. V píin hospodáství polního je tedy Valašsko, zvlášt

dotené okresy, ve zlém; jsou nejnuznjší tém na Morav.
Neurodí-li se zemákv a zelí, nezarodí-li strom ovocný, je bída

na bídu’. Proto se chápají obyvatelé, kde jen možno, všelikého

výdlku, menšího obchodu a prmyslu, aby se vyživili s rodi-

nami svými.

To všeobecn. Co se okresu Vsatského zvláš týká, seje a

daí se hlavn rež (žito), jemen, oves a pohanka, mén len a

konopí. Stromoví je hojnost, zvlášt na pasekách; pstují se nej-

více švestky (trnky), hrušky a jablon.

Dobytek se chová po vtšin hovzí a oví. Kravami a volky

obdlává rolník svá pole a vykonává s nimi vbec všecky práce*

Obr. 4. Valašské dti od Vsetína.
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Ovce chovají se na hoejších ddinách (Halenkov a Hrozénkov).

Druhdy bylo ováctví všeobecn rozšíeno. Na Vsetín i po d-
dinách všude mívali jednotlivci po 40—60 ovcích na salaších,

které hromadn dávali pásati. R. 1890 bylo v okrese toliko

9.716 ovec. Roku 1776 bylo v okrese krom panských 14.981

Obr. 5. Ženich a nevsta z Hovzí.

ovec, roku 1838 bylo již jen 4.315 kus, panství však mlo
3.464. Páni mívali ovírnu a salaš toliko jeden, a to v údolí

Bežité na Halenkov. Z ovec poddanských platívala se tak e.
„daa" ili da „z valašského dobytka", z kusu devt krejcar,

nebo desátý kus in natura.

Na Vsetín nyní ezníci skupují ovce na Halenkov, Hro-



14

zénkov nebo na Slovensku, pezimují je tam a z jara pak osti-

havše je z vlny, honí je Vsetínem do Olomouce na prodej.

Obr. 6. Mládenec a droužka z Hovzí.

Velaství nkdy na Vsatsku rovnž velmi pstované

provozuje se nyní toliko skrovnou mrou, nejvíce ješt na pa-
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sekách. Roku 1666 mívali nkteí poddaní od 30—60 úl, na

Vsetín samém bylo 232 úl! R. 1890 bylo v okrese 2.315 úl.

emesla za naší doby poklesla. Kvetlo poctivé emeslo

Obr. 7. Družbové z Hovzí.

ševcovské, krejovské a soukenické. Soukenickému zadaly to-

várny jako všude, tak i na Vsetín smrtelnou ránu. 1 zánik

ováctví nese toho vinu. Z vlny se zhotovovalo sukno svtlo-
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modré, svtlozelené, tmavomodré a ervené, nyni toliko hrubé

(hndé [buré] a ervené) sukno a hun. Druhdy vozívalo se na

trhy, zvlášt do Frýdku, do Pešti a Trnavy.

Obchod byl na Vsatsku od jakživa ilý. Provozoval se nej-

více s Uhrami, Rakousy a krajinami pomoravskými. Vedl a vede

se posud se suknem, obuví (valašské papue), devem, šindelem,

kiváky a noži, s ovocem, dobytkem a máslem, brynzou, vejci

a kožemi. Nejvtší obchod dívím provozuje firma „Bratí Bubel“
na Vsetín. Obchod a prmysl zvelebil se zvlášt vystavním

Obr. 8. Svatba, v Lužné.

dráhy železné z Hranic na Vsetín (1885) a tratí „Kojetín—Bílsko“

(1888). Nicmén chudší devai sbíjejí ješt posud z jara nebo

na podzim, když se Beva rozvodní, prkna a fošny ve vory

( „
plt “ ,

,,put u
), plujíce s nimi na Moravu, kdež je bu na Hané

nebo na Slovácích prodávají nebo skládají.

Dovážením díví a klad z les do skladiš obchodník dívím

(Bubel, Životského, Mandla), na pilu (Sternovu) a do továren

chudší rolníci mnoho si pomáhají k živobytí. Že je pak v mst
mnoho krámv obchodních se zbožím rozliným, kupeckým, stiž-
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ným, ba i galanterním, neteba dokládati. Palírna a výrobna na

sodovku jsou na Vsetín. Ze švestek pálí se jak v mst, tak

i na venkov dobrá slivovice, z jalovinek borovika.

Od let šedesátých rozmohl se na Vsatsku prmysl znanou

mrou. Na Vsetín jsou dv továrny na nábytek z ohýbaného

Obr. 9. Šohaj a dívka z Nov. Hrozénkova (orsácký kroj).

deva (Bratí Thonetv a Bratí Kohnv), skelná hu (Reichova),

nejnovji továrna na nože. (S poátku bratí Pokorných, nyní

Bubelv). (Obr. 12. a 13.)

ásti onch továren, bu ohybárnu nebo rašplovnu, mají

Thonetové a Kohnové na Halenkov, Hovzí, Ratiboi a Liptáli.

Na Hrozénkov je skelná hu Reichova, v Jablnce brusírna. Ve

2
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všech tchto závodech sta lidí domácích nalézá svou jistou, ale

nkdy i skrovnou výživu.

Vyrábní dýmek z jalovcového deva, strouhání šindel, d-
lání kuchyských nožv a kivák (kudel), zhotovování putýnek,

škopk, traka, hrábí, videi, vaech a jiného rozmanitého náiní

Obr. 10. Manželé z Hrozénkova.

devného: to vše je známo jako drobný prmysl valašský.

Valachy s kiváky, dýmkami, brousky a j. uvidíš v Praze i ve

Vídni, ano i za hranicemi Rakouska, v Prusku i Rusku. — V po-

sledních letech poala se na panských pozemcích (nyní asi na

46*63 hektaru plochy) pstovati s valným prospchem vrba ko-

šaská, zvlášt nachová (zlatoli). Z ní vyrábjí se vkusné košíky

na Vsetín, jež daleko široko se rozvážejí.
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Nejvtší vadou obyvatelstva jest nemírné pití koalky
a veliká náklonnost s o u d i t i se pro nepatrné nkdy píiny,

ímž pichází mnoho rolnických živností ve zkázu. Na hoejších

ddinách Vsatska sthují se krom toho rádi do Ameriky. St-
hování toto do daleké ciziny je asto následkem prvnjších dvou

chyb. V našem kraji chudobném je zvlášt rolníkovi teba pra-

covitosti, hospodárnosti a umírnnosti ve všem. Hospodáské
spolky a „besídky", jež se bu ped nkolika lety zídily

Obr. 11. Ochotnická družina z Nov. Hrozénkova na sokolském slet

v Prostjov r. 1908.

(Hovzí, Jablnka), nebo nejnovji v život se uvedly (Vsetín,

Roketnice), dobe ve svém oboru zaínají psobiti. Kéž by jenom

jejich rad a pokyn bylo dbáno?

4. Vpády nepátelské na Vsatsko.

Od nejstarších už dob bývalo Valašsko a sousední Slovácko

v šanc vydáno nájezdm uherským (maarským). Proto kníže

2*
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Betislav I. (1037—1055) kázal stavtí hrady a tvrze na hranicích

uherských proti sveepým Maarm. Valašsko mly chrániti hrady

brumovský a vsatský, jež byly založeny práv na silnici, vedoucí

o

o
3
a>

o
<!

od severozápadu pes Meziíí, Vsetín, Klobouky a Brumov na

jihovýchod, ili podél íek Bevy, Senice, Klobouky a Vláry.

Vlárský prsmyk pod Brumovem byla obyejná cesta rotám ne-

pátelským na Valašsko. Na Slovácko mor. vyrojovaly se opt
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bu prsmykem starohrozenkovským, anebo volily pohodlnjší

ješt cestu k Holii a Skalici, odkudž zaplavovaly úrodnou ro-

vinu slováckou po obou bezích eky Moravy, zaínajíc od Ho-
donína až po Napajedla a Malenovice, ano pouštly se druhdy

i na Hanou, pleníce ji až po Olomouc. Nkdy zase pekraovaly

eku Moravu blíže Lanžhotu, a dávajíce se smrem ku Beclav
niily a] hubily krajiny daleko široko, od Beclavy a Mikulova

zaínajíc až takm k Brnu. Tyto cesty nebo pechody z Uher

na Moravu^
1

volívali nejen Maai v nejstarších už dobách, ale
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i pozdjší jejich spojenci a soukmenovci Kumáni, Tatai a Turci.

Od 10. tém vku až do r. 1711 bývalo Slovácko a Valašsko

v menších nebo vtších pestávkách, a ve válce neb v míru,

z Uher pepadáváno, vesnice a msta páleny a rabovány, lid

zabíjen anebo do otroctví odvláen.

Nejvtší ve starší dob vpády nepátelské dály se za Pe-
mysla Otakara II., který znepáteliv se s králem uh. Belou

0 Štýrsko, vedl ustaviné s ním války.

V násl. vku (od 1313) plenil Moravu po nkolik rok mocný
župan trenínský Matj z Trenína, až král Jan Lucemburský jej

pivedl k pokoji (1321). Za Zikmunda, krále uherského, pestaly lou-

pežné vpády Uhr. Byl pak od nich pokoj, až zase nastaly války

mezi Jiím Podbradským a Matyášem, králem uherským (1468

—

1471). Když pak po Vladislavovi II. a Ludvíkovi II., kteí krom
Cech i Uhrám vládli, Ferdinand rakouský dostal se na trn eský
a uherský (1526), vzplanula opt válka mezi ním a vévodou

sedmihradským Janem Zápolským, jenž chtl sám býti králem

uherským. Pívrženci Zápolského v Uhrách inily pak záhubné

vpády na Moravu (1539— 1540) a plenili a pustošili ji. Než

k uherským nájezdníkm brzy se pidružili i Turci, Tatai, Sed-

mihradané, a ti všichni podnikali záhubné na Moravu vpády,

loupíce a vraždíce všechno napoád. Zvlášt poátkem 17. vku
nabyly loupežné nájezdy rozliných tchto pronárod znanjších

rozmr, trvajíce odtud s menšími vtšími pestávkami pes sto let.

V dob pak 301eté války (1618—1648) považovali Valaši^

jsouce u vtšin své tajnými protestanty, Švédy za své spojence

a ochránce. Když se Švédové zmocnili Olomouce (1642), Valaši

dováželi jim tam potravu, zbran a pomáhali jim dobývati

1 Kromíže (26. ervence 1643). Vdci jejich (mimo jiné) bývali

rodilí Vsatsané, Ková a Roman. Ale za pronevru tu byli

krt potrestáni zaátkem r. 1644, kdy Jan Krištof hrab
z Puchheimu více než 200 Vsatsan dal na Vsetín popra-

viti. Vdcové valašští pak odvedeni do Brna a tam utraceni.

Roku 1648 v msíci beznu pekvapili Švédové sami Vsetín a tu

Valaši, zapomenuvše již nkdejší krvavé exekuce spojili se optn
se Švédy a drancovali s nimi statky okolních katolických vrch-

ností. Ale v msíci íjnu t. r. uzaven westfalský mír, a

Švédové opustili Vsetín a pak i Olomouc (1650).
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V následuj ících dobách, kdy optn a optn inny vpády

Turk, Tatarv a Uhrv samých na Moravu, zvlášt pak na

Valašsko, osvdovali se Valaši vrnými a srdnatými obhájci

vlasti své a smývali takto vinu, jíž se dopouštli proti císai a

vlasti jako spojenci Švéd. Vypravovali se k vyššímu rozkazu

ochotn na hranice uherské a inily tam záseky, obsazovali pr-
smyky, hotovi jsouce brániti jich proti sbi nepátelské.

Tak r. 1663, když Turci spojení s Tatary, oblehli Nové

Zámky v Uhrách, odtrhlo se v ms. íjnu t. r. asi 4000 Turkv
a Tatar od Nových Zámkv a zamilo k prsmyku starohro-

zenkovskému. Odpor Valach tam na stráži stojících byl proti

znané pesile marný. Turci porubali jich 200, druzí i s jinými

obránci moravskými ustoupili. Veškera krajina od Uher. Brodu

zaínajíc až po Vsetín byla nyní vydána v šanc zhoubným ne-

pátelm. Strach a hrza zmocnila se obyvatelstva slováckého a

valašského. Vlachovice, Pozlovice, Slaviín lehly popelem. Nejvíce

však utrply Klobouky a Brumov. Dále vypáleny a vy-

drancovány jsou Vizovice, kde více než 180 lidu pobito a ostatek

do otroctví odvleeno. Po té došla ada na Vsetín. Turci vy-

drancovali msto, pobili 43 obyvatel a odvedli ze Vsetína, jakož

i z Ústí, Johanové, Hovzí, Halenková, Hrozénkova, Zdchova
a ze Seninky více než 700 osob do zajetí. Ze Vsatska odvádli

s sebou 146 koní a 308 kus hov. dobytka. Divoši hnali zajatce

ped sebou svázané, muže i ženy, jako smeku ps, pohánjíce

je biem. Neskonalé hoe rozložilo se po Vsatsku a všude, kdež

netvorové ti se ukázali. Koncem íjna t. r. byli už v Uhrách zpt.

Krom strachu ped Uhry, kterým r. 1677 postavil se v elo

hrab Emerich Tókely, a ped Turky dostavil se na Moravu

r. 1679 a 1680 ješt jiný strach, totiž z moru, který z Turecka

na Moravu se rozšíil a mnoho tisíc lidí zahubil. Avšak povstalci

uherští nelekali se moru tohoto, nýbrž v ervnu r. 1680 optný
uinili vpád na Valašsko, zapálili a zloupili Brumov, Klobouky,

kdež 22 lidí zabili a 50 i s faráem do zajetí odvedli, pak

Svtlov, Frenštát, zajíždjíce až k Místku a Frýdku. Mnoho též

vesnic požehli a lidu všude zbili veliké množství.

Obrana hranic uhersko-moravských svena r. 1680 hr. Arn.

Rydigrovi ze Starhenberka, jenž mimo 1500 muž svého pluku

a 600 jezdc ml po ruce ješt 400 dobe vyzbrojených Valach.

Když ale r. 1683 povolán byl, aby msta Vídn proti Turkm
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hájil, poslali stavové moravští na hranice uherské, by zamezen

byl vpád rot uherských 1000 dragonv a 2000 mušketýr; také

hrady byly opraveny. Avšak ochrana ta byla píliš slabou proti

moci Tókelyho, který Vlárským prsmykem s pesilou rot uher-

ských, tatarských a tureckých vnikl na Moravu, Brumov a Klo-

bouky s celým krajem zpustošil a dne 29. záí 1683 Vsetín

vypálil. Shoel tenkráte kostel s farou. Vniknuvše až po Frenštát

roty vrátily se ze zhoubné výpravy do Uher. Sotva se byly naše

kraje z nevýslovné bídy trochu zotavily, nový povstal r. 1703

domu rakouskému nepítel v Uhrách — Frant. Rákoczy. Použiv

tehdejších zápletk vojenských o „španlské ddictví^, opanoval

celé Slovensko a pívrženci jeho, známí to „Kurucové“, vedeni

Mik. Bercsényim, Pankrácem a Okajem, pustošili mor. Slovensko

a jižní kraje Valašské tém každého roku.

Zaátkem kvtna r. 1708 vypravil se Lad. Okaj s Kuruci

pes Brumov a Klobouky na Vsatsko. Prchající obyvatelstvo

ddin Polánky, Leskovce a Ústí, pak požár týchž vesnic zvstoval

Vsetínským, že tentokráte platí návštva zlotilých hostí jejich

mstu. Již nkolik dní ped tím povolal zámecký hejtman

J. J. Slovatius na 700 okolního lidu, aby opevovali msto proti

možnému vpádu kuruckému.

Za takých okolností ml Okaj a jeho roty lehkou práci,

Dne 7. kvtna (na den sv. Stanislava v pondlí) vnikli Kuruci

do msta a po svém zpsobu v nm ádili. Naped jali se pe-
máhati odpor, který se jim zde neb onde od lidu kladl, pak se

dali do vraždní a loupežení. Vnikali do dom nutíce obyvatele,

aby jim odevzdali peníze a vzácnjší vci, a když se tak stalo,

nemilosrdn je povraždili. Utíkající ped nimi dohánli a ubíjeli.

Do zmínku bránil jim pístup Vysloužilý voják jakýs, obrovského

tla, dlouho jim sám a sám odpíraje. Avšak byl konen pemožen
a zámek venkoncem vyloupen. Mezi zavraždnými byl i tehdejší

misioná zdejší jezovita P. Stanislav Rapalius. Msto naskrz

vyrabované zapálili, ímž vtšina lehla popelem. V radnici shoel

veškeren archiv mstský a s ním vzaly i dležitjší listiny za své. *)

9 Protož r. 1709 založena nová gruntovní kniha, ili „Kniha, do kteréžto

domy aneb živnosti, podsedky hrubé a malé, ano i chalúpky se zapisují

se všemi pináležejícími rolmi a lukami po nešastném vpádu rebelant sem

na Vsetín dne 7. máje anno 1708 uinném, kupena za p. purmistrá Václava

Máchala*. (Nachází se v archiv zemském).
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Kuruci spustošivše Vsetín s velikou koistí hnali se zpt

k Johanové a na Hovzí. eta jich se však trochu opozdila.

Vsetínští dodali si srdce, vyrazili na ni za msto a po tuhé šar-

vátce odali jí nco koisti a pak švihovku (dlo), jež se nyní

chová v brnnském museu. Když pak Johanovou a Hovzí zloupili,

zapálili a mnoho lidu pobili, netvorové ti vrátili se touž cestou,

kterou pišli, zpt do Uher.

Nepítel hrozný byl pry! Obyvatelé, jižto se byli utekli

ped záhubou, vraceli se k vypáleným svým píbytkm. Nouze

a žebrota byly podílem takovýchto chudák. Teprve nyní, když

bylo možno seznati veškeru škodu utrpnou nepátelským vpádem,

vidla se neskonalá na všech stranách bída. O podpoe vzájemné

nemohlo býti ani ei, jelikož všichni obyvatelé Vsetínští jedno-

stejn utrpli. Na dlouhé asy byla odtud ob msta Vsetínská

u velikém úpadku; totéž možno íci i o ddinách vpádem po-

stižených.

Vsatsko bylo od tch dob ušeteno nájezd. Dne 1. srpna

1708 utrpl Rákoczy a Bercsényi v krvavé bitv u Trenína

od cis. generála Heistra citelnou porážku. Následek toho byl, že

Okaj, strašný tento pustošitel Valašska, se svým plukem pešel

na stranu císaovu. Podobn uinil i Blažkovi. Nastalo vyjed-

návání, které konen vedlo k míru v Szathmaru r. 1711 uza-

venému.
Minuly strastiplné doby vpád nepátelských, jimiž od nej-

dávnjších dob byly vystaveny naše krajiny Turkm, Tatarm
a Uhrm na pospas. Uplynula hezká potom ada let, než se vlast

naše vzpamatovala ze všech tch svízelv. Avšak dostavily se

ješt po ukonení poslední rebelie uherské všeliké živelní pohromy,

jimiž nouze a bída vrcholu svého dosáhla. R. 1712 bylo veliké

sucho a pád dobytka, od r. 1713—1715 zuil opt strašný mor,

který si na tisíce lidských život vyžádal. Pes bídu všeobecnou

bylo co rok zemi odvádti znanou da na vedení války s Turky.

Uhi (Maai) konen pátelili se ím dále tím více s my-
šlenkou rakouského mocnáství, když jim hovno bylo v ohledu

politickém i národním.

* *
*

V pozdjších dobách byl Vsetín ušeten nepátelských vpád,
vyjmou r. 1742, kdy Prušáci, bojujíce s cis. Marií Terezií



26

o Slezsko, pepadli Vsetín a mnoho sukna zde rekvirovalL Za
to tížily naše msta tenkráte, jakož i v sedmileté válce kontribuce,

pípeže a dovážky obilí do císaských skladiš, zejména do Olo-

mouce. Totéž podnikal Vsetín v pozdjších válkách francouzských

(1794—1813), kdy od Vsetína dovážen oves na Veselí až do

Štokravy a jinam. (Viz Djiny msta Vsetína str. 131.— 155.)

5. Portáši.

Od nepamtných dob až do prvních let vku 18. byla

Morava, zejména Valašsko a Slovácko, za menších neb vtších

pestávek v nepátelském styku se sousední zemí uherskou. Vpády

Tatar, Turkv a Uhr bolestn dotýkaly se našich kraj. asté
tyto nájezdy loupežné mly mimo zpustošení a ožebraení kra-

jiny i ten následek neblahý, že se vyvinulo jakési soustavné

loupežnictvo, jež se provozovalo ze Slovák do našich krajv

i v as míru.

Krom nájezdv a vpádv uherských, mly však též jiné

války, zejména 301etá, veliký podíl na vzniku loupežnictva. Nedá-

vali se však na loupež toliko Slováci uherští, ale i mnozí Slováci

moravští a Valaši. Krajiny, válkou nepostižené, osamlá místa,

dvorce, paseky, ddiny a msta, vpády nepátelskými nedotknuté,

bývaly cílem jejich. Neproniknutelné lesy bukové a jedlové vý-

bornou byly skrýší pro loupežníky.

Založení osad Hovzí, Halenková, Zdchova, Hrozénkova a

Karlovic ve druhé poh 17. vku (a pozdji) mlo mimo jiné

i ten úel, aby loupežnictvu ponkud pítrž se uinila.

Avšak na loupežnictví dávali se i lidé lehkomyslní, štítící

se práce a námahy tlesné. Byli také nkteí, jižto s nepítelem,

zvlášt druhdy se Švédy, pozdji s odbojníky uherskými drževše,

stávali se loupežníky, bojíce se navrátiti se dom a k obvyklé

práci domácí, aby nepadli do rukou spravedlnosti.

Pomýšleno tedy ziditi zvláštní ochranný sbor z obyvatelstva

samého, valašského, který by nejlépe dovedl loupežníkm odolali.

Tak vznikli portáši ili íortáši nebo portovní; hodili se k takové

služb jen zachovali, odvážliví, opatrní a chytí lidé, kteí znajíce

všecky spády rot loupežnických a zlodjských, krok za krokem

je pronásledovali a do rukou svých dostali.
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Kdy portáši vznikli, není známo.

První stopy úedního jednání o portáších máme z r. 1638,

kdy císa Ferdinand III. porouí hr. Salmovi, tehdejšímu zem.

hejtmanovi, aby vyzdvihnul na obranu zem sto vrných Valach.

Tehda svolání portášv od povolení císaova záviselo, i vy-

držování jich ze státních prostedk bylo obstaráváno. Nkdy
však, když císaské dchody sotva staily na jiná vydání vojenská,

bývali stavové vyzýváni, aby zapravili potebná na portáše vydání.

Vydání tato však vždy se stavm nahradila, obyejn pi píští

kontribuci zemské.

Ústav portášský ustavin kolísal, tu se povoloval, tu zase

rozpouštl, až konen r. 1717 stavové nabyli pesvdení, že

portáši jsou prospšní ano potební pro bezpenost majetku

v krajin a pro odvarování loupežníkv uherských. Návrhy snmu
zemského v té vci došly nej v. schválení. A tak od r. 1717 až

do r. 1829 nepetržit konali portáši svou službu.

Své stanice mli v Geladné (u Místku), Karlovicích, Hro-

zénkov, Bystice, Hošálkov a v Lideku.

O portáších, tchto „národních etnících*, posud na Vaiašsku

živá je pamét. Jejich chytré kousky a chrabré boje s loupežníky

posud udržely se v povstech lidu valašského. Hojné k nim po-

skytly látky též bandy zbojnické a jejich poklady po horách

valašských prý pozakopávané. Také se ukazují podnes místa

v horách tch, kde se portáši za noci scházeli. Nejsilnjší portáš

byl prý svého asu Stavinoha z Karlovic a nejobratnjší

Malina z Hošálkova. 1

)

6. Poddanství a robota.

Na Vsetín nemáme nieho zaznamenáno, kterak majitelé

panství zacházeli s poddanými svými (arci pronásledování pro

náboženství za 30tileté války a po ní spadají do oboru poli-

tického a náboženského) a proto rádi piznáváme, že poddaní
Vsetínští mli aspo snesitelné asy pod vrchnostmi svými, akoli
jedna povst posud se udržuje na Vsatsku, že „až bude s pány

9 o portáších viz „Vlastivda 4

*, okres Rožnovský str. 18. a Frenštátský
str. 63., Koleda 1854 a M. Václavek, Djiny msta Vsetína str. 156.— 163.
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zle, budou prý utíkati ke kivému buku 1

)
na Gáb údolím Jase-

nickým a poslední koár zstane prý tret v Bev (tolik jich

bude)!“ -— Povst tato nepovstala ovšem ze pílišné náklonnosti

ku vrchnosti nebo ku vrchnímu a jeho podízeným úedníkm;
na kterou však vrchnost poekadlo se vztahovalo, neumíme po-

vdti. Že sob poddaní Vsetínští stžovali do hr. Mikuláše

Illešhaze 19. prosince 1699, vidti z narovnání, které týž majitel

r. 1700 z naízení zemského soudu mor. musil provésti. Zajisté,

že se dopouštl tvrdostí, jež pohnuly purkmistry, fojty a všecky

ddiny panství Vsetínského: Johanovou, Hrozénkov, Halenkov,

Zdchov, Ústí, Dolní Lhotu, Ratibo, Roketnici, Kateinice, Pržno,

Mikulvku, Jablnku a Jasenku prožalovati pána.

Znít pak smlouva, která se s malými pemnami r. 1775

zachovávala až do r. 1848, následovn :

1. Strany robot takto vc narovnána jest: Sedláci, podsed-

níci a hofei vše a všelijaké roboty, které jim od vrchnosti budou
uloženy, poslušn vykonávati povinni jsou a budou; totiž sedláci

ti dni, podsedníci dva dni, jak obyej v markr. Moravském jest,

totiž buto potahy nebo pší. Hofei pak jeden den do téhodne

pší robotováti mají. Mimo ty všechny jmenované roboty ješt

také povinni jsou sedláci každý jednu sáhu, podsedníci každý

pl sáhy díví každoron k palivu zimního asu pivézti, a dále

v niem se potahovati nebudou a nemají, s tím prohlášením, že

kdykoli poddaní Vsetínští kdekoli v cestách v panských vcech
budou, to vše má se jim na robotách sraziti.

2. Každý, kdokolvk na pasekách panských s dovolením

vrchnosti Vsetínské seti bude, ten u vrchnosti Vsetínské neb

u officíra ron se ohlásiti a vrchnosti od každé mice po 15 kr.,

officírovi po 1 kr. za cedulku na každou mici dáti má.

3. Co se díví všelikého dotýe, které mají poddaní ddin
Vsetínských k poteb domácí a k palivu, však ne na prodej a

k vyvážení z panství, co se te pod uvarováním jisté pokuty

zapovídá —- uvolila se mil. vrchnost Vsetínská nyní i na budoucí

vné asy takové díví darmo dávati, však strany vtšího a

k stavení hodného díví budou povinni poddaní Vsetínští bud

J
) Buk onen už podlehl sekee; lidé si však podnes ukazují místo, kde

stával.
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ti vrchnosti neb u pedstaveného officíra se nejdíve ohlásiti a

o dovolení žádati.

4. Vrchnost Vsetínská milostiv povoluje, aby poddaní po

ohlášení se, k svému stavení a poteb své darmo v panských

horách šindel sob dlali; pokudžby pak nkterý soused šindela

sám sob dlati neuml, druhého má prošiti a šindel ku své

poteb dlati dáti mže.

5. Stranu Javorník, jichž užívají poddaní za role, louky a

pastvu, zstává pi umluveném platu. Kdyby však mil. vrchnost

svých Javorník užívati poddaným nedovolila, anebo poddaní

tch umluvených plat zapravovati nechtli, mají se platy zdvi-

hnouti a Javorníky k užitku vrchnosti zstaviti.

6. Husy ze 204 kus sníženy ron na polovici, t. j. na 102;

co do slepic a vajec zstává pi starobylém obyeji, totiž slepic

877 a vajec 5638 kus. To vše in natura a ne na penzích od-

vádti se má.

7. Ze vel má se ron na celém panství z každé brt
ti kr. do dchodu panského odvádti.

8. Poddaným Vsetínským nemá se budoucn sl po ddi-

nách rozdávati, nýbrž jedenkaždý k své poteb v zámku a nikde

jinde od vrchnosti sl bráti.

9. Stranu brání sýra od vrchnosti na ddiny pi tom zane-

cháno jest: kravský sýr libra po 3 kr. a brynza po 6 kr., co

však v mírnosti se vystavovati má.

10. Herinky (slaneky) se budoucn poddaným rozdávati

nemají, než kdo herinky jisti chce, má je na zámku Vsetínském

a nikde jinde kupovati.

11. Plat kmínový takto urovnán jest: Každý sedlák do roka

2 mázy, podsedník 1 máz a hofer 1
/2 mázu dávati povinen jest.

Hiby pak a oechy, urodí-li se, podle mírnosti se dávati mají.

Od dávání pak sena vrchnosti poddaní se osvobozují.

12. Plat na bílení plátna se zdvihá; poddaní Vsetínští po-

vinni jsou plátno bíliti, jak prvé bývalo.

13. Plat na posly se zdvihá; však povinen jest každý pod-

daný tyi míle bez úplatku všelijakého v robot jiti, pokudžby

pak dále než na 4 míle poslán byl, má se jemu robota „pasí-

rovati“, a od jedné každé míle z dchod vrchnosti jeden eský
groš (asi 12 kr. r. .) na cestu dáti.
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14. Co do másla, má míti vrchnost v kupu pednost, však

v té cen, v jaké poddaní jinému prodávají. Pakli by vrchnost

máslo v tch penzích, jak jiní lidé poddaným Vsetínským platí,

máslo vžiti nechtla, svoboda bude lidem Vsetínským máslo pro-

dati, komu by se jim líbilo. Dále zachováno bu, že každý hofer

z každé krávy vrchnosti 1 máz, z jalovice pak l

/2 mázu ron
dávati povinen bude.

15. Strany vystavování koalky na ddiny takto vc narov-

nána : Ponvadž pedešle všem ddinám Vsetínským 24 vder na

rok koalky, krom obecního šenku, se vytahovalo, nyní na bu-

doucí asy jen 16 vder se dávati má.

16. Plat z valašského dobytka (ovec) urovnán v ten rozum,

aby buto desátý kus in natura, však tak, jak dobytek pijde

aneb za takový 10. kus jeden zl. ímský a 30 kr., však dle li-

bosti vrchnosti, se dával. Co pak více na prodej dobytka pod-

daným Vsetínským zstává, takový dobytek koupiti vrchnost

pedek má v té cen, co by jiný dal. Pakli by vrchnost v té

cen, co by jiný dal, valašského dobytka koupiti nechtla, svo-

boda jest poddaným Vsetínským svj dobytek prodati, komu libo.

Da pak se má každoron dv nedle po sv. Jan vybírati.

17. Stížnost o vychování nebo picování dobytka panského

u poddaných Vsetínských takto je narovnána: že poddaní Vse-

tínští žádného panského dobytka na zimu bráti, jej chovati neb

picovati povinni nebudou; na léto však v mírnosti v jedné každé

ddin panský hovzí dobytek na pastvu se dávati bude.

18. Plat strany bírek (ovec) z pouhé vrchnostenské milosti

poddaným Vsetínským se upouští. (Roku 1660. dle smlouvy, dne

24. dubna s hr. Jiím III. uzavené, bylo msteku Vsetínu a

ddinám dávati vrchnosti z patnácti bírek jednu nebo z každé

bírky 6 kr. Smlouva tato proto uzavena, ani poddaní dobytek

valašský (rozumj ovce obyejné) prodávali a bírky kupovali,

což vedlo ke zkrácení dchod panských na dani z valašského

dobytka [viz 16.] *)

19. Co se pediva týe, jedenkaždý sedlák 10 loket, pod-

sedník 6 a chalupník 4 lokty dobe vyváženého pediva u pí-

9 Bírky byly ovce s koží kostrbatou, ale vlnu mly jemnjší a tudíž

dražší nežli oby. ovce.
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temnosti fojta jedné každé ddiny bráti, písti a pízi zase podle

váhy odvádti má.

20. Vosk bude míti vrchnost pedek kupovati, však v tch
penzích, jak se jiným lidem prodává.

21. Podsedníci budou povinni každý vrchnosti do roku

500 kus šindela z roboty udlati.

22. Každý zákupný fojt povinen bude každoron vrchnosti

Vsetínské dva jeábky (pták podobný koroptvi, jen že vtší,

tetrao bonasia) dávati a dv beky vína pivážeti; však na kaž-

dou fru má se jim se sýpek panských jedna m. ovsa dávati.

23. Každý ková na panství Vsetínském z uhliska svého

jest povinen 1000 hebík šindelových a 3 kopy laových dávati,

naproti tomu svobodu má díví na uhlí z hor panských s dovo-

lením vrchnosti sob bráti.

24. Mlynái, kteí mají pily, pi prvnjším platu zstávají,

však dle proporcí platu každoron se jim jistý díl kládí od

vrchnosti vykáže, aby oni i vrchnost Vsetínská obstáti mohli;

pokudž by pak ale hory tak zkaženy byly, že by málo díví

v horách bylo na kládí, anebo ty mlýny buto zašly nebo zka-

ženy byly, tedy slibuje milostivá vrchnost Vsetínu na platech

uleviti, nebo takové platy dokonce staviti.

25. Každý hajný jest povinen jednoho vlka, 1 lišku, 2 kuny,

8 zajíc, 6 jeábk, 30 kvíal, 10 koroptví, 100 drobných pták
vrchnosti dávati, však nebude povinen fr vykonávati.

26. Akoli prve všichni poddaní 683 mice ovsa dávali,

tož jejich vrchnost z milosti jim jedno sto ticet m. odpouští,

a tak 553 m. platu ovesného zstává.

27. Podobným zpsobem z tch stálých plat, které až

posud poddaní Vsetínští odvádli, se jim od vrchnosti, t. j.

z platu svatojiského, sv.-janského, s v.-václavského a vánoního,

spolen ze všech 100 zl. sráží.

Msteko (Horní) Vsetín bylo listem ze dne 1. ledna 1613

od AI. z Valdštýna a jeho manž. Lukrecie vydaným, osvobozeno

na vné asy od všelikých robot. Jelikož pi vpádu rebelv

uherských r. 1708 všecky listiny obecní shoely, vydal Josef hr.

Illešhazy v Prešpurku 18. listopadu 1732 listinu novou, potvrzu-
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jící všecky bývalé svobody a udílející i nkteré nové, jejíž pod-

statný obsah tuto uvádíme.

Mli „poddaní msteka Vsetínau právo: 1. Díví ku palivu,

ku stavb, oprav svých píbytkv, i klády pro svou potebu
vlastní v horách Jasenicích a Semetín vždy svobodn a beze

všeho úplatku vyvážeti a brávati, toliko bylo se jim ohlásiti

u hejtmanského nebo polesenského úadu, tak aby mnohý bez

poteby nekazil hor. 2. Díví na šindel ku stavení potebné svo-

bodn bráti se dovoluje, nicmén kdo by šindel v horách pan-

ských k prodeji dlati chtl, ten z každého tisíce 30 kr. do d-
chodu panských platiti bude. 3. Dlání pasek nebo kopanic na

obecních chrastech obzvláš chudobným lidem, kteí nemají žádné

role, klovati a dlati se povoluje. Kdo by pak na panské hoe
paseky zdlati a jich pod stálý plat ujati chtl, ten pi úad
polesenském ohlásiti se a z jedné každé mice vsetého obilí

do dchod našich každoron po 15 kr. platiti a odvádti má.

Ponvadž obecní pastviska, t. horní „Ohradu“ nad Svárovem

a dolní pastviska pod „Topolím^ ležící, rozvodnná Beva pískem

a kamenem zaplavuje, tak že nemajíce svých dobytk kam vy-

hnati a opásati, dovolujeme jim proto na dolní pastviska nad

stavem Jablneckým nebo pod tak jmenovanou „Ostrú horú“

ležící dobytek svobodn vyhánti a pásti. 5. Od starodávna do-

voleno, aby v postní dni, t. j. v pátek a sobotu, nebo též

v suché dni v ece Bev, a to sice ponúce od toho místa,

kde Jasenice do Bevy vpadá až po stav Jablnecký ryby sob
svobodn lovili

;
proež pi té svobod nyní i budoucn beze vší

pekážky mimo strúhu, kterou pro naši dvorskou tabuli sob
reservujeme, zachováni býti mají. 6. Msto Vsetín všech a všeli-

jakých robot vrchnostenských osvobozeno, proež oni Vetínští

od nás ani potomk neb erb našich a držitel panství Vsetín-

ského dokonce na žádné takové roboty nuceni býti nemají, to-

liko na medvdy a vlky, a to sice jenom na jeden den do hor

Jasenských a Semetína (jako od starodávna [t. od Valdštýna])

na hon jiti povinni jsou. Nicmén 7. víno panské, když se od-

kudžkoli piveze, do sklep vpúštti a sase na šenky vytahovati

povinni jsou a budou; když pak za 8. z požehnání božího bukva

v horách panských buto v Jasenicích nebo v Semetín, nebo

kdekoli jinde obrodila, tedy oni hornomšané Vsetínští dobytek

svj erný (jako i pedešle) hnáti a jej svobodn bez všelijakého
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úplatku neb osypu pásti dovoleno mají. 9. Opravování stav,

mostv a cúdní mlýnských Vsetínských píkop; tu pedn most

(pes Bevu) oni hornomšané s napomáháním dolnomšan,
však toliko s pšími robotami, sami v as poteby opravovati,

píkopy pak cúditi ddinským a robotním lidem toliko nápomocni

býti mají. Jsouce za 10. sirotkové Vsetínští od brání do služeb

do dvor vrchnostenských od starodávna osvobozeni, tož pi

tom se nyní i budoucn zanechávají
;

toliko jich úad Vsetínský

podle obyeje každoron výkaz na kancelá hejtmanskou ped-
staviti a z penz jejich poet poádný uiniti povinen bude.

Msteko Vsetín, Horní i Dolní, bylo dle urbáe povinno

pánm držitelm panství Vsetínského, „nynjším i budoucím,

bu že by se zvtšovalo nebo zmenšovalo, stále a nepromniteln,

nyní i na asy budoucí, platu stálého dávati" 400 zl. mor., a sice

o Vánocích, hromnicích, o sv. Jií, sv. Jan a sv. Václav po

80 zl. Krom toho platilo 65 usedlých na Horním mst z pasek

svých 40 zl. 15 gr., což inilo vše dohromady 440 zl. 15 gr.,

nebo 466 zl. 40 kr. Avšak ten „stálý plat“ pece se zvýšil po-

zdji na 513 zl. 54 kr. a odvádl se až do r. 1732.

Ale téhož roku vymohli Dolnomšané na Josefu Illésh. uznání

a provádní listiny ze dne 18. ervna 1652, kterou hr. Jií Dolní

msto od Horního oddlil s tím závazkem, že Dolní msto
z každého vystavného domu, nebo který by se budoucn vy-

stavl, odvádti má ron v naznaených lhtách 2 zl. mor. nebo

2 zl. 20 kr. rýn. Roku tedy 1732 poalo toliko Horní msto
odvádti v roních onch lhtách 412 zl. 45 kr. r., ítajíc každou

lhtu po 82 zl. 33 kr. O sv. Václav odvedlo Horní msto 30 zl.

3 kr. do dchodu Vsetínského a 52 zl. 30 kr. (dle každoroního

odhadu) odvedlo do Liptála. 1

) Da z pasek stoupala nebo kle-

sala dle výnosu dotyné paseky.

Obce panství Vsetínského platily na základ nové smlouvy

dle potu usedlých gruntovník, podsedník nebo chalupníkv

a to z polí, luk, pasek, mlýnv a jiných, jak u každé obce poznaeno.

l
) Kdy a pro Horní msto zaalo odvádti onen poplatek do Liptála,

marn po tom pátráme. Každým zpsobem dálo se tak ode dávna. Nebo už

r. 1666 teme, kterak Liptál pánm Podstatským byl soudn odhadnut i s in-

žemi ze Vsetína a Melchiorovi z Ledenic intabulován. Tedy už ped naznae-
ným rokem poplatek ten se odvádl.

3
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7. Spojovací prostedky.

Vsatským okresem prochází jediná hlavní silnice, a sice

z Val. Meziíí na Vsetín do Klobouk; nej dležitjší její odbokou
jest východní vtev, která se odštpuje v Ústí a vede na Hovzí,

Halenkov, Nový Hrozénkov pes Vel. Karlovice do Uher; kratší

západní vtev vychází jižn od Jablnky a jde na Ratibo a Ho-

štálkov do Fryštáka; tetí více jižní vtev jde ze Vsetína na

Liptál, dlíc se odtud na haluz Slušovskou a Vizovskou. Kratší

odboky od hlavní silnice jsou: do Mikulvky, do Bystiky, do

Jasenky, do Jasenice, do Seninky a do Zdchova; na západní

vtvi z Ratiboe do Kateinic. Silnice okresní mají pes 70 km
délky; velkých zásluh o rozmnožení a upravení silnic získal si

pedseda silniního výboru Jan Bubela st. (1881— 1908).

Železnice již r. 1864 projektována byla, dohotovena teprve

r. 1885 jakožto místní dráha z Hranic na Val. Meziíí do Vsetína;

v okrese má délky 12 km a stanice: Roušku, Jablnku a Vsetín.

Dne 7. ervence 1885 byla dráha otevena; její správu pevzala

pozdji Severní dráha cis. Ferdinanda. Pokraování této dráhy

nebylo provedeno dle pvodní myšlenky na Val. Klobouky do

prsmyku Vlarského, nýbrž stavna tra do Velkých Karlovic;

odboka tato odevzdána doprav dne 21. prosince 1908. Stanice

jsou: ve Vsetín, v Hovzí, v Halenkov, v Karolínské huti ave
Vel. Karlovicích; mimo to osobní zástavky: v Ústí, v Johanové,

v Darebném, v Bainách a v Novém Hrozénkov (na 2 posledních

místech i nákladní). Dráha jest 30 km dlouhá.

Msto Vsetín a kraj Valašský získal by mnoho železniním

spojením Vsetína s drahou transversální, bu na Vah Klobouky

do Bilinice, aneb na Vizovice do Luhaovic.

Pošta zízena na Vsetín r. 1841; do r. 1838 chodíval týdn
jednou vrchnostenský posel pro listy a poštovní zásilky až do

Uh. Hradišt. Krom ve Vsetín má okres pošty: v Jablnce,

Roušce, Hošálkov, Liptále, Hovzí, Halenkov a Hrozénkov.

Telegraf vedoucí ze Vsetína na Vizovice, Fryšták a Holešov

do Perova odevzdán byl veejnosti dne 16. ervence r. 1878.

Telefonem spojeny jsou panské myslivny na statku Vsatském,

jiným továrny Thonetovy a všeobecný telefon spojuje Vsetín

s Hranicemi a Olomoucem.
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8. Fary.

V okrese Vsatském je deset farních obcí katolických, totiž:

Vsetín, Halenkov, Hošálkov, Hovzí, Nový Hrozénkov, Liptál,

Pržno, Rouška, Zdchov a Polánka: krom Polánky, která náleží

k dkanství Klobuckému, patí všechny fary k dkanství Vsetín-

skému. Evangelických farních obcí, a to augsburského vyznání,

jest 5: Vsetín, Hošálkov, Hovzí, Pržno a Ratibo; evangelických

helvetského vyznání 4: Vsetín, Liptál, Rouška a Jablnka.

Židé mají modlitebnu na Vsetín, mrtvé pochovávají v Krásn.

9. Školy.

Mimo 2 mšanské školy na Vsetín, které jsou spojeny

se školami obecnými (chlapeckou a díví), má okres 32 .škol

obecných, a to:

Deset jednotídních : v údolí Semetínském u Vsetína, v By-

stice, v Hošálkov (katol.), v údolí Huslenky u Hovzí, v údolí

Stanovíce u Nov. Hrozénkova, v Kateinicích, v Léskovci, v Pržn
(katol.), v Senince a v Ústí.

Deset dvoutídních : v údolí Jasenice u Vsetína, u Koáík
v Halenkov, v údolí Vrane u Nov. Hrozénkova, v Johanové,

ve Lhot, v Lužné, v Mikulvce, v Polánce, v Pržn (evang.)

a v Zdchov.
Devt trojtídních : v Hošálkov (evang.), „na Bainách“

a „u Kostela“ v Hovzí, „u Hutí“ u Nov. Hrozénkova, v Ja-

blnce, v Jasence, v Liptále, v Ratiboi a v Roketnici.

Dv tytídní: „u Kostela^ v Halenkov a v Roušce.

Jedna ptitídní „u Kostela" v Nov. Hrozénkov.

3*



II. leónotliué obce.

Vsetín.

setin leží na 35° 40' vých. délky

a na 49° 20' sev. výšky; msto
rozloženo jest na obou bezích

Horní Bevy (Vsatské) 347 m vys.,

na pravém Horní, na levém Dolní

Vsetín. Horní msto rozkládá se

polokruhem na výšin, tu menší

onde vtší, Dolní msto je na

rovin. Vsetín ml r. 1900 v 699

domech 6736 obyv., z nichž bylo

6327 Cech; r. 1890 žilo v 619

domech 6057 obyv., z nich dle

náboženství 4072 katolík, 929

evangelík augšpurg. vyznání, 891 evangelík helvetského (refor-

movaného) vyznání a 158 žid, Cech bylo 5553. (Obr. 14. -18.)

R. 1670 ml Vsetín 120 dom; r. 1776 369 (Horní msto

310, Dolní 59); r. 1791 391 dom a 2624 obyv.; r. 1834 479

dom a 3171 obyv.; r. 1870 566 dom a 3706 obyv.

Vsetín je sídlem c. k. okres, soudu a berního úadu. Má

obecnou a mšanskou školu chlapeckou a díví, s níž je spojena

pokraovací prmyslová škola veerní, dále 2 továrny na nábytek

z ohýbaného deva (Thonetovu a Kohnovu), sklennou hu (Rei-

chovu), továrnu na nože (bratí Bubel), školu košíkáskou a to-

várnu na hlinné (porculánové) nádobí v „Lázkách“ (Emila Katza).

Ze spolkv a ústavv uvádíme: Vzdlávací spolek „Snahu"
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(od r. 1872) s odborem pveckým a divadelním, emeslnickou

Besedu, Gyrilskou jednotu (od r. 1898), hudební školu (od r, 1895),

Sokolskou jednotu (od r. 1898), 2 hasiské spolky (mstský a to-

vární), spolek vysloužilcv (od r. 1877), Hospodásko-prmyslový
spolek (od r. 1896), Turistický klub (od r. 1896), Obanskou
(od r. 1870) a kontribuenskou záložnu a nm. tenáský spolek

(kasino). Na Vsetín jsou 3 lékai, 1 lékárna, 2 advokáti a 1 notá.
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Obyvatelé Horního msta živí se ponejvíce polním hospo-

dástvím, na Dolním mst pevládá obchod a prmysl. Druhdy

kvetlo na Vsetín soukenictví. O zvelebení emesel a živností

vbec peuje patero živnostenských spoleenstev. K ilejšímu

obchodu pispívá 12 výroních a dobytích trh (na Horním

mst 8, na Dolním 4).
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Nej znamenitjší budovou na Horním mst je panský zámek,

v mohutném tverhranu na námstí postavený, jehož rohy práv
smují ke tyem stranám svtovým. (Obr. 19.) Nad každým rohem

pne se malá vížka (arký). Na západní stran, uprosted, vypiná se

obrovská, asi 55 m vysoká vž, na níž umístny jsou hodiny
a vtrná korouhvika, skládající se ze šípu a pidlané na nm
kepelky (dle nkdejšího majetníka Wachtlera). Stecha má cibu-
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lovitou báni s lucernou; pod stechou je galerie. Zámek jest

o jednom poschodí, stechu má vysokou, lomenou (tydmansar-

dovou). Majetník rytí Wachtler dal mu nynjší úhlednou úpravu

(1830—1835). Budova sama pochází bud z konce 15. nebo za-

átku 16. vku.

Blíže zámku je radnice s malou vížkou nade vchodem, na

níž jsou hodiny. (Obr. 20.) V radnici umístn jest c. k. okresní, berní
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a obecní úad. Dále jsou na Horním mst 3 kostely: katolický,

evangelický augšp. vyzn. a evangelický helv. vyzn.

Katolický kostel býval za stara devný, který r. 1683

(29. záí) za vpádu Turk vyhoel. R. 1689 daroval hrab Jií

Illešházy velikým nákladem vystavný nový zámek na kostel,

faru a školu. Na hlavním oltái jest obnovený obraz Nanebevzetí
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Panny Marie, na dvou poboních oltáích pak obrazy sv. Jana

Nepom. a sv. Josefa. R. 1892 a 1893 byl kostel uvnit opraven

Obr. 19. Zámek ve Vsetín.

a vykrášien. — O kostele a fae nedá se do roku 1644 mnoho
íci pro nedostatek zpráv. Za dob husitských v 15. a za dob

protestantských v 16. vku (a ješt pozdji) byl Vsetín výhradn
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husitský (kališnický) a pak protestantský (eskobratrský). Albrecht

z Valdštejna, pozdji proslavený císaský vojevdce ve 301eté

válce a majetník Vsetína, umínil si Vsetín a okolí pevésti zpt

na katol. víru. K tomu konci povolal r. 1612 misionáe na Vsetín,

kteí vsak jen nepatrnou ást obyvatelstva obrátili na víru kato-

lickou. Aby dodal obyvatelstvu více chuti státi se katolíky,
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Valdštýn osvobodil Vsetínské od desátku pro faráe, dovolil do-

vážeti si díví z panských les na stavivo a topivo a udloval

jiných a jiných výhod. Ale Vsacané zstávali pes to vše pi
víe protestantské. Práce misioná, ponejvíce jesuit z Olomouce

a Uher. Hradišt, trvala až do roku 1777, nejsouc v nižádném

pomru ke koneným výsledkm. Toho roku (1777) misionái

chtli jen seznati pravý poet evangelík a vylákali od jednotlivých

lidí piznání J
). Boui, která z toho mezi evangelíky vznikla,

potom zažehnala zvláštní komise, sestávající z vysokých hodnost
církevních a svtských. Pihlíženo pak zvlášt k tomu, aby

v okrese byly zizovány kostely a školy a opateny ádnými
duchovními a uiteli. Pece však byli katolíci poád ješt v menšin,

vtšina obyvatelstva bu se jen katolicky stavla, bu se hlásila

zjevn k víe evangelické, a proto mnoho píkoí a pronásledování

zakusila. Skutený toleranní patent cis. Josefa II. z roku 1781

uinil svízelm tm pítrž. Ale i katolická víra v posledních

letech pedešlého vku vzmohla se na Vsetín dílem horlivostí

fará, dílem také pisthováním se katolických rodin odjinud.

A že Vsetín má nyní pevahu katolickou, dlužno také dílem pi-

psati továrnám, zejména skelné huti, kdež dlníci, na vtším

díle pisthovalí, jsou skoro vesms katolíci. 2
)

Kostel evangelický augšp. vyznání vystavn po vydání tole-

ranního patentu r. 1783. Do té doby od toleranního patentu

konány služby boží v upravené k tomu úelu stodole u Bubel,

pak od r. 1782, kdy škola evangelická vystavna, ve škole.

R. 1881 pistavna vž a kostel v letech 1891— 1892 vnit vkusn
opraven.

Evangelíci helvetského ili reformovaného vyznání sdíleli

od vydání toleranního patentu služby boží s evangelíky augšp.

vyznání, ale záhy a po mnohých sporech oddlili se od nich,

povolavše si duchovní správce svého vyznání, ale služby boží

vykonávali v kostele augšp. až do r. 1827, kdy opt po trpkých

neshodách a nesnázích si svj chrám Pán zbudovali. R. 1892

byl vn i vnit pkn obnoven.

9 Devt len obecní rady pihlásilo se za evangelíky; všichni hýli

z obecní rady vyloueni.

2
) O náboženských pomrech na Vsatsku viz podrobnji : Djiny msta

Vsetína, str. 165.—22 1.
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Hbitov byl pvodn kolem býv. katol. kostela za zámkem

a nynjším katol. chrámem Pán; vedla k nmu cesta pes ny-

njší zahradu panskou. Na nm pochovávaly se všechny konfese

až do r. 1835. Toho roku byl nový a prostrannjší hbitov za

obma evang. kostely vysvcen. V posledních letech uznána toho

poteba hbitov opt rozšíiti, což se stalo r. 1879. Hbitovy

jsou vkusn upraveny; hroby pknými i nádhernými pomníky

ozdobeny. Hbitov židovský sousedí s kesanským.

Škola 1

)
na Vsetín byla pvodn toliko jedna, totiž katolická,

jež se však bhem 15. vku zmnila na kališnickou, pozdji

bratrskou a ve 301eté válce psobením misionáv ádu jezo-

vitv opt na katolickou. Z uitel v tch dobách známe pouze

jediného; jesti to Tobiáš Felix Blkup, jemuž roku 1650 od

vrchnosti následující služné vymeno :

Dostával 6 zlatých rýnských z dchod panských, tyi
míry rži a z každé várky pl vdra prostedního piva; dále ml
z msteka (Vsetína) a ddin od každého sedláka po eském
groši ron (asi 4 kr. r. .), žejdlík másla, pl mázu kaše (po-

hanené), od menšího pak sedláka polovici toho všeho; hofei

dávali toliko 2 kr. ron. Tento plat od msteka i ddin (Ro-

ketnice, Johanové, Ústí, Jasenky) byl zapsán a pojištn v mst-
ských knihách na Vsetín.

Než po další zpráv o škole vsetínské marn pátráme. Ani

jména uitele njakého neznáme. Vždy tu byly ješt ony strašné

následky po 301eté válce: hmotný a mravní úpadek celého ná-

roda. Pry byly doby pedblohorské navždy, kdy školství aspo
v mstech kvetlo, kdy universita pražská starala se o uitele

poádné a vzdlané. Odtud až do Marie Terezie a Josefa II.

vypadalo to se vzdláním lidu velmi bídn. Máme však za to,

že Vsetínští jako jindy ani te nezstávali bez uitel. Ano, jsme

pesvdeni, že meškající zde jezovité-misionái se starali vše-

možn, aby uitel byl stále pi škole, nevyuovali-li dokonce

sami i ostatnímu mimo náboženství. Každým zpsobem peovali

o to, aby mládež navštvovala školu.

*) Viz o školství vsatském: Djiny Vsetína 232—246 „Komenského“
ro. 1881 a Zprávu o chlap, a dívích školách obec. i mšanských na Vsetín

1873—1895, Vsetín 1895.
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Záleželo jim zajisté na tom, aby již do útlých srdcí všt-

povala se víra katolická, tebas i v dosplejším vku, piinním
bu rodi nebo jiných okolností pohasla. Mimo to i farái vse-

tínští, podporujíce misionáe, rovnž bedlivé mli zení ke škole.

Jakož pak dále za císaovny Marie Terezie (1740—1780)

a císae Josefa II. (1780—1790) školství mnoho se povzneslo,

nebo naízeno, aby pi každé fae a lokalii, jakož i v místech,

v nichž by 90—100 dítek školou povinných bylo, škola se zídila,

tož máme pevn za to, že i škole na Vsetín vnována byla

opravdová pozornost. Pravili jsme již, za asu náboženských

nepokoj na Valaších, zejména na Vsatsku (1777 a násl.), vyslán

byl zárove s jinými komisai i probošt Jan Leopold Háj, po-

zdjší biskup královéhradecký, na Vsatsko, aby pobouené oby-

vatele upokojil. Háj, byv od cíaovny jmenován vrchním dozor-

cem nad duchovními záležitostmi valašskými, peoval vším úsilím

0 to, aby se nejen fary (a kostely) zakládaly, ale i školy, a do-

sazoval na n knží a uitele horlivé a povinnosti své dbalé.

astými dojížkami a visitacemi pesvdoval se, kterak ducho-

venstvo a uitelstvo postihlo ducha jeho. Tehdejší editel školstva

moravského Ignác Mehoffer šel Hájoví pi zakládání škol v okresu

našem ve všem na ruku. Ferdinand Kindermann (zemský dozorce

školní, pozdji biskup v Litomicích) posílal opt z Prahy knihy

pro školy valašské.

Povinnost školní stala se všeobecnou trvajíc od 6. do do-

konaného 13. roku, pak následovala pokraovací škola nedlní

až do roku 20. Služné uitelstva bylo mimo jiné píjmy (koledy

a j.) na 130 zl. vid. mny zvýšeno, pomocníkovi dával uitel 70 zl.

Škola na Vsetín bývala jednotídní, pro dvoutídní nemáme
aspo doklad. Budova školní stávala druhdy blíže kostela pod

starým hbitovem a byla jakož i kostel a fara ze deva. Po-

žárem pak r. 1683, vzniklým za vpádu Turk na Vsetín, lehla

popelem i škola. Když na to roku 1689 hrab Jií Illešházy da-

roval svj nov vystavný zámek na kostel a faru, byla v nm
1 škola umístna. Jak dlouho v nm škola zstala, nevíme, ale

r. 1776 nalézáme ji opt pod starým hbitovem ve devném
dom pod íslem 131 n. Tam zstala až do roku 1821.

Toho roku zakoupilo panství místo a chalupu ševe er-
nockého a vystavlo pízemí bývalé katolické budovy školní (nyní
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dm Dra. Lazarusa) . 140 n., ernocký pak se pesthoval do

bývalé školy pod hbitovem. Než byla škola vystavna, uilo se

ve staré kapli blíže kostela (nynjšího), kteráž byla roku 1834

stržena. Ale místnost nové školy nestaila potom pro veliký poet
dítek a vyuování samo bylo i tím velmi stiženo, že uitel i po-

mocník jeho vyuovali zárove v téže místnosti. Roku 1846

utvoeny tedy dv tídy a druhá tída penesena na „kopeek*

do obecního domku . 147 n., v nmž potrvala až do r. 1860,

kdy první patro budovy školní bylo vystavno a v nm jedna

svtnice pro 2. tídu byla upravena.

Poznámka. Roku 1846 chodilo do katolické školy žák
ze Vsetína 244, z Jasenky 14, Roketnice 29, Ústí 6 a z Joha-

nové 9, úhrnem 302. Fasí ml toho roku rektor Kašpar Vojáek:

ze školního fondu 37 zl. st., na školním plat ze Vsetína 143 zl.

53 kr., z Jasenky 8 zl. 30 kr., z Roketnice 14 zl. 36 kr., z Ústí

3 zl. 36 kr., z Johanové 4 zl., úhrnem 174 zl. 35 kr. stíbra.

Dále ml zahrádku pi škole v cen 24 kr., kantací 2 zl., služby

varhanické 12 zl., pole v cen 25 kr., koledu v cen 4 zl. 15 kr.

a štoly 8 zl. 22 kr. K tomu 14 sáh tvrdého deva pro uírnu

a pro sebe. Suma i s naturáliemi = 239 zl. 37 kr. Z toho však

vydržoval rektor 1—2 pomocníky, jimž platil po 70 zl., za ištní

uírny 24 zl., úhrnné vydání 164 zl. Po odrážce vydání zbylo

rektorovi 75 zl. 37 kr. stíbra. Roku 1858 obnášel už istý píjem

uitelv 180 zl. 34 1

/2 kr. stíbra, pomocníkv 120 zl. st. —
Co se nedostávalo na živobytí, to vydlávali si uitelé a pomoc-

níci zamstnáním mimoškolním, zvlášt hudbou a polním ho-

spodástvím.

Toleranním patentem císae Josefa II. z roku 1781 pibyla

roku 1782 pro evangelické obyvatelstvo vsatské také škola evan-

gelická, a to augšpurského vyznání, do níž chodily i dítky evan-

gelického reform. vyznání až do r. 1843. Škola vystavna na

Prcínov pozemku a stávala ped elem nynjší budovy školní.

Škola pro dti helvetského vyznání umístna roku 1843 do

nov vystavného poschodí nynjší budovy . 155. n., která do

té doby byla farou helvetského vyznání. Ale již dv léta ped
tím (1841—42) odlouily se dti helvetské od školy augšpurské

a vyuovány u Jana Bubely . 185. na Jasence. Zízení a posta-

vení vlastní školy helvetské potkalo se s odporem, zvlášt církve

augšpurské.



48

Krom výše eených tí škol byla na Vsetín od 1. íjna

1865 soukromá hlavní škola utrakvistická, pozdji (1870) právem

veejnosti nadaná, do níž chodily dti úednické a zámožnjších

rodi všech vyznání. Bývalo jich 30—60. Rozdleny byly do
2—4 tíd. Jedna svtnice školní byla ve dvoe na „maštaliskách*

. 4. n., druhá v panském dom . 139. (byt polesného) a tetí

u Pokorných . 145. Nedostávalo-li se uitele pro nkterou tídu,

vyuoval jeden uitel dv tídy (resp. oddlení) spolen.
Zatím poaly úinkovati nové školní zákony na prospch

školstva obecného. Obané vsetínští usjednotili a dohodli se

konen r. 1873 na tom, aby školy vsetínské v jedinou ptitídní

školu obecnou byly sloueny. Škola tato byla dne 13. íjna t. r.

slavnostn otevena. První tída mla odboku. Tídy byly ve

všech tech budovách, náležejících jednotlivým církvím (katol. a

obma evang.) umístny. V katol. budov byla ješt jedna v I.

pate zízena, tak že v ní byly 4 tídy a v obou budovách evang.

po 1 tíd.
Mimo msto piškoleny byly do Vsetína obce Horní Jasenka

a Roketnice. Pro veliký však poet dtí (800—900) vyškolena

naped Roketnice (1880), pak roku 1890 Horní Jasenska. V údolí

Jasenickém zízena naped výpomocná škola, kteráž r. 1890 rovnž

samostatnou se stala.

Tím vším odpadlo mnoho sice žactva škole Vsetínské, avšak

msto samo mívalo pece ješt tolik dítek školních, že pomýšleno

vystavti jednotnou budovu školní a též se domáhati vzhledem

k obchodnímu a prmyslovému rázu msta i okolí o mšanské
školy jak pro chlapce, tak pro dívky. To se také splnilo.

Roku 1888 poato se stavbou školy a škol. rokem 1889—

-

1890 byly mšanské školy oteveny. Náklad na stavbu páil se

na sto tisíc zl. r. . Budova v prelí dvoupatrová, se strany

jedné típatrová, nese nápis ve zlatých literách: Škola císae

Františka Josefa I. Uvnit hlavního vchodu je zasazena tabule

s literami zlatými: Založeno k oslav 401etého panování Jeho

Velienstva cis. Františka Josefa I. dne 9. záí 1888. (Obr. 21.)

Roku 1908 byly na Vsetín následující školy: Mšanská
škola chlapecká spojena s obecnou školou (480 žák), mšanská
škola díví taktéž spojena s obecnou školou (448 žáky), dvou-

tídní škola v údolí Jasenice (173 ž.) a jednotídní škola v údolí

Semetínském (81 ž.).
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Mimo zámek, radnici a školu jsou na Horním mst co do

zevnjšku a úpravy následující výstavné budovy: Dva panské

domy . 3. a 4. (tak e. ,,Maštaliska“) s ozubatnými na zpsob
cimbuí ímsami, což jim dává vzezení stedovkých hrad.

(Obr. 22.) G. 166. bylo r. 1896 najedno patro vystavno a sgrafity

od mistra Aleše opateno.

Obr. 21. Slavnost otevení nové školní budovy.

ásti msta Horního jsou: Jasénka, Hrbová, ha Kopeku,
Sychrov (obr. 23. a 24.) ;

ásti msta Dolního : Štpánská ulice,

Trávníky (továrna Kohnova a byty dlník), Hlásenka a Svárov.

K mstu Vsetínu poítají se rzné, etné paseky v údolí

Jasenicích (Tománci, Dakátníci, Košuti, Fidáci, Mikulíci [díve u

Roman, z nichž pocházel výše dotený vdce valašský Roman]
a j.); ve Vesníku (Sedláci a j.); na Bobrkách (Tománci, Gunci,

Holci, Trlici a j.); v Semetín (Volíci a j.); u Tatalák (tak

eených dle majetník pozemk.)

4
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Djiny msta Vsetína.

Kdy Vsetín (Horní) založen byl, toho máme jen domnnky;
dle jména byl zakladatelem Vsata 1

): doba založení msta padá

do panování stateného knížete Betislava I., jenž Moravu z rukou

*) Od téhož osobního jména (Všata neb Všata) odvozen jest název eské

osady Všetice. •
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maarských vyrval. Pomezní hrad Vsetín i se širokým okolím

lesnatým patil zempánm, kteí hrad dávali do správy zvláštním

vladam; tak to trvalo až do roku 1280. Za nezletilosti syna

Otakarova, za porunické vlády Rudolfa Habsburského koupil

zámožný pán Protiva z Doubravice od královské komory 1

)
kus

statku na ece Bev se Vsetínem, kterýžto statek držel až do r. 1297.

(Obr. 25.) Toho roku prodal menší ást za 250 h. Ekkovi, mistrovi

ádu templáského v Cechách a na Morav, a vtší ást daroval

jemu a ádu templáskému na své záduší. Tomu pivolil král

Václav II. a páni na snmu v Brn u sv. Petra shromáždní.

Protiva v listin praví, že své ddictví ležící po obou bezích

eky Bevy (Beyx) koupil správn a spravedliv (rite et juste)

za ruení (erga viros) Všebora z Uheric, Hryslava, syna Viknan-

dova, Herborda z Nezamyslic, Matje z Žiranovic a Mikuláše

z Veselí; že ddictví mnohá léta v pokoji držel a užíval. Nyní

že s vlí Pána Boha a s pivolením svého pána W. (Václava),

nejjasnjšího krále eského, a s radou vzácných muž menší

ást prodal za 250 h. st. a celý zbytek ddictví eeného da-

roval na blaho duše své slovutnému bratrovi Ekkovi, 2
) mistrovi

templá po celých echách a po Morav, a jeho ádu.

Téhož roku podepsán jest na listin kláštera Vizovského

jako svdek Oldich z Hradce, doživotní majitel neb gubernator

lidí a statk v kraji Lukovském (Luckém?), Brumovském, Vsatském,

Ostrožském a Strážnickém
;

i tento byl píznivcem templáv,
kterým r, 1294 odkázal po své smrti patronáty všech svých far.

Templái, akoliv Vsetín jen dobu 11 let drželi, starali se o jeho

zvelebení: vymohli nov získané osad právo tržní a postavili

bu na Vsetín neb v nedalekém okolí hrad zdný, který po

nmeku nazvali „Freundsberg“.

9 Autor tohoto spisu ve svém díle: „Djiny msta Vsetína" 2. vyd.

udává myln, že Protiva z Doubravice koupil statek ten od Matje ze Žera-

novic a Mikuláše z Veselí. Z listiny Protivovy z r. 1297 jest patrno, že tito

páni nebyli majitelé Vsatska, nýbrž ješt s jinými toliko ruitelé za Protivu

z Doubravice. Redakce.
2
) Václavek dopustil se chyby, když na st. 15. „Djin msta Vsetína"

2. vyd. napsal, že Protiva z Doubravice sám vstoupil do ádu templáského
— stojí pece jeho jméno na listin z r. 1308 po Filipovi z Pernštýna mezi

svtskými pány — a že své ddictví daroval svému bratru Ekkonovi. Ekko
jeho bratrem nebyl; nazývá se frater jako každý jiný len ehole — neknz.

Redakce.

4*



R. 1306 o krajin Vsatské na Morav sieji se mluvilo,

nebo poslední Pemyslovec, mladý král Václav III., umínil si

založiti velkolepý klášter cisterciácký poblíže Vsetína; snad útulný

zdejší kraj seznal na své svatební cest do Tšína. Klášter zvaný

„Králv trn (Thronus regis)“ postaven býlí ml nad ústím po-

toka Ratiboe do eky Bevy. V královské listin datované
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v Praze dne 14. ervna 1306 (Cod. V. . 193) mezi jinými výsa-

dami darován budoucímu klášteru kostelní patronát v Mnín 1
)

(u Brna). Stavba klášterní se neprovedla, nebo ješt téhož roku

dne 4. srpna Václav III. zákenicky zavraždn byl a v nastalých

bouích celá záležitost v zapomenutí upadla.

R. 1307 strhla se ve Francii velká boue proti templám.
Král Filip IV., lakoten jsa po velkých statcích tohoto ádu, dal

Obr. 24. Partie ze Vsetína „na Sychrov“.

po celé své zemi templáe zjímati a mukami od nkterých vy-

nutil vyznání, že se dopouštli hrozných hích a neestí. Po-

puzen králem franckým naídil papež Kliment V. r. 1308, aby

ve všech zemích proti nim konalo se vyšetování, ježto ve Francii

s takovou bezohledností a krutostí se provádlo, že arcibiskup

msta Senesu dal jako kacíe veejn upáliti 54 templá, kteí

mukami vynucená piznání odvolali.

J
) Pepisovatel listiny myln opsal „in Menciis“ na míst „in Menais“.
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Dovdv se na Morav mistr templá Ekko o hrozné boui,

jež se proti ádu a jeho majetku chystá, uznal za dobré dáti

statky templáské svtským pánm do zástavy. Takovým zpsobem
dostal se Vsetín s okolím mocnému pánu Vokovi z Krava do

nájmu na 31 let. (Obr. 26.) Za zmatk, které tenkráte na Morav
panovaly, dalo se to lehce provést!. 1

) Bedich Rakouský získán byl

pro smlouvu, kterou svým podpisem potvrdil Majetek Vsetínský

nebyl úpln pronajat Vokovi. Ekko, jenž douíal v píznivé ukon-

ení boue, podržel svému ádu patronáty všech kostel na Vsatsku,

kterým vykázal desátky a jiné píjmy (kostelu Vsetínskému mlýn),

vymínil svému klášteru užitek z celého údolí na íce Roketnici

(Roknitz) zšíí norimberského lánu až do prosted eky Bevy 2
)

a užívání všech les na polovic. Mimo smlouvu veejnou ml
Vok s ádem ješt zvláštní podrobná ustanovení. 3

)

!

) V Cechách ujal se vlády Jindich Korutanský, kdežto na Morav
uznán za pána Bedich Rakouský, jehož stoupencem byl Vok z Krava.

2
) Pvodní listinu o nájmu uveejnnou v Cod. d. VI. sv., str. 13. ís. 17.,

do eštiny peložil M. Václavek v díle „Djiny msta Vsetína“ str. 18. Opiso-

vatel listiny jméno eky „Betseh" zkomolil na „Bersch w
;
patrn nejasné pís-

meno „t“ etl za „r“.

3
) V listin stojí

:
„Držbu tuto pijali jsme však na sebe pod tmi výmin-

kami a smlouvami, jež mezi námi a bratrem Ekkonem byly uzaveny." Že

uvedené 3 listiny na Vsetín a okolí se vztahují a nikoli na Pimdu v Cechách

Obr. 25. Obr. 2t>.

Znak pán z Krava.Znak Protivy z Doubravice.



Nadje Ekkonovy se nesplnily: ád templá byl r. 1312

zrušen a jejich velmistr Jakub Molay r. 1313 s mnohými rytíi

jako kací a arodjník na hranici upálen; statky templá od-

kázány byly johanitm, kteí málo z nich obdrželi, nebo vtšinu

zabrali zempáni sami. Vsetín zstal v rukou Vokových, jenž

si získal dvru Jana Lucemburského. Vok zemel okolo r. 1328

a jeho syn Ješek (Jan) a Drslav drželi Vsetín spolen do r. 1355,

kdy se o statky dlili: Jan obdržel mimo Rožnov, Jiín a Holštýn

bezpochyby i Vsetín, Drslav dostal Bílovec a Fulnek. Že Jan

z Krava držel Vsetín, vysvítá z rozepe, kterou ml od r. 1361

do 1364 s klášterem Vizovským o vesnice Liptál, Roketnici

a Polánku, na které klášter právo si osoboval
;
statky zstali pi

Vsetín. Jan zemel bezdtek r. 1369 a rok ped ním Drslav,

jenž ze svého manželství s Elškou ze Šternberka zanechal syny:

Voka, Beneše, Drslava a Lacka, kteí vtšinu statk ddili po

strýci Janovi.

Ze syn Drslavových obdržel Jiin a odtud na východ ležící

statky Vok (II.); Vsetín a okolí patily mu, jak vysvítá z listiny,

kterou r. 1374 udlil jistému Bartoovi rychtáství v Horní Ro-

ketnici (viz tam). Vok (II.) zemel r. 1386 zstaviv nedosplé

syny Lacka (II.) a Voka (III.) a dcery Alžbtu a Annu
; nejstarší

syn Jan zemel ped otcem r. 1382. ikkoliv Lacek (II.) duchov-

nímu stavu se vnoval, pece s bratrem spolen pevzal statky

otcovské; oba brati spolili se na veškerý majetek r. 1399

se svým strýcem Lackem (I.). Olomucký biskup Jan Mráz dovolil

kanovníkovi Lackovi držeti ddiné statky i manství biskupská

a nakládati s nimi dle své vle, pokud by tím netrplo biskupství.

R. 1403 Lacek (II.) zvolen byl biskupem. I pevzal biskupství

v nejbídnjším stavu: za rozbroj mezi Joštem a Prokopem
vtšina statk biskupských byla odcizena neb prodána a zastavena;

co zstalo, bylo zpustošeno. Maje pevnou vli statky biskupské

pivésti do poádku, vynakládal na to svých píjm
; když tyto

nestaily, vypjoval peníze, kde se dalo. Manové biskupští asto

za ruili. Z toho pošly po jeho smrti (f r. 1408, byv otráven)

mnohé žaloby a phony vedené od ruitel a jejich ddic na

(viz Cod. dipl* Mor. VI. v Registrech ,,Freundsberk“), aneb dle Válka na Bý-

kovice (u Kunštátu), patrno z názvu eky Bevy (asi jméno zkomoleno jest

v Beyx neb Bersch) a ješt více ze stálé souvislosti tchto listin a z okolnosti,

že Vokovi potomci statek Vsetínský jakožto majitelé skuten drželi.
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majitele pozstalosti po biskupu Lackovi, které se pes 50 let

vlekly a také Vsetína se dotkly.

Vok (II.) odebral se 2 léta ped biskupem na vnost, za-

nechav nedosplého syna Jana (III.), jehož mocn se ujal prastrýc

Lucek (I.) z Krava a na Helfenštejn. I bylo zapotebí svrchované

ochrany: Sestra zemelých majitel, pán Jiínských, provdaná

za Pedbora z Gimburka, vzala svého muže za spoleníka na

bohaté své vno a po smrti Lackov (f r. 1416) její svobodná

sestra Anna pes odpor Petra z Krava a ze Strážnice totéž

ohledn svého ddictví uinila, takže Pedbor polovici statk

držel jako majitel a druhou polovici do zletilosti Janovy spravoval.

Jan Jiínský stal se r. 1421 plnoletým a oženil se s Anežkou,

dcerou opavského knížete Pemka, zemel však již r. 1434 bez-

dtek. Statky jeho ásten podržela vdova, která v 2. manželství

se provdala za Jiího ze Šternberka; Jiín, Rožnov a Vsetín

pipadly — ovšem ne bez bojv — pánm z Gimburka. (Obr. 27.)

Rodokmen pán v Krava, kteí drželi Jiín a Vsetín. 1

)

1. Vok I.

najal Vsetín od templá,
f ped r. 1329.

2. Jan I. neb Ješek f 1369, Drslav I. f 1368,

m. Klára z Lípy, vdova po pánu z Lomnice. m. Elška ze Šternberka u Lukova.

Znata Jindich Drslav II., Lacek I. f 1416, 3. Vok II. f 1386, Beneš,

z Lomnice f ped 1369 m. Anna ze Šternberka-

Konopišt

Jan II., 4. Lacek II., biskup, f 1408, 3. Vok III. f 1406, Alžbta, Anna
m. Alžb. ze Šternberka- m. Pedbor

Svtlova z Gimburka

5. Jan III. f 1434,

m. Anežka kn. opavská.

Páni z Gimburka (1434 [1408] —1491). Pedbor z Gim-

burka zanechal jediného syna Gtibora; tento ujal se po smrti

Jana z Krava statk Jiína, Rožnova a Vsetína, avšak zemel

již r. 1437. Z manželky Kuny z Michalovic ml syna Jana

z Gimburka. Nemoha celé ddictví, na kterém mnoho dluh vázlo,

udržeti, prodal Jan hned po smrti otcov Rožnov a Vsetín Vokovi

ze Sovince (Obr. 28.), jak dokazuje phon z r. 1437
:
„Vok ze Sovince

J
)
Majitelé jsou oíslováni.
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pohnal pana Jana z Cimburka a z Tovaova ze 2000 h. gr.

ze zástav, že mi slíbil za list správný zboží Rožnovského a Vsetín-

ského a toho mi nedokonal/ Stejn pohnal paní Kuku z Michalovic

a z Jiína i z vnného práva z 2000 h. gr., že slíbila za list;

taktéž i rukojm Drslava z Ochab a Jana Divu ze Šišmy. Již

po nkolika letech (1446) dostaly se oba statky do rukou odvážného

násilníka Jana Mesenbeka (obr. 29.), avšak r. 1462 byly oba statky

opt majetkem Jana z Cimburka, jenž pro svj rod, své bohatství,

svou uenost a rozšafnost u krále Jiího nejvtší požíval vážnosti.

Ml ze své manželky Kateiny, knžny opavské, jen dceru Kuku,
která v 1. manželství provdána byla za Jindicha z Boskovic a erné
Hory (f r. 1476), v 2. za Petra hrab. ze Sv. Jií a z Pezinku. (Obr. 30.)

Rodokmen pán z Cimburka, majitel Jiína a Vsetína.

Ctibor Kazka z Cimburka

Albrecht Bernard Matúš 1. Pedbor f ped 1430,

m. Elška z Krava
- -

- /S - -

Jan f 1464, Anna, 2. Ctibor 1425—1437,
hejtman mor. 1. m. Milota z Trávniká m. Kuna z Michálkovic

Jan, Ctibor, 3. Jan z Cimburka 1437—1475,
nejv. sudi zemský hejtman mor. m. Kateina Opavská
v echách f 1496

Adam f 1502
poslední toho rodu.

4. Kuna z Cimburka f 1491,

1. m. Jindich z Boskovic,

2. m. Petr hrab ze sv. Jií.
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Po celé XV. století, které v djinách eských náleží mezi
doby nejnepokojnjší a nejsmutnjší, Vsetín zídka se pipomíná,
ponvadž zámožní jeho majitelé mnohými statky vládli a neradi
v hornatém kraji Vsatském se zdržovali.

Krom toho, co svrchu již udáno jest, uvádíme krátce, co
jsme z té doby a z konce XIV. stol. v Phonech a jinde o Vse-
tín nalezli:

R. 1396 stalo se dohodnutí o mýta u Val. Meziíí, u Kele
a na jiných místech mezi Lackem z Krava a biskupem olo-

muekým Mikulášem toto: Kupci, kteí z Polska se zbožím cestují

Jiínem, Krásnem, Meziíím a Vsetínem, nejsou povinni mýto

biskupské v Keli platiti a nemají mýtnými biskupovými pro-

následováni býti. (God. XII., . 332.)

R. 1410 Hanuš z Pržného pohnal Lacka z Krava z 33 h. gr.,

„že drží knze Lackovo zboží biskupovo, že za nho slíbil a mosil

hotovými vyplatiti a že mu hotových penz požíil a on mu platiti

nechce“.

R. 1447 Jan Zicha z Wolfsperka a Želitek pohnal Zikmunda

ze Šumperka a ze Vsetína ze 100 h. dob. gr., „že mi jest psal

v listu svém, že mu lidé moji kradúce i vodí na jeho zboží

a toho na mne neprovedl “.

R. 1459 Jan z Mesnbeka, pravý ddic a pán zboží Vsetín-

Obr. 29. Obr. 30.

Znak hrabat ze sv. Jií a Pezinku.Znak pán z Mesenbeka.
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ského, potvrzuje fojtovi Bartoovi v Horní Roketnici listinu

Voka II. z r. 1373.

R. 1463 Petr z Litrbachu pohnal Václava z Doloplaz a Vsetína

ze 200 h. gr., že mu pobral v Chropyni v jeho držení na Hulín

v mírné zemi.

R. 1464 Jan z Doloplaz pohnal Jana z Cimburka a z Jiína,

„že jest neuinil panskému nálezu dosti, že se uvázal v nápad

knze Lackv biskupv v základ mj, kdež mám postíhali dluhu

svého, což jest strýc mj slíbiv z víry i mosil dáti za knze
Lacka — a jiným tu pi platil i nechce mn také zaplatiti. 1

)

V kvtnu r. 1464 uveden byl skrze oficiály udy Olom.

urozený pán Mikuláš z Lantštejna na msteko Vsetín a na

všechno zboží k nmu patící, kteréžto uvedení pijal Jií, jeho

syn; i bylo Jiímu z Landštejna (jinak z Bystice) 2
) na msteku

Vsetín a na tvrzi (munitione) a všem zboží k tomu patícím

zapsáno 11 kop 18 gr. roního píjmu ve 217 zl., které obdržel

právem na Václavovi z Doloplaz, ježto piknul pan Jií sob
a sestrám svým Dorot a Markét z Lantštejna. — Osadníci

(villani) pi výkonu tom se vzdálili, t. j. odepeli zemským úed-
níkm jakékoliv rady. Pes toto zemské naízení držel Jan z Cim-

burka Vsetín dále, anižby dluhy platil; protož r. 1466 pohnal

Jiík z Lantštejna Jana z Cimburka a z Jiína ze 350 zl., že mu
drží jeho zboží Vsetín, ku kterémuž nálezem panským spravedliv

pišel i úedníky uveden, na mu jest odhádáno; a on mu to

svévoln drží.

Po smrti Jiíka z Lantštejna, jenž byl pánem na Buchlov,

pipovdli se r. 1475 pan Ctibor, pan hajtman, pan Heralt

a pan Albrecht Kostka na Vsetín na zvod, na kterýž tu pan Jiík

nebožtík Buchlovský jest zvdn i na jiné všecko, kdež na zvdn
jest, „že jsou rukojmí za“. — Také pipovdl se Hereš z Píluk

ke Vsetínu, že dal 100 a 70 zl.
3
)

0 Mezi ruiteli za dluhy biskupa Lacka byl též Albert z Doloplaz,

kterému Lacek r. 1407 zastavil Páslavice, a Rus z Doloplaz, který již r. 1410

pohnal Lacka I. z Helfenštejna.

0 Také Jindicha z Bystice nacházíme mezi jistci biskupa Lacka.
3
) Nkteí z uvedených tu vitel, jichžto požadavky vtleny byly na

statku Vsetínském v deskách, psali se dle Vsetína, ale majiteli Vsetína nikdy

nebyli. Již r. 1417 psal se Jan Vojna „ze Vsetína* pro pohledávku, kterou

ml za f biskupem Lackem.
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Phony pro nezaplacené dluhy na Vsetín pešly na Kuku,
dceru po Janovi z Gimburka, a též na druhého jejího manžela

Petra hrab. od sv. Jií.

R. 1480 Jan ze Sovince a z Povic pohnal pana Petra

hrab. od sv. Jií a z Jiína z 500 zl. uh., že mu drží Vsetín

s jeho píslušenstvím, ježto on k tomu právo má.

R. 1481 Hereš z Píluk poh. Petra hrab od sv. Jií a

Pezinku ze 100 zl. uh., že drží základ jeho Vsetín, na kterýž

slíbil za nebožtíka Samsona Benešovi Hustopeskému a dáti jemu
je musil.

Téhož roku Ctibor z Cimburka, hejtman markrabství mo-
ravského, pohnal paní Kuku z Cimburka a z Jiína ze 200 uh.

dukát, „že drží tvrz Vsetín a zboží Vsetínské se vším píslu-

šenstvím, ježto na všech zboží toho pan Jiík z Lantštejna zvod,

odhad a piddní má, a já za pana Jiíka dluhy platiti musím
panským nálezem, ježto jest to základ mj ten i jiný statek pán
Jiíkv, toho mi postúpiti nechce".

Kuka z Cimburka pijala svého druhého manžela Petra,

vojvodu Sedmihradského, za spolumajitele statkv Jiína, Vsetína,

Rožnova a Mezíe r. 1480; ješt za života svého odevzdala mu
je docela, zapravivši veškery dluhy. Zemela r. 1491 a pocho-

vána v Jiín. Petr oženil se potom se Žofií z Valdštýna, které

pojistil vno na statku Jiínském. R. 1497 prodal Jiín Janovi

z Kunovic, r. 1502 Vsetín, Rožnov a Mezíí bratím Janovi Kunoví,

Smilovi, Zikmundovi, Vilémovi a Jindichovi z Kunštátu (obr. 31.)

za 13.200 zL mor. Jan Kuna pevzal tyto statky od svých bratí

r. 1503 v téže sum. 1
)
Za Jana Kuny z Kunštátu sestávalo panství

Vsetínské z msteka stejného jména i s hradem, dvory a mýty,

z msteka Pržna, z ddin : Jablnky, Roušky, Kateinic, Hošál-

kova, Johanové, Roketnice (Horní a Dolní), Liptála, Ústí, Hovzí,

Jasenky, Seninky a Ratiboe; dále z pustin a samot: Bobrk,

Huslené, Tškovic, Mikulvky, Semetína, Srpkova a Dvorce. Jan

upsal r. 1509 na Vsetín své manželce Dorot ze Zástizl

8000 zl. m. a prodal r. 1531 své statky Vsetín, Rožnov a Mezií
bratím Janovi a Jaroslavovi ze Šelenberka a Kosti (obr. 32.),

x
) Listina o tom nachází se v zámeckém archiv v Jevišovicích, dato-

vána na hrad Rožnov na den sv. Alžbty. Kup byl do desk intabulován

r. 150 j (XVI. 28.).
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kteí již po 3 letech tyto statky trhem pepustili za 9000 kop gr.

Janovi z Pernštejna, jenž pro množství statk nazýván „Bo-

hatým". (Obr. 33.) R. 1548 prodal Jan z Pernštýna Vsetín

ddicm po Zikmundovi Nekešovi z Landeka, totiž Zikmundovi

a Janovi. (Obr. 34.) Pi tom prodeji nebyly pesn vyznaeny

hranice mezi statky Rožnovským a Vsetínským, což zavdalo pí-

inu ku mnohým sporm, ježto teprve za Marie Terezie r. 1774

urovnány byly. Spor o hranice vedl se též mezi panstvím Vsat-

ským a Uhrami; spor ten zaatý již r. 1515 majetníky Bystice

Obr. 31. Znak pán z Kunštátu. Obr. 32. Znak pán ze Šelenberka.

Povážské, pány Podmanickými z Podmanic, ukonen byl teprve

cis. Karlem VI., jenž za hranice ustanovil hebeny Javorník

(jak to jest podnes).

Pozstalí synové po Zikmundu Nekešovi st., Zikmund a

Jan, mli, než dospli, poruníkem Jana Pemka z Víková a na

Bystici pod H. Mladší Jan, jemuž piddn Vsetín, pekal Zik-

munda, pana na Lukov, a psal se napotom: „Jan Nekeš ml.

z Landeka a na Lukov, pán a pravý ddic zboží Lukovského

a Vsetínského". Svým poddaným byl pánem dobrotivým, udíleje

jim všelikých výhod a milostí; zemel však již r. 1568. Z man-
želky Barbory ze Slavíkovic, která jej jen nkolik let pekala,
zanechal 3 nedosplé dítky: Jana, Pemka a Lukrecii, jichž po-

runíky byli: Zdenk Kavka íanský z ían a na Vizovicích

a Pemek z Víková na Bystici.

Poruníci tito všelikým zpsobem zasahovali do práv a

výsad, které poddaní Vsatští od dívjších držitel panství ob-
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drželi a na žádost poddaných vyslána komise zemská na Vsetín

r. 1575. Porovnáno je tím zpsobem, že pozemky (paseky) lesa

už prosté piknuty byly domm na Vsetín a též v ddinách
za svobodné vlastnictví. Nové paseky mly se dlati toliko s v-
domím vrchnosti a za roní plat (z vyseté mice obilí pl groše!)

Dále osvobozeni byli poddaní od robot na Lukovsku a dovoleno

jim káceti devo v lesích na výrobu desek, krov a šindel za

uritý poplatek; k domácí poteb na stavivo a palivo smli
z msteka Vsetína a ddin zdarma káceti.

Brati Jan a Pemek Nekešové z Landeka zemeli bezdtní

a jejich ddikou stala se r. 1591 sestra Lukrecie, která se pro-

vdala za pana Artleba z Víková a z Prusinovic a r. 1607 po

svém strýci Václavovi Nekešovi Rymice, Všetuly a Pílepy ddila.

Lukrecia byla katolikou, Artleb protestantem. R. 1603

udlila obuvnickému a krejovskému cechu na Vsetín zvláštní

pravidla (artikule), jimiž se jmenované cechy mly na dále íditi.

Po smrti Artlebov (1608) Lukrecie už v pokroilém vku pro-

vdala se po druhé za hrabte Albrechta z Valdštýna (1610),

pána na Hemanicích, jehož naped jmenovala spolumajitelem,

potom i ddicem všech svých panství, (Obr. 35.)

Valdštýn usiloval o to, aby obyvatele Vsetína a okolí pe-
vedl od protestantské víry na katolickou (viz výše). Aby snáze

toho dosáhl a obyvatelstvo si naklonil, dail je všelikými milostmi.



63

Vsetín osvobodil od roboty listinou ze dne 1. ledna 1613. Vse-

tínským bylo toliko jednou v roce choditi pánm na hon na

medvdy a vlky a do panských sklep vpouštti víno, pivezlo-li

se odnkud, a je zase vytahovati na šenky, bylo-li teba. Ale

robota s vínem nebyla tžká, jelikož „na posilnnou" dostávali

vína, co „vlezlo“, t. j. co se vypilo. Dále udlil Valdštýn obyva-

telm Vsetína tu milost, že se vzdal práva odúmrti.

V dob povstání eskomoravských stav (1618— 1619) byl

Valdštýn vrným pívržencem Ferdinanda II. Brzy po smrti své

první manželky (r. 1614) oženil se po druhé s Isabelou Kateinou,

dcerou cis. tajného rady hrabte Karla Harracha, kterýmž satkem
opt získal na pízni dvorské, an hr. K. Harrach byl pední
osobou v rad Ferdinandov. R. 1619 vypovdli jej stavové

mor. ze zem a zabavili jemu všecky statky. Avšak r. 1620, po

nešastné bitv blohorské (8. listopadu), kdy i na Morav bylo

se poddati císai, Valdštýn nabyl onch statk opt. V dob,
kdy Valdštýn bojoval s nepáteli císaovými (1620— 1621) na

Morav, vzbouili se jeho poddaní Vsatští, pepadávali a plenili

statky okolních katolických vrchností, nešetíce ani jeho statku

Lukova. Vzbouení Valachv opakovalo se i následující léta.

R. 1623 prodal Valdštýn všecky své statky na Morav zddné
po první choti Lukrecii Nekešové, Vsetín prodal hr. Zdekovi

Obr. 35.

Znak pán z Valdštýna.

Obr. 36.

Znak hrabat Žampach z Potštýna.
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Žampachovi z Potštýna za 130 tisíc zl. rýnských. (Obr. 36.) Ze str-

žených penz nakoupil Valdštýn za laciný groš 63 panství v Cechách,

kteráž s pivolením císae Ferdinanda II. spojil v jediný celek

„vévodství Frýdlantské". Štstí válené a píze císaova vedly

jej na vrchol slávy, ba i v podezení státi se králem eským.
To zavinilo jeho pád. Bylt od svých vlastních dstojník v Cheb
zavraždn dne 25. února r, 1634.

Hrab Zdenk Žampach z Potštýna, pán nkterých statk

eských a na Morav Hodonína, držel statek Vsatský od r. 1623

do 1632. Jako katolík usiloval rovnž o obrácení Vsacan na

katolickou víru. Lásky jejich nikdy si nezískal, bouili se proti

nmu a za nho držána na Vsetín první krvavá exekuce r. 1627.

Dostavili se na Vsetín Chorváti (Kroboti), a vojáci ti trýznili,

všeli a stíleli obyvatele, nešetíce pi tom ani mladých ani

starých; dít, žena, staec, vše jedno, co napadli, to pobili.

Zvláštní komisi, dostavivší se zárove s vojskem na Vsetín, musily

vystaviti obce panství Vsatského revers, v nmž prohlásily, že

jako nepátelé císae a kardinála Dietrichštejna svj život a ma-

jetek propadly, ale že se jim pece milost udlila, zaež slibují

za sebe a za své potomky nejpísnjší oddanost a vrnost zem-
pánu a své vrchnosti, v opaném pak pípad prosí, aby se za-

kroilo proti nim meem a ohnm!" Revers tento ml každoron
pi obnovování úad veejn ítán býti. Jak trvalý a pesvdující
úinek mohla míti tato meem diktovaná smlouvaná Vsacany a okolní

obyvatele, netžko se domysliti. Náboženský moment u nich roz-

hodoval. Spojení se Švédy pipravilo Vsacanm r. 1644 skuten
druhou exekuci „ohnm a meem", jak si toho sami kdysi páli

!

Za Žampacha byla9 na panství Vsatském (tušíme, že v údolí

Bežité, nedaleko pozdjšího dvora Helenkova) sklenná hu s bru-

sírnou, jež se pipomíná mezi roky 1630— 1678. R. 1632 prodal

Žampach statek Vsatský „se všemi pilami, valchou, brusírnou,

sady ovocnými a jinými zahradami, velíny atd." za 56 tisíc tolar

kardinálu ostihomskému Petru Pasmanovi z Panasu. (Obr. 37.)

R. 1640 jednalo msteko Vsetín u tribunálu v Olomouci

„o frejunkové seky", na které mlo obdarování od císae Ru-

dolfa II.; 1
) i vyslali purkmistr a rada 4 plnomocníky (Jana

J
) Týden ped jarmarkem a týden po nm mívali páni starší svobodné

šenkování vína, což se nazývalo frejunk (^reiung). — Plnomocný list ten

zachován jest v archiv zemském v Brn.
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Rychlíka, Daniele Žamberského, Jiíka Diblíka a Matouše Krejího)

do Olomouce, aby záležitost provedli.

Kardinál postoupil Vsetín brzy svému bratrovi Jiímu Pas-

manovi z Panasu, po jehož smrti syn jeho Mikuláš Pasman

od r. 1646 do 1652 byl majitelem Vsetína. Za Panas nevedlo

se rovnž valn protestantm Vsatským. Za Jiího konala se druhá

krvavá exekuce na Vsetín r. 1644. Mikuláš založil Zdchov,

Nový Mikulášov (Mikulvku) a Bystiku. Obyvatelstvo do nich

povolával ze všech konin Moravy, pak z Polska, nejvíce však

z Uher. Tím mizely pralesy Vsatské ustupujíce píbytkm lidským.

Dne 3. kvtna 1652 prodal Mikuláš Pasman Vsetín ddi-
nému hrabti trenanskému Jiímu Illéšházymu z Illéšházu za

96 tisíc íš. tolar. (Obr. 38.)

Iliéšházové (Jií, Mikuláš, Josef, Jan, Štpán) mli Vsetín

až do r. 1828 (1831) a byli celkem dobrotivi Vsetínu. První

Iliéšházové neutiskovali ani protestant, naopak zastávali se jich.

Sídlili obyejn na svých statcích uherských, na zámku v Dubnici

nebo v Prešpurku, ale picházeli obas na Vsetín nebo i na

Brumov, který jim též náležel.

Hr. Jií Illéšházy (1652— 1689) založil Hrozénkov, Helenkov

(Halenkov) a zalidoval Dolní Vsetín a Zdchov. Mikuláš Illéšházy

(1689— 1724), bratranec Jiího, získal r. 1710 od ddic Matouše

Zablackého statek Dolní Vsetín s polovicí vesnice Lhoty v cen
' 5
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8000 zl. rýn. a bylo se mu r. 1700 s poddanými svými, kteí jej

snad z tvrdosti oproti nim prožalovali, vyrovnati tak e. transaktem

(viz výše). Veškeré jeho statky ddil po nm syn Josef (1724— 1766),

kterýž byl tak dobrotiv, že ped svou smrtí poddaným všecky

dluhy (více než 4000 zl.) odpustil. Rovnž potvrdil Vsetínu všecky

svobody bývalé a udlil nkteré nové. Statky své odkázal synu

Janu K. Jan Illéšházy (1766— 1799), byl velmi hodný a nábožný

pán, podporoval chudinu, kostely a ponvadž byl velmi piinliv

v letech sedmdesátých (za boui náboženských na Vsatsku) o roz-

šíení víry katolické, dostal od císaovny Marie Terezie titul c. k.

tajného rady a písedícího nejvyššího soudu uherského. R. 1788

založil na Rrumovsku blíže hranic uherských sklennou hu, kterou

dle patronky choti své pojmenoval sv. Sidonií. Po nm nastoupil

syn Štpán (1800—1827), poslední Illéšházovec, panství. Byl

dobrý hospodá. Za píkladem otce svého vystavl druhou sklennou

hu v údolí Vlárském, kterouž dle svého patrona nazval Sv. Štpán

(1815). Na Vsetín zachovává se jeho památka Štpánskou ulicí,

kterouž byl rovnž založil. Nemaje zákonných potomk Štpán
daroval panství Vsetínské 26. prosince 1827 tem poboním
dcerám : Marii, provdané za Assalaye, Sidonii, provdané za rytíe

Wachtlera, Terezii, provdané za Striebla a pobo. synovi Moicovi

hr. Scharffovi, a to tím zpsobem, že Terezie hrabnka z Gatter-

burka (jeho milostnice) doživotn mla toho panství užívati.

Manžel Sidoniin Jos. ryt. Wachtler však panství po dílech vy-

koupil a byl 12. ervence 1831 jako majetník celého panství do

zemských desk zapsán. Hrab Štpán zemel, dokav se 80 let

vku svého, v Badenu u Vídn dne 31. ervence 1838.

Josef rytí Wachtler (1831—1857) bydlil na Vsetín a jal se

proto zámek upravovati a pohodlnji zaizovati. 1

) S obcí vedl

nkolik spor, zvlášt o díví, jež obané Vsetínští zdarma do-

stávali od dob Valdštýnových. Konen r. 1853 porovnal se s obcí

tak, že jí za promeškané díví dal les „Skalku*. R. 1857 prodal

Wachtler panství Vsetínské za 2,300.000 zl. jisté belgické spole-

nosti akciové a odsthoval se na své panství Hohenwang ve Štýrsku,

kdež zemel maje 86 let vku svého 21. íjna 1879. (Obr. 39.)

. Spolenost belgická („Société civile de Wsetin á Bruxeller“)

vzdala se postupn polního hospodáství hledíc si jedin lesnictví.

]

) Nejv. rozhodnutím ze dne 15. ledna 1834 byl Jos. Wachtlerovi, ma-

jiteli Vsetína, odat inkolát.
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Polnosti pi dvorech vsetínském, halenkovském, hovzském, bo-

brckém, semetínském, ratiboském a kateinském, jež obnášejí

345*42 ha rozlohy, pronajímala od let šedesátých lidem, mírníc

takto bídu v našem kraji. Lesy, jež mají rozlohy 11.218*50 ha,

jsou rozdleny na 15 revír. Kmeny ze vsatských les dovážely

se v tehdejší dob až do Žamberka ar. 1866 na palisády k pevnosti

olomucké. V letech však sedmdesátých a osmdesátých ustalo

hubení lesv a poalo racionelnjší hospodáství lesní. Také

zaala se pstovati na panských pozemcích vrba (Salix purpurea,

Salix aurea, Salix viminalis a j.) a založena košíkáská škola (1882).

R. 1890 prodala Spolenost

panství bratím Thonetm, to-

várníkm nábytku z ohýbaného

deva. Veškeren majetek panský

rozkládá se na ploše 12.374*92 ha.

Jako mnohá jiná msta a

msteka na Morav ml i Vsetín

druhdy hrdelní právo (ius

gladii = právo mee). V nálezech

soudních práva Olomuckého djí

se zmínky o právu Vsatském,

že r. 1598 a 1606 dožadovalo

se v Olomouci pouení. 1

)
Olomouc

byl totiž vrchní stolicí soudní pro mnoho mst a msteek (40)

everových. Moravy. První pípad (r. 1598) týkal se dvou mlyná,
kteí dopustili se podvodu na vrchnosti v povinné dodávce

mlýnských kamenv (žernov). A o hrdlo tuto patrn nešlo, tož

pece možno usu pováti, že bu vrchnost nebo pohnaní (vinníci)

nebyli s rozsudkem domácím spokojeni a že k vyššímu právu do

Olomouce se odvolali. To pak rozhodlo, že jeden z nich má býti

katem vymrskán, druhý pak že vrchnosti na odškodnnou po-

vinnen bude zaplatit 30 zl. rýnských.

V druhém pípad (z r. 1606) jednalo se o vraždu. Jistý

Michal Hrbá a jeho synové Šimek a Jura chovali hroznou záš
proti rodin Jana Bojara. Synové ji už tím osvdili, že jistého

lovka z Meziíí zastelili a Bojara i jeho švakra šavlemi po-

9 V. Prásek: Tovaovská kniha ortel Olom., str. 15.; téhož Oas

Olmtzer Stadtgericht ais Oberhof, str. 16. a 42.

Obr. 39.

Znak Jos. ryt. Wachtlera.

5*
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sekali, avšak otec jejich mnohem he si vedl zabiv aganem
ženu Bojarovu, jež byla v požehnaném stavu a mimo to dít
chovala na rukou. Vrchní právo uznalo tedy, aby Hrbá byl

meem popraven („má po uatí — jestliže možná na tom míst,

kdež takový mord spáchal, obou ruk — meem ze svta sklizen

býti“).

Tyto dva pípady svdí tedy o tom, že Vsetín ”ml~již

koncem XVI. vku hrdelní právo a že je vykonával až do císa-

ovny Marie Terezie, kdy bylo zrušeno (r. 1752).

Ku Vsetínskému právu píslušely skoro všechny obce ny-

njšího okresu Vsatského. Soud skládal se z písežných msta,
bu ze všech lenv obecní rady (konšel, rychtáe, purkmistra)

potem trnácte, anebo jen ze sedmi. Rychtá, v pozdjší dob
purkmistr, pedsedal a obžalovaného vyslýchal. Nálezy soudní

vydávali s poátku písežní snad sami a vrchnost je asi potvrzovala,,

naež exekuce hned se provedla. Poprava dála se meem a pro-

vazem, ped tím však bylo pestátí delikventm obyejn adu
všelikých muk (kola, skipce, pálení svíkami a j.), aby se vynutilo

na nich piznání a dokázala jejich vina!

Spojení s právem Olomuckým, jež se ídilo tak eeným
právem Magdeburským (saským), potrvalo až do roku 1650. Od
této doby naízením cis. Ferdinanda III. všechny ortele, ode

všech mst a msteek moravských, musily býti vymáhány od

apelaního soudu Pražského. Nástupce Ferdinandv cis. Leopold I.

zavedl r. 1679 Koldínova eská práva mstská i na Morav, takže

saské právo i zde padlo.

Soud se tedy provedl s pohnaným (obžalovaným) na Vsetín,

všechny pak spisy (resp. protokoly) o vin obžalovaného jednající

pedložily se druhdy právu Olomuckému, potom apelanímu soudu

Pražskému a ty konen vynesly soudní nález ili ortel. Za tyto

nálezy vrchních stolic bylo jisté poplatky zapraviti. Do Olomouce

platilo se od 12 groš až do jednoho zlatého, do Prahy 10 zl.

a více. Veškery výlohy spojené s provedením procesu bývaly

znané, na p. soud s Machalou r. 1717 na kole popraveným

stál 71 zl. 32 kr., soud se židem Fabiánem Fajtlem r. 1720

z msta vymrskaným 19 zl. 3172 kr.

Popravištm byla strá nad hutí, kdež se až podnes íká

„u Šibenic*. Popravní mistr ili kat picházel bu z Lipníka
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nebo z Uher. Hradišt. Výlohy za popravu hradily se ze jmní
odsouzencova, byl-li však nemajetný, bylo je nésti mstu Vsetínu

a devatenácti ddinám panství Vsatského. Dolní msto pispívalo

„na pomoc tch právních útrat“ šesti krejcary z každého used-

lého. V pamti posud ješt dosti živé žije poprava Josefa Seidla

r. 1737, 1
) který byl meem sat pro porubání kíže, jenž stával

u prostedního šenku (nynjší „Snahy"), pak že bránil lidem

choditi do kostela a dávati dti ktíti, že shodil svátý obraz

u „Žebrácky", maje kíž a obrazy vbec za „modly“. Exekuce

vykonala se na nm dne 9. srpna 1737.

Byly to smutné asy! Co vykrvácelo pod šibenicí „zloinc",

kterých náš humánní a vzdlaný vk bu docela už nezná a ne-

soudí (arodjníky a arodjnice), anebo jen na léta, ba jen na

nkolik msíc nebo dní pouze osobní svobody zbavuje. Díky

osvícené cis. Marii Terezii a jejímu šlechetnému synu cis. Jose-

fovi II., kteí pi oprav soudnictví rakouského odstranili naped
všeliké muky (torturu) provinilcv a skorém všechny hrdelní

soudy mstské zrušili (1765, 1782 a násl.), ponechavše je toliko

v krajských mstech a obsadivše je soudci v právech vyuenými.

O Vsatském právu máme však zprávu, jak výše doteno, že už

r. 1752 pominulo. 2
)

Cechy. Kulturní bývalý život v mstech a mstekách obráží

a nejlépe se nám ozejmuje v emeslnictvu a živnostnictvu, zvlášt

pak v jeho cechovním zízení. Bývaly pak cechy uzavené na

jistých pravidlech, jež blahodárn úinkovaly ve mnohých smrech
života pospolitého. Káze, dobrý mrav, zbožnost, to karakteri-

stické známky cechovního zízení. Rznými píkazy a zákazy byl

sice jednotlivec valn na své individualit omezen, ale podvo-

loval se tomu pece rád, vda, že prospch jeho stavu, jeho

emesla toho vyžaduje. Odtud plynul poádek, mravnost a zá-

možnost v našich mstech. emeslo mlo skuten zlaté dno.

Cechmisti (starší a mladší) byli vrní strážcové cechovního ži-

vota, pihlížejíce k tomu, aby nikde a v niem nerušil se soulad,

nýbrž aby všude vzorný zachoval se poádek.

Cech ševcovský. Ševci a krejí jsou nejstarší zprá-

vami zaruení emeslníci jako všude tak i na Vsetín. Artikule

1
) Viz Djiny msta Vsetina str. 261.—266.
2
) Popis Beyerv.
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jejich známe však teprve z roku 1603 na Vsetín, jež vydala

ševcm a krejím Lukrecie Nekešovna z Landeka a na Vsetín,

a nepochybujeme, že týž cech ídil se již dávno ped tím jistým

ádem, který nám však zstal neznámým.

Artikule tyto jsou opisem pozdji poízeným a úhledn la-

tinkou (stojatou) na tlustém režném papíe psaným. Že originál

vydán na pergamen, tymi visutými peemi opateném, nelze

ani pochybovati.

e artikulv je krásná, jadrná, co do slohu je týž tém
veleslavínovský.

Zachované zápisní knížky mistrv au pocházejí teprve

z r. 1740 za Jana Pokorného, cechmistra staršího, a Jana Kutje,

cechmistra mladšího. Zápisy jdou až do r. 1811.

Cech krejovský má své artikule, jak z pedešlého

vidno, zárove s cechem ševcovským r. 1603. Pee dali si krejí

zhotoviti hned r. 1604. Uprosted jsou nžky a letopoet (1604).

Knihy zápis dochovaly se toliko z r. 1737 (mistr) a z r. 1770

(u).

Cech soukenický. Soukeníci bývali páni na Vsetín.

Dailo se jim emeslo nad míru. Úsloví: „Ten jí súkenický

chléb" — znailo závidní hodné postavení. Sukno, jak výše

podoteno, vozívalo se daleko široko na trhy a bylo hledáno.

Soukeník bývalo na Vsetín 60—80 (r. 1823 114), nyní 10.

Cech založen r. 1756 za cechmistra staršího Jana Životského a

mladšího Jana Petvalského. Zápisy jdou až do r. 1831. — Dle

naízení vládního z Brna, 19. ervna 1775 platil mistr taxy

z msta 20 zl., z venkova 10 zl. (po udlání majstrštuku). —
Dle téhož naízení mli tovaryši pracovali v lét od 5. hod. ráno

až do 8., v zim pak až do 9. Který tovaryš držel modrý pon-

dlek, by i v díln byl, ale nic nedlal, platil pokuty po prvé

30 kr., po druhé 45 kr. do pokladnice („ matky 4Í

,
„matiky"),

po tetí trestala ho vrchnost. Tovaryši mohli býti z bytu pry
veer do 10. hod. v lét, do 9. hod. v zim. Jinak stihl je trest

15—30 kr.

S dovolením mistr složili si tovaryši r. 1816 zvláštní svj

„ád tovaryšský", pravidla totiž, kterými se ídili jak vi mistrm,

tak i v díle svém.
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Cech kováský zízen r. 1756 a náleželi k nmu hned

nebo pozdji mimo kováe také zámeníci, kolái, stolai a sed-

lái. Kniha zápis jde od toho roku až do r. 1846. Za un byli

mimo synky mistr samých bráni jako pi ostatních emeslech

1 cizí chasníci, zvlášt ze Vsatska. Ze zaátku byl plat „pípo-

vdní 44 80 kr., „výpovdní 44

taktéž 30 kr. Ale r. 1763 bylo vý-

povdní už 1 zl. R. 1800 obnášela pijatá 2 zl. 30 kr., douená
2 zl. 30 kr., celkem tedy 5 zl. vid. mny. Suma kolísala bhem doby.

Cech eznický. Po soukenících bývali ezníci nejdle-

žitjším a nejzámožnjším stavem. Jako soukeníkm tak i ez-

níkm se vždy dobe vedlo. ezníci mívali celá stáda ovec, jež

pásali na obecních pastvinách a s nimiž i dobrý provozovali

obchod dohánjíce je na trhy do Lipníka a Olomouce. Kže
z „telate

44 byla prý ezníkovi nádavkem krom ješt njakého

výdlku na mase! Ve svátení dni a pi slavnostech oblékali se

i do zvláštního kroje. Nosili košule s modrými lémeky u psti,

gat s „burytášami", t. se šrami temi na boku a v pedu
s rozlinými šrovými kvty; šly do bot v holínkách leštných.

Na botách byla nahoe vlnná ržika, s níž visela hedvábná

„šika" erná. Dále mli zelenkový špenzl a svtloervenou

(„holandskou") vestu se zlatými nebo stíbrnými bombíky, jež

mly dírky a uvnit byly prázdny. Ped sebe brávali bílou zá-

strku s vyšívanými cípy („katry" = dírkami), kterou kolem

sebe otáeli tak, že „katry
44

visely v zadu ve dvou cípech,

(„rožkách 44

). Na boku visela od ní zelená hedvábná pentla. e-
ená zástra mla kraje obšity zelenými, ržovými nebo žlutými

kvty. Prostední byl vyšit erveným hedvábem, klát, pak volská

hlava, mezi jejímiž rohy dva nože kížem položené, opt erným
hedvábem. Na hlav byl nošen cylindr nebo aksamitka lišinou

lemovaná, nebo baranica erná s pentlemi zelenými po boku.

Zábavy ezník, zvlášt v masopust, bývaly nákladné a

hluné; v hody stínávali barana.

První zápis mistr je od r. 1826,u od roku 1844.

Všechna emesla ídila se ponejvíce pravidly a ustanoveními

obsaženými v „Generálních cechovních artikulích", vydaných pro

„Poádky Králowských Ddiných Zemí Cžeskýeh r. 1739". Jimi

zrušeno též tak e. „právo mílové 44

,
na základ jehož emeslo

na míli v obvodu msta nebo msteka nesmlo se provozovati.
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Znaky emesel byly všude stejný. Cech eznický ml ve

znaku svém lva se sekerou, krejovský nžky, ševcovský jezdecké

boty s ostruhami v trojpaprsku. Hrníi mli Adama a Evu a

dole pod nimi hlinnou nádobu. Bevái (bednái) mli soudek

s kružidlem a palicí, zedníci krokvici s kladívkem a lžicí atd.

Na základ zákona ze dne 15. bezna r. 1883 utvoilo se

na Vsetín pt spoleenstev živnostenských. Spole-

enstva mají každé svoje stanovy, jež jsou co do podstaty sou-

hlasné, a sice:

1. Spoleenstvo odvní. Do tohoto náležejí všichni,

kteí v berním okrese Vsatském provozují živnost ve výrobcích

odvních, tkalcovských, kožených, papírových a tm píbuzných.

Z msta Vsetína náležejí k nmu (co da platí): 35 obuvník,

15 krejí, 3 sedlái a emenái, 3 klobouníci, 2 koželuzi, 2 sou-

keníci a 1 vlásenká; úhrnem 51 živnostník. Z venkova: 39 živ-

nostník, z nichž je 15 obuvníkv a 24 krejí; úhrnem 90 živ-

nostník.

2. Spoleenstvo stavební. Sem náležejí všichni, kteí

v berním okresu Vsatském provozují živnosti stavební v užším

1 širším smyslu.

Z msta Vsetína náležejí ke spoleenstvu: 2 stavitelé,

2 misti zednití a tesaští, 4 kovái, 5 stola, 1 pilniká, 2 zá-

meníci, 3 kolái, 1 bedná, 2 klempíi, 2 hrníi, 1 kamna,

2 hodinái, 2 sklenái, 1 ezbá, 2 malíi a natrai, 1 kameník,

1 cihláství a 1 košikáství; úhrnem 33 živnostník. Na venkov:

31 ková, 6 stolá, 5 kolá, 1 soustružník a 1 klempí; úhrnem

44 živnostník, v celém okresu 77 živnostník.

Pomocník je 160, z nichž asi 1 desetina na venkov.

3. Spoleenstvo živností potravních. Na Vsetín

jest ve svazku jeho: 34 ezník, 14 peka, 9 mlyná, 3 pilai,

2 vyrabitelé sodovek, 1 pivovarník, 1 mydlá, 1 perniká a 1 cukrá

;

úhrnem 66 živnostník. Na venkov: 39 ezník, 50 mlyná,

34 pila, 12 peka, 1 valchá, 2 vyrabitelé lihových nápoj;

úhrnem 138, v celém okresu 204 živnostníci.

4. Spoleenstvo živností hostinských. Na Vsetín

samém je v nm zapsáno 30 hostinských, z venkova 83 (nejvíce

z Hovzí 15, z Hrozénkova 14, Hošálkova 9 atd.). Mimo to je

nájemníkv a sklepníkv na Vsetín 9, v okresu 16. Úhrnem
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v celém okresu 113 samostatných hostinských a 25 nájemníkv

a sklepník; celkem 138 živnostník.

5. Spoleenstvo obchodník ítá asi 300 len. Na
Vsetín jest obchodník se smíšeným zbožím (kupc) 10, se stiž-

ným 11, z nichž 3 mají zboží i ozdobné; krám je 10. Ostatek

obchodník provozuje svou živnost ve vtších nebo menších

krámech na ddinách v okrese.

Na základ tohoto zákona, jakož i pozdjších zákonv a na-

ízení živnostenských je živnostnictvu možným využitkovati všeho,

eho duch moderní vyžaduje.

Z rodák Vsatských zaznamenali dlužno Jana Bubelu
(* 21. února 1855 na Vsetín, f 17. dubna 1889), botanika a

skladatele hudebního. Absolvoval eskoslov. obchodní akademii

v Praze, naež se stal spoleníkem velkoobchodu dívím svých

bratí. Ve volných chvílích oddával se botanice a hudb. V prvním

smru zasloužil se tím, že prozkoumal botanicky krajiny Vsatskou,

Bzeneckou, Jesenických hor a j., o emž podal zprávy v rzných

odborných asopisech. Dopisoval a vymoval si kvtiny s mno-

hými znamenitými botaniky v Evrop. Svj velkolepý herbá

(150 silných svazk) daroval ped svou smrtí „Pírodovdeckému

klubu v Praze tó

,
v nmž má své zvláštní oddlení. Ve smru

hudebním byl inným jako sbormistr odboru pveckého pi
vzdl. spolku „Snaze“ složiv a vydav nkolik sbor pro mužské

a smíšené hlasy (Zlatá pravidla života, Tutti írutti, Cikáni,

Honzík a táta, Sms z nár. písní slov. a j.). Také o ochotnické

divadlo získal si jako dlouholetý editel jeho velikých zásluh.

Otec jeho Jos. Bubela byl obanem probudilým, jenž pes
30 let vrad mstské zasedal a dvakráte (1842—1845) a (1870—1877)

mstským starostou byl. (Obr. 40.) Starší jeho syn Karel (nar. 1846)

ile obchodoval se dívím a pozdji pevzal továrnu na nože. Roku

1884 pro své upímné národní smýšlení a obsáhlé vdomosti

obchodní zvolen byl poslancem za mstskou skupinu Vsetínskou.

Jakožto poslanec konal zemi platné služby, zvlášt ve výboru

finanním. Pro své zásluhy obdržel v jubil, roce 1898 ád železné

koruny III. t.
;
zemel r. 1908. (Obr. 41.)

Bratranec pedešlého Jos. Bub el

a

(* 26. ervna 1853, nyní

rada c. k. vrchního zemského soudu v Brn) po as svých práv-

nických studií uveejoval pkné básn v rzných asopisech

(Koled, Svtozoru a j.). — Jan Misárek (* 20. bezna 1861,
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úedník vrchnost, v Cechách, pseudonym J. M. Slaviínský) vydal

valašskou povídku Vlk Krampot (Praha, 1892), v níž vylíeny

zvyky a obyeje lidu na Vsatsku.

Z muž, kteí na Vsetín kratší nebo delší dobu žili nebo

žijí a literárn psobili nebo psobí, bute jmenováni:

Obr. 40. Jos. Bubela.

Bartolomj Paprocký z Hlohol a z Paprocké Vle
(1540— 1614), jenž býval mezi lety 1588— 1590 hostem na Vsetín

u pana Zikmunda Nekeše. Jan Hrdlika nar. v Modré v Uhrách

1741; od prosince 1781— 1784 evang. kazatel na Vsetín. Vydal:

Píse na první slavnost vánoní na Vsetín a jiné spisy nábožen-

ského a mravního obsahu. 1

)
— Berhard Zhorský ze Zhoe,

vrchnost, knihvedoucí na Vsetín; popsal nábož. nepokoje na

Valašsku r. 1777—1780 ve Zlobického Sbírce: Miscellanea.

9 Jos. Jireek, Rukov k djinám liter, eské str. 260.
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Vilém Fernand (roz. 1819 ve Stuttgarte), pokladník panský,

žijící od r. 1861 na Vsetín; zachránil z panského archivu mnoho
vzácných vcí od záhuby a sepsal na základ jejich kroniku

Vsetína, zvlášt panství se týkající. Kašpar Vojáek, od roku

1830— 1863 rektor na Vsetín (nar. 1790 v Malenovicích), vydal

r. 1860 Velaský katechismus pro mládež na venk. školách. —
J o s e f til ehl a, od r. 1878— 1882 uitel na Vsetín (nyní ed. mš.

Obr. 41. Poslanec Karel Bubela.

škol ve Strážnici), vydal r. 1879 v pekladu H. Spencera: Vychování

rozumové, mravní a tlesné. — Matouš Václavek (* 29. záí

1842 ve Lhotce u Malenovic), editel škol, od r. 1871 na Vsetín,

vydal mimo jiné: Djiny msta Vsetína a okresu Vsatského,

Markrabství Moravské, Hejtmanství Valašsko-Meziíské, Struné

djiny Moravské, Pohádky a povsti mor. Valašska, Valašská

svatba, Mor. Valašsko, lidopisné obrazy a jiné spisy kulturn-

historické, týkající se Valašska. (f 1908.) — Klement David,
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odb. uitel od r. 1890 na Vsetín a pedagogický spisovatel, nyní

c. k. profesor na ústavu ku vzdlání uitelek v Brn.

Na Vsetín kaplanoval 1871—1874 dr. The od. Kohn,
býv. arcibiskup olomucký.

Dležitou a zajímavou je památka pobytu císae Josefa II.

na Vsetín roku 1780. Z jara eeného roku ubíral se císa na

Rus, aby tam s mocnou carevnou Kateinou II. pátelský smluvil

spolek a volil cestu pes Valašsko, cht bezpochyby osobn
seznati kraj, kde do nedávná boue náboženské zmítaly myslemi

lidskými. Pes Uherský Brod a Valašské Klobouky dorazil dne

28. dubna na Vsetín. Druhého dne dostavilo se k nmu do

zámku poselstvo protestant Vsatských, v jejímž ele byli Jos.

Bubela, Jos. Maada a Jos. Petivalský, a podali mu jménem 35

obcí evangelických poníženou prosbu, sepsanou ševcem a pís-

mákem Jakubem Olšákem, aby J. M. Císaská jako Otec poskyt-

nout! jim ráil ochrany, aby dovoliti ráil svobodn vyznávati

jejich víru, pro niž krev i život svj položiti jsou odhodláni. —
Císa pijal prosbu s obyejnou svou laskavostí pislíbiv zárove,

že se jim brzy stane po právu. Slib splnn u vtšin v tole-

ranním patentu ze dne 13. íjna r. 1781.

Bystika,

ves v rozkošném údolí podél potoku Bystiky a eky Bevy, od Vse-

tína sev. 9 km vzdálená. (Obr. 42.) Mla r. 1900 458 obyv., z nichž

371 evang. helv. vyz., 36 evang. aug. vyz. a 64 domk; r. 1791

37 domk, 280 obyv.; r. 1834 46 domk a 371 obyv.; r. 1870

v 53 dom. 402 obyv. Bystika má jednotídní školu (od r. 1886

se 117 žáky). Pifaena jest do Rouštky. Trati obecní a paseky:

Zajíci, 1

)
Bystika, Hlinské, Stradji, Pavelci, u ihof, u Vak,

Chalpky, u Štípy, Klenov (vrch), Daenov, Grúnovská, Dušná

(vrch) Krátká, Dlouhá, Grapy, Kožovský, Znakový, které mají

úhrnem výmru 1239 ha.

9 Jména pasek (samot) pocházejí od majetník pvodních a slují tak,

i když chalupa má nyní majetníka jména jiného. Oznaují se pak bu 1. pádem
mnohotu, nebo 2. pádem s pedložkou u. (Bývají tam „Pavelci“, je to

„u Pavelk“)*
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Bystika založena byla mezi r. 1647—1651 hrabtem Miku-

lášem z Panasu. R. 1700 bylo zde 7 podsedníkv a chalupníkv,

kteí mli povinnosti vrchnostenské spolen s Rouštkou (viz

Rouštku).

Obec hranií již s okresem Valašsko-Meziíským oddlena

Obr.

42.

Pohled

z

Bystiky.
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jsouc od nho Bystikou a Bevou, pes niž vede most. Ped
mostem je hostinec, tak e. Nová hospoda, druhdy panský nyní

soukromý. U hostince je nádraží místní dráhy, kteréž pojmenováno

jest „Rouštka“, jelikož leží na pozemku roušteckém. Vbec hranice

obcí Rouštky a Bystiky na nkolika místech v sebe zasahují.

Na tak e. Podrúští je vystavna škola. Tamtéž je mlýn, Asi

2 hodiny cesty od nádraží je vrch Klenov. Vypíná se v tak e-
eném „Okluku“ potoka Bystiky skládaje se z mohutné pískovcové

Obr. 43. Kostel s farou v Halenkov.

skály, v níž bhem asu rušivá moc vody etné sluje, otvory

a chodby nadlala. V tchto pirozených klenbách je prý mnoho

poklad nahromadno. Také jich bylo už nkolikráte od lehko-

vrných lidí dobýváno. Na vrcholu jeho stával prý též hrad

a posud sluje vrchní prostora jeho u lidu „Zámiskem^. Nyní

je všechno lesem zarostlo.

Halenkov,

velmi roztroušená ves po údolích Dynotici, Lušové, Bežité,

erném a Kychové. Hlavní skupina domkv u kostela na okr.

silnici od Vsetína 10 km na východ vzdálena. Tato skupina

mla r. 1900 v 61 domech 394 obyvatel, celý Halenkov s pasekami



79

ve 317 dom. 2287 obyv., z nichž bylo 2205 echv. R. 1890 ml
2298 obyv. (2210 kat., 8 ev. a. v., 31 ev. h. v., 49 ž.), 310 domk;
r. 1791 155 dom. a 1450 obyv.; r. 1834 405 dom. a 1770 obyv.;

r. 1870 ve 255 dom. 2123 obyv. Kostel (Nal. sv. Kíže) a fara

založeny byly r. 1786; (obr. 43.) škola r. 1788, od r. 1881 jest

2tídní a má nyní 2 poboky s 305 žáky. Pošta jest bývalý dvr

Obr. 44. Zvonice v Dynotici.

panský. Nedaleko odtud pi silnici „u Koaík“ 1 tídní škola

zízena r. 1888 (nyní 2tídní s 213 žáky) a továrna Thonetova

na nábytek, dále mlýn a pila.

Pozemky obecní a paseky; Malinov, Koený, Hoduli, Dynotice,

(obr. 44.) Václavíka, Mezci, Janiši, Bratejvka, Ochmelov (vrch),

Hrubá a Malá Mynáová, Pálenica, epci, Provazníek (les),

erný (les), Lušová, Šuláci, Srali, Voloviska, Provazný (les),

Konaíci, Sivci, Košaiska, Raškovec, Slováci, Bežitá (v 1. pol.

XVIII. vku stála tam sklenná hu; tra jedna sluje od toho

na „Hutisku ic

,
u Heliz), Javorové, Zlatnica (les), Hrubý a Malý
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kožúšek, Figový (les), Kížný (les), Okrúhlý (les), Kladatá, Spá-

lený, Velká a Malá Peciválka (les), Palúch, Hluchá, Lušvka,
V Kyerce, Dvoisko, Holci, Planý grú, Hluboký, Kelky, Vý-

skalov, Geranská Kyera (les), Javorník (les) a j. K osad patí

4220 ha pozemk.

Hrab Jií Illéšházy založil zde r. 1654 dvr Helenko v, dle

jeho dcery Heleny tak pojmenovaný, od kteréhož názvu pak

veškera osada Helenkovem (Halenkovém) se nazvala. R. 1666

bylo zde již 23 podsedk, mezi obyvateli 7 stelc; fojtem byl

Jan Mrík. R. 1700 byli v Halenkov toliko 23 usedlí, kteí byli

robotami vázáni ke dvoru panskému; platy odvádli do Hovzí:

53 zl. 22 gr. 1 d., 138 vajec, 13 m. ovsa, 4 husy, 21 slepic.

K haíenkovskému dvoru byli mimo to povinni robotou z Hrozén-

kova, Zdéchova, z Hovzí 6 usedlých na Bev (poblíž Halenková),

z Johanové a Ústí. Ve dvoe chovali se kon, valašský dobytek

(ovce) a krávy. - R. 1777 pátý díl obyvatel piznával se k pro-

testantismu; r. 1787 zízena zde evangelická modlitebna, která

pozdji zašla.

Obyvatelé zanášejí se mimo polní hospodáství a práce

v továrn ješt salašnictvím (1900 ovec).

Hošálkov,

u lidu též Hošálková, ves na potoku Ratiboce 9 km sz. Vsetína,

ml r. 1890 1877 obyv. (241 kat., 1585 ev. a. v., 41 ev. h. v.,

10 žid), 340 dom. R. 1791 200 d., 1284 obyv., r. 1834 281 d.,

1693 obyv.; r. 1870 ve 317 domech 1802 obyv.; r. 1900 žilo

zde ve 324 domech 1805 obyvatel, z nichž bylo 1577 evang. a

9 žid. Kat. fara založena r. 1769; kostel z r. 1683 byl devný;
r. 1797— 1798 vystavn z kamene a sv. Kíži posvcen. Kostel

evang. vystavn r. 1783. Dv veejné školy: katol. lt. (36 ž.),

evang. 3t. (271 ž., z r. 1790, nová budova z r. 1880). Pošta,

pivovar (nevaí), krásný zámek a zahrada hrabte Ghorynského,

mlýn. (Obr. 45. a 46.)

Pozemky obecní a paseky: na Marušce, nad epkami, Nivy,

Jastabsko, u Štpán, u Pavlovských, u Nevol, u Pavlík,

u Elšík, u Galet, u Trnák, u Vrb, Kuželek, Humenec, Po-
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lana, Kaplánka, Mzdálov, Paseky, pod Rezeprú, za Velbovem,

za Dolekem, u Drah, Dlouhá Kršla, Valovitá, Dvacatina, Malá

Kamenitá, Díly, Poborovský, Vrch, u Ševák, pod Vrchem
;
celá

obec má 2689 ha pdy, panství 1045 ha, nejvíce lesa.

Statek Hošálkovský byl ješt kolem roku 1530 souástí

panství Vsatského, ale mezi r. 1570— 1597 držel jej, jako zvláštní

statek, soudce u menšího soudu olom. Jan Skrbenský z Híšt,
který jej v poslední vli r. 1597 svému neplnoletému bratrovci,

synu bratra Václava, Janovi udlil. Dne 9. ms. kvtna r. 1674

byl i s inžemi ve vsi Ratiboi jako rzná ást od panství Vsat-

Obr. 45. Hošálkov.

ského soudn odhadnut a bratrm Janovi a Michalovi Parism
svob. pánm Kaltšmídm z Eisenberka do zem. desk vložen.

Ale už dne 25. ervna r. 1675 prodal jej Jan Juliovi Karlovi

Podstatskému z Prusinovic za 10.990 zl. Dne 2. bezna r. 1707

byl Hoštálkov opt soudn šacován a Bohumírovi Ant. svob. pánu

z Valdorfa (obr. 47.), jakož i Katein, ovdovlé z Valdorfa, rozené

ze Švanenfeldu, intabulován. Po její smrti pejali statek i podíl,

který mli na panství brumovském, na základ smlouvy z 31.

bezna r. 1723 synové její Bohumír Antonín a Boh. Ignác svob.

pp. z Valdorfa spolen, naež Boh. Antonín svj podíl z nho
v poslední vli ze 27. bezna r. 1732 bratru Ignácovi vnoval.

Odtud zstával Hoštálkov u tohoto rodu, až r. 1796 pešel

i s podílem brumovským na Františka Kajetána hrab. Ghorynského,

6
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jakožto na synovce a ddice Bohumíra Ignáce z Valdorfa.

U Chorynských je posud. Nynjším majitelem jest hrab Bedich
Chorynský, c. k. komoí. (Obr. 48.)

Roku 1700 ml Hošálkov krom fojta 9 gruntovník,

10 pods., 8 chal. a platil do dchod panských 105 zl. 13 gr.

3 d., 495 vajec, 64

V

2
m. ovsa, 16V2

husy, 82Y2
slepice.

Léta Pán 1697 ukúpil jest otec Jiího Uhíka Václav ze

Semice od Julia Karla Podstatského zákupní fojtství v Hošál-

Obr. 46. Zámek v Hošálkov.

kové s mlýnem a pilou (Havránkovský se nazývající) se vším,

co k tomu pináleží, v sum 250 mor. zlatých. Jií Uliík dal

sob r. 1720 (28. íjna) kupní smlouvu onu potvrditi obma pány

z Valdorfa (Bohumírem Ign. a Bohm. Antonínem) a Kateinou,

jejich matkou. Vytkneme nco ze smlouvy té. Platiti ml Uhík
do panských dchod: 25 zl. 4 kr. 2 d.. každý rýnský po 60 kr.

poítaje. „Item pi asu velikononím dva jeábky neb za n na pe-

nzích 1 rýn. 30 kr. a in natura 3 m. ovsa, pak valašská da,
t. j. desátý kus in natura (ovce!) aneb 1 rýn. 30 kr. a z každého

klátu vel po 5 kr. bude on povinen jinším súsedm vrovno
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každoron do pan. dchod spravovali a platiti. Ale beze vší

záplaty každoron dostane z panských les 4 jedle na klady,

jinší 4 jedle bude každoron kus po 1 rýn. platiti .... hajným

od vykázání té oné jedle za kus 1 kr. „paezného“ platiti. Ne-

bude míti žádné roboty, ale cis. kontribucí a všeliké obecní bern
bude zbývati. Povinen však býti má pi tom ustavin úad
fojtovský dle panské písahy, on i potomci jeho spravedliv na

sob vésti, ten úad piln zastávati a na panské vci bedlivý

pozor dávati.

Obr. 47. Obr. 48.

Znak svob. pán z Yaldorfa. Znak hrabat Chorynských.

K tomu pak fojtství pináleží v ddin Hošálkov mlýnec

s jedním mouným složením a pilou k ezání desek, jedna louka

pi stavení ležící na 6—7 fr sena . .
.
jedna louka v Štrbkov

ležící, „Pivovaiska" se jmenující na 9—10 fr, ze dvou stran

od hranic Liptálských, kteroužto louku pan Julius K. Podstatský

od statku Liptálského nkdy právn vysoudil a obdržel a dle po-

sledního kupu tomuto fojtství zcela zadal .... Pi tom se pa-

mátka iní, že pod jeden každý hranený kámen toho fojtství,

tak aby se žádná faleš neb lest státi nemohla, oko viny kováské,

které tak snadno nevyhynou, k jistému znamení vsypané byly

a se vynacházeti budou. Ty pak kamen vsazané byly u pítom-
nosti purkmistra hošálovského Jana (— ?), fojta Martina Slováka,

súsedv Jana Maliny, prvnjšího (držitele?) toho fojtství, Václava

6*
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Šimka, Jakuba Kováe, Jana Michalíka a hajného Jana Kylice,

kdežto k tomu i mládež pitažena byla a synové Uhíkovi Jan
a Jiík a jinší na památku kopy drželi (rány!).

A ponvadž tehdy z pouhé milosti asto jmenovanému
Jiíkovi Uhíkovi a potomkm jeho toto zákupné fojtství zcela

cedírujeme (postupujeme) a jakožto jeho vlastní ukúpené a za-

placené odevzdáváme, jsme té nadje, že on Uhík a potomci
jeho protiv nám a našim erbm dle pevného pislíbení všechnu
vrnost, poddanost, poslušenství a pravé lovenství zachová

a jeho potomci zachovávati budou . . . Kdyby toho on neb jeho

potomci nezachovali, fojtství odati a tch 95 mor. zlatých na-

vrátiti vrchnost bude povinna ... a komukoli jinému plus offe-

renti (více nabízejícímu) zaprodati/

Obyvatelé živí se mimo rolnictví ješt prací nádenickou

a rzným výdlkem.

Hovzí,

ves prostírá se ve výši 390 m u velikých rozmrech po obou bezích

eky Bevy a po obou stranách okresní silnice vedoucí ze Vsetína

a pes Ústí k sev.-vých. do Karlovic. 1

)
(Obr. 49. a 50.) Od Vsetína

6 km na jihovýchod. Mly r. 1890 3397 obyv. (2407 katol. T

638 evang. aug. vyzn., 309 evang. helv. vyzn., 43 žid) a 557

dom; r. 1776 422 dom a 2929 obyv.; r. 1791 307 dom
a 3185 obyv.; r. 1834 500 dom a 3407 obyvatel; r. 1870

v 583 dom. 3246 obyv.; r. 1900 v 562 dom. 3482 obyv.,

mezi nimi 3441 echv. Dva mlýny s pilami. Domy (cha-

lupy) roztroušeny jsou ponejvíce v údolích, na svazích kopcv,

i na vrcholích jejich. Nejvíce domk pohromad je v tak e.
Ddin, stedu to obce, kdež se nalézá na pkné výšin nov
(1893) upravený katoL farní chrám sv. Maí Magdaleny, fara,

3tídní škola, pošta, obecní úad, bývalý zámek na mírném svahu

(„kaštýl“ jmenovaný), panský dvr, upravený nyní ve filiální to-

várnu bratí Thonet na nábytek z ohýbaného deva, pak filiální

továrna bratí Kohn na týž nábytek, 5 hospod 2
)
podél silnice

a nkolik obchod se smíšeným zbožím.

9 Hovzí, gen. Hovzí. Lid íká: pjdu na Hovzí i do Hovzí, bývám

v Hovzí i na Hovzí (Hovzú).
2
) Na celém Hovzí je 15 hospod.
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Obr.

49.

Hovzí.

(Kostel

se

školou.)
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Nejvtší údolí je Hoansko, které se táhne od silnice (ko-

stela) k jihu hodinu cesty až do údolí Stíbrníku, kdež se roz-

dluje na údolí Rosošné a Veené. Za pravým behem eky
Bevy jsou hojn obydlená údolí Hovízky a Potoky, v délce skoro

hodinu cesty. Na silnici smrem k Halenkovu je skupina domk
„na Darebni“, kdež je nov založený chrám evang. aug. vyzn. a fara,

odtud pak v právo rozkládá se údolí Huslenky, jímž se jde též

na Zdchov. V Huslenkách je devný evang. chrám z r. 1787,

který pro své vkusné, rázovité práce od domácích emeslník
zhotovené, pamti hoden jest. 1

)

Z Huslenek, kde jest jednotídní škola, odboují údolí v levo

Uherská, v právo Tisová. Za Darebú tvrt hodiny v právo je

údolí Hrachovec a Hrachoveek, v levo jsou skupiny domkv
u Laž, ve Škrádném a v Losovém. Za Darebú jdouce po silnici

pijdeme na Bainy, kdež se nachází Btídní škola, odtud na právo

vede cesta do Kychové, v levo na Bratejvku. Za Bainami je

skupina chalup „Gerný“, dle potoku tak pojmenovaná, kterýž také

iní hranice mezi Hovzím a Halenkovém.

Gruntovníci jsou pomícháni s domkai, takže jen dle hospo-

dáských stavení rozeznati lze, zdali to obydlí sedláka nebo

domkae. Tém všechny domky jsou devné, jednoduché, beze

všech okras a ozdob. Pes vysoký práh vchází se nízkými dvemi
do jizby, jejížto celé vzezení na píchozího nemilý dojem uiní.

Nebo pomrn v málo domech jeví se poádek a istota. Strop

je erný, podlaha hlinná, ale neurovnaná, stny sice obílené,

ale vápno ponejvíce opadlé; v jednom kout postel, ve druhém

stl a kolem stn široké lávy (lavice). Vtšinou nalézáme již

kamna a vedle pec, ale také možno ješt spatiti pouze pec,

z nížto vynívá devný komín jdoucí stropem na „hru“ pod

stechu, kdež potom kou celou stechou tlaí se ven.

Obec má ve svém majetku na 1200 jiter (690 ha) zem,
a to nco lesa a polí, z vtší ásti však pastviny a holé vrchy

a strán, které se nyní piln zalesují; k osad náleží celkem

5730 ha pdy.
Obecní trati se jmenují; Hoansko (les), Létavý, pod Do-

lanskem, Zajaky, na Jahodném, Vesník, u Ková, Laz, Filka,

u Ghomy, u Slovák, u Kotrl, u Vacul, u Gricman, u Sabl,

b Viz obraz a popis jeho v as. vlast. mus. olom. 1892, . 33.
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Krystky, Rosošné, Kalov, Nivy, Bukovina, Kozinec (les), na Vý-

puste, u Sufan, Porubiska, Posušiska, Bezdtkov, Uherská, na

Olaštatkách, Pamtník, na Žárci, na Žáru, Buchlov, u Hulán,

u Škarp, u Šop, Pletenky, u Hajduch, Suška, v Kadjovém,

Rohatina(les), Teák, Losový (les), Škradný, Bradóv, pod Hrádkem,

u Kret, Kapitánka, Tomanvka a j. — Vtšina obyvatelstva

živí se rolnictvím, chovem hovzího a ovího dobytka, domkai
pak nejvíce výrobou nábytku devného ve zdejších filiálkách.

Hovzí vzniklo, jak mnohé jiné osady na Valašsku, po-

znenáhla z tak eených pasek, takže nesnadno urití jistou dobu

?

Obr. 50. Hovzí.

jako založení osady. Pvodn byl zde toliko panský dvr, v nmž
se chovalo mnoho dobytka hovzího, od ehož také pozdji celá

ves pojmenována.

Již r. 1585 bylo Hovzí znanou zalidnnou osadou. V Kro-

nice Vsetínské se totiž vypravuje, že toho roku ve tvrtek po

sv. Martin pan Balaži Bystický (z Uher) uinil vpád na Hovzí
maje lidu 2500. Tu od Hovzan jich zbito 500 a v živ zajato

113 muž.
R. 1628 bylo v Hovzí 25 grunt, 29 podsedkv, 2 mlýny

a 16 chalup, jak patrno ze sirotích rejster té obce, která po-

ízena byla „z poruení J. M. vysoce uroz. pána pana Zdeka
z Sampachu, Svaté ímské íše hrabte na hrabství Hodonín,
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Vsetín a Miloticích, J. M. ímského císae tajné válené rady

a naízení nejvyššího“. Nové založení knihy odvoduje se ná-

sledovn :

„Ponvadž rejstra sirotí ddiny Hovzí skrze lid vojenský

J. M. C. k zmrhání pišly, zase takováž rejstra k pijímání a vy-

dávání penz purkrechtních aneb sirotích vedle pamti a správy

od obce Hovzské uinná. Týž vedle rejstík posudních, které

se pi purkmistích pedešlých vyhledati mohly, zase obnovena

a zapsána jsou. Pokudžby pak co v tchto rejstích zapsáno

nebylo, aneb nápadníkm njaké zkrácení se stalo, ponvadž vc
možná není, aby se toho nco pitrefiti nemlo, — to písaem
neschází, ale tmi, kteí o tom správu inili a zvlášt nepamtí
lidskou. “

Na fojtství sedli Mikuláš a Dank, syni po Janu Poláškovi

;

ze mlýn byl jeden Jana Hoška, druhý Flekovský.

R. 1666 bylo zde 26 grunt, 22 podsedk, 17 chalupník

pod platem, 7 chalup na obci a panský mlyná; tehdejší vojvoda

jmenoval se Jan Pivka.

Hovzí bylo souástí panství Vsatského až do 14. bezna
r. 1681, kdy soudn od Vsetína oddleno a jako zvláštní statek

Markét Františce, ovdovlé svob. paní ze Šnidavy, roz. hrab.

Šerenyiové, zapsáno bylo. Markéta prodala Hovzí r. 1687 za

21.000 zl. maj etniku Liptála Maxmiliánovi svob. pánu Ledenickému

z Ledenic, který závtí ze dne 24. ledna 1696 své sestence

Karla a Františka Podstatské svob. pp. z Prusinovic, za ddice

prohlásil, z nichž první dne 25. bezna 1697 polovici bratrovu

za náhradu 9000 zl. pevzal a pak celý statek (i se zahradami,

nov vystavným zámkem, s mlýny, chmelnicemi, pasekami

a dvorem) dne 11. záí 1718 hrabti Mikuláši Illéšházymu za

44.000 zl. prodal, ímž se opt dostal ku panství Vsetínskému.

R. 1777 zízena od vrchnosti kat. lokálka (i škola), k níž

patily i Halenkov a Zdchov. R. 1778 odlouen Zdchov
ar. 1789 Halenkov. Dle nápisu na kostelním zvonu byl zde již

okolo r. 1688 devný kostel, který však r. 1734 sbírkami a po-

mocí hrab. Jana Illéšházyho z kamene vystavn a sv. Maí Magd.

posvcen byl. Až do r. 1777 bylo Hovzí filiálkou Vsetína, kamž

každou tetí nedli fará vsetínský docházel. Na faru povýšena

je lokalie r. 1843. R. 1890 byl chrám Pán vkusn obnoven
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a zvtšen, dívjší devná vž odstranna a nová 42 m vysoká

vž zdná postavena. Na vž povšeny ke dívjšímu zvonu ješt

dva vtší zvony, zakoupené r. 1889 od farnosti vsetínské, z nichž

jeden nese letopoet 1523, druhý snad ješt starší bez jakéhokoliv

nápisu jest.

U kostela nachází se kamenný kíž darovaný r. 1792 hrab.

Janem Illéšházym, druhý krásný kamenný kíž i se sochami

Panny Marie a sv. Jana stojí ped obcí na silnici od Vsetína.

Je to umlecké dílo, darované mstem Olomoucem z tamjšího

hbitova zdejší farnosti a nákladem farník postavené a obnovené.

Tetí devný kíž jest na Darebni u evang. kostela. Na návsi

u školy stojí socha sv. Jana Nep., darovaná vsatskou vrch-

ností, jež nese nápis: „Roku 1712 dne 7. máje, jenž jest pa-

mátný den a rok tvrtý nešastného pádu rebellantského.“

Památka to na vítzný odpor osadník proti Kurucm r. 1708.

Z duchovních správc sluší vytknouti P. Ant. Bezovského,

který r. 1777—1800 velmi zdárn ku blahu církve katolické

psobil a od císaovny Marie Terezie zlatým penízem v cen
24 dukát vyznamenán byl.

Škola byla založena zárove s farou r. 1777 a postavena

vedle ní. R. 1837 bylo 266 žák školou povinných (nyní pes 400!).

Plat uitelv sestával z obilí, 50 liber másla a ze žáka vybíral

školného 63 kr. R. 1877 rozšíena škola na 2tídní a r. 1878

postavena jednopatrová škola s místnostmi pro 3 tídy (nyní

s 2 odbokami). R. 1887 postavena 1 tídní škola „na Bainách“

(asi 180 žák), která jest nyní 3tídní s 244 žáky a nejnovji

založena ltídní škola v údolí „Huslenkách% kterou navštvuje

96 žákv. Nejdéle psobil zde uitel Fr. Kroupa (1790—1826).

R. 1700 bylo na Hovzí mimo fojta 26 sedlák, 31 pod-

sedníkv a 36 chalupník, dohromady 93 usedlých, a platili

úhrnem 313 zl. 16 gr., 1022 vajec, 123 3
/4 m. ovsa, 41 1

/2 husy,

165 slepic. Sedlák ml roboty 160 dní potahem, podsedníci

100 dní runí práce. Z gruntu dávalo se 8 m. ovsa, 8 slepic,

1 husa, 16 paden pediva. Ze jmén, která se uvádjí r. 1700,

až posud jsou nkterá zachována. Vtšina obyvatel nynjších

vbec je na Hovzí usedlá více než 100 let, jak tamjší matriky

poínající rokem 1784 vykazují.

R. 1867 obdrželo Hovzí právo na 2 trhy (v úterý po
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sv. Ann a v úterý po sv. Františku Seraf.) Pee obecní (stará)

má nápis: „Obec Howzka“ a znakem uprosted je vl. R. 1878

založen na Hovzí faráem P. Marc. Suchánkem a Janem Ber-

nardem, nynjším administrátorem panství Vsatského, hospodáský
spolek, který nejen v obci samé, ale i v celém okolí blahodárn
psobí nejen vzhledem k hospodáství polnímu, ale i vzhledem

k zalesování holých strání a vrch. R. 1889 založena nynjším
faráem P. Janem Dakem Gyrilská jednota na zvelebení zpvu
kostelního. Dodati ješt teba, že na kopci „Památníku 4

* jihových.

obce postaven r. 1888 pomník na oslavu 401etého panování

J. V. císae Pána. 1
)

Hrozénkov 2
)

(Nový, jinak Nová ddina), velmi rozlehlá po údolích a strá-

ních (456 m nad mo.) vesnice, od Vsetína 12 km na východ vzdálená.

Hlavní skupiny dom leží podél Bevy na okresní silnici kolem

kostela a školy. (Obr. 51. a 52.) Ml r. 1890 4251 obyv. (4154 kat.,

6 evang. aug. vyzn., 2 evang. helv. vyzn., 89 žid) a 592 dom;
r. 1776 357 dom a 2358 obyv.; r. 1791 358 dom a 2762 obyv.;

r. 1834 400 dom a 3050 obyv.; r. 1870 ve 485 domech

3635 obyv.; r. 1900 v 616 domech 4892 obyvatel, z nichž se

pihlásilo 4739 k obeovacímu jazyku eskému. Kostel z pevného

materiálu vystavn r. 1 790 a zasvcen sv. Janu Ktiteli. (Obr. 53. a 54.)

Fara (nová) pochází z r. 1842. Škola jest 5tídní se 424 žáky; budova

školní pochází z r. 1858. Pošta, mlýny dva s pilami. Údolí (obydlená)

na pravém behu Bevy: Radkov, Brodská, Lušová; na levém:

Stanovnica se školou Itídnou (121 žák), Vrana se školou

2tídnou (117 žák) a Bežitá.

p Josef Válek ve svém shora uvedeném spise píše o jmén Hovzí:

„Název našeho Hovzí, a zdánliv zetelný, pece mi byl podivný už proto,

že takto pojmenované osady nenalezneme v zemích eskoslovanských, vždy

totiž osady slují Kravsko, Kravae, Býkovice a pod.“ Protož radji spisovatel

porovnává jméno Hovzí s maarským Hu-viz (Dobrá voda). Peškoda velké

uenosti, která takové zbytené novoty na úkor jazyka vlastního vyhledává!

Máme pece na Morav: Kobylí, Jestebí, Zubí, Rybí a v Cechách: Telecí,

Kozí, Kozlí, Jelení, Vraní, Straí a jiná s Hovzím analogická jména. Ostatn

jest dokázáno, že osada Hovzí vznikla z panského dvora, ve kterém se choval

hovzí dobytek. Red.
2
) Též krátce „Hrozenkov “.
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Pozemky obecní (a paseky) : Bainy, Buchlov, Kobylská (les),

Ostrý (les), Bezkyd (les), Javorník (les), Kohútová, Hrdinka,

Krminka, Skýpalka (les), Uj misko, Hluchá (les), Dlúhý grú,

Horní Jedlová, Humenec, Babínek, nad Šupáky, nad Vaškovkou,

Paleniska, za Palúchem, Kyerky, Šarkov, Malý Bukev (potok),

Hoe Bevú, Horní Kání (les), Kání (les), Pední Kyery (= Chy-
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52,

Partie

z

Nov.

Hrozénkova.
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ery, od chyeti, tžce [do kopce] oddychovali?), Kladnaka (les),

Rakošový, Kotárna (les), Tlašenka, Zabitá, Kížný (les), Kuželka,

Hrubý, Papradný, Chamradka, pod Javorníkem (hora), Rozdíl,

Stolený (vrch), na Poruškách, Vápenný grú, Vápenka, Košaiska,

Zbojnica, Smradlavá (les), Šafránová (les), Bzové, Gigula, Solá,
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Javoina Bezníková, Prženka, Zeberka, Sirkovna (pod Stoleným

pramen sirkový) a j.; celkem náleží Hrozénkovu 8061 ha pdy.

Hrozénkov založen jest asi r. 1654 Jiím Illéšházym. O zalo-

žení jeho se vypravuje následovn: Na místech, kde nyní] se

Obr.

53.

Kostel

v

Novém

Hrozénkov,



D4

Obr. 54. Vnitek chrámu Pán v Novém Hrozénkov.
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rozkládá Hrozénkov, byly samé hory a lesy a v nich plno lou-

pežník. Každý se jich bál ili hrozil, a od té hrzy dali prý

drvoštpové horám tm jméno Hrozénkov. Osad dáno pozdji

jméno Hrozénkov Nový na rozdíl Hrozénkova (Starého) na

tfherskobrodsku. Také sluje Nová ddina. V polovici 17. vku
povolal sem hrab Jií, pán na Vsetín, z Uher jakési Zbranky,

aby poráželi devo v lesích a honili zv pro pány. Vystavl jim

proto chaloupky v horách a vykázal každému njakou paseku

(t. j. kus vymýceného lesa) na živobytí. Ku Zbrankm pišel

njaký Michal Ország z Dindeše z Uher, jenž pišel s obchodníky

vsatskými naped do Hovzí. Ten vstoupiv ke Zbrankm do služby,

vzal si brzy jejich dceru za manželku. Ország vystavl si brzy

na to chatku pro sebe, stílel zv, posílaje prý kže až do Brna.

Páni dali mu pak spravovati 2 podsedky. Osadníci se zatím

množili a páni vidouce, kterak si Ország v hospodáství rozumn
vede, udlali ho fojtem.

Když byl jednou u správy na Vsetín, vyvrátila vichice

starou lípu (na Gagarovském), v níž bylo mnoho penz od loupež-

ník tam uložených. Otec, když dom pišel a o tom uslyšel,

hned zase vrátil se na Vsetín, aby oznámil hrabti, co se událo.

Páni pijeli v noci. Zatím gazdna schovala nco penz do hrncv
a posypala kaší. Páni hledali i ostatek penz, ale nic nenašli,

až hrab sám je našel v onch hrncích, zaež gazdnu pokáral

za její nepoctivost. Gazda stal se za to svobodným a místo roboto-

vání platil pánm jen za fru vinnou (aneb ji dovezl) a dodával

jeábka; kontribucí neplatil. Dostával 2 jedle na šindel, a ty si

mohl vžiti v lese, kde chtl, mimo to 2 buky na svtlo (svtidla,

draky) a otop. Dále daroval hrab jemu a potomkm jeho kus

zem, co si na den sv. Jana K. na koni po lese objede. Ország

uinil tak a dostal tím mnoho pozemk, z nichž jen malou platil

da. R. 1666 bylo na Hrozénkov (Rozynkov) 40 podsedk;
fojtem byl Michal Ország, jenž ml 8 syn. O jeho zámožnosti

svdí, že ml 3 kon, 18 krav, 15 jalvek, 2 telata, 130 koz

a 4 svin. Mezi obyvateli uvádí se 7 stelc (portáš?). R. 1685

potvrdil hrab Jií z Vídn platnost slibu svého listinou, jež

v opise z r. 1749 až posud se zachovala.

R. 1700 ml Hrozénkov 39 gruntovníkv a platili pomrn
málo, toliko 20 zl. 13 kr. 6 d., pozdji 23 zl. 45 kr. Fojt Jan

Zbranek o sv. Jií a sv. Václav 11 gr., o sv. Jan a o vánocích
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3 gr., 2 slepice, 1 hus, 30 vajec, 1 m. ovsa a 2 jeábky. Michal

Ország platil: o sv. Jií a o sv. Václav 10 gr. 3Y2
d., o sv. Jan

a o vánocích iy
2

gr., 6 vajec, l

/2 h., 1
/2 m. ovsa, 1 zl.

Od Michala a jeho syn rozhojnil se rod Ország na Hro-

zénkov tak, že nyní dobrá tetina obce jsou sami Orszáci.

Knihovních držitel die pozemkových knih toho jména je 238
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Rozeznávají se dle ísel domovních a dle pízvisk, jež jim dali

obané sami (Pavlovský, Bitalovský, Vranecký, Košuté, Košuáci,

Gudáci, Koželáci, Gagarové a j.).

Ve Hrozénkov byla do r. 1752 expositura Vsetína; toho

roku zízena kuáci e, r. 1784 fara samostatná. Fará Ant. Dvoák
(roz. v Horní Moštnici) uložil r. 1828 jistinu 500 zl. st. na kostel

a 1000 zl. st. na každoroní poizování školních a modlitebních

knih pro chudou mládež; f r. 1836. — Od r. 1845 má Hro-

zénkov 4 výroní trhy. 1

)
— Obyvatelé provozují mimo rolnictví

ješt bedliv salašnictví. Hlavních salašv je 14 se 130—450

ovcemi; menších je 16 s 50—70 ovcemi. Ovce jsou v lét 20

nedl venku na horách (salaších), kamž se odsthují (odterygajú)

též majetníci jejich s rodinami.

Z Hrozénkova bohužel nejvíce lidí sthuje se do Ameriky,

hledíce tam uniknouti trampotám životním; než zídka kdy na-

lézají ukojení tužeb svých. V zim r. 1879— 1880 vysthovalo se

tam na 300 osob.

Asi 2 km od Hrozénkova na silnici ke Karlovicm je skelná

hu Šal. Reicha, v níž se pkné vyrábí sklo. Dlníci obývají

ve slušných a istých domcích. Škola zízena tam r. 1877 a vy-

držována Šal. Reichem, ale nicmén s týmiž právy, jako jiné (veejné)

školy. Nyní jest trojtídní se 214 žáky. (Obr. 55.)

Jablnka,

ves na rovin na okresní silnici ze Vsetína do Meziíí vedoucí

ve výši 325 m položená, od Vsetína 5 km na ssz. vzdálená.

eka Beva iní pravým behem hranice se sousední obcí Pržnem.

R. 1890 mla 1010 obyv. (285 kat., 451 ev.h. v., 262 ev.a.v., 12 žid)
ve 151 domech. R. 1791 80 d., 538 ob., r. 1834 114 d., 800 ob.,

r. 1870 ve 126 dom. 900 obyv.; r. 1900 žilo zde ve 161 dom
1098 obyv., až na 12 vesms Gechv. Kostel ev. h. v. z r. 1877.

(Obr. 56.) Katolíci a evang. aug. vyzn. pifaeni do Pržna. Škola

3tídní (pvodní soukromá od r. 1850), má pes 170 žák. Rei-

chova brusírna. Továrna J. Petrášova na porculánové zboží.

J
) 1. v úterý po sv. Františce, 2. v úterý po sv. Urbanu, 3. v úterý po

Nanebevzetí Panny Marie a 4. v úterý po poslední svatodušní nedli.

7
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Druhdy Hoffmannova papírna, nyní je z ní mlýn a pila. Hospo-
dáský spolek „Pemysl*, zal. r. 1887 nadu. Janem Valcháem.
Nádraží místní dráhy. Pošta. — Paseky a obecní trati jsou: Strá,
Lány, Kout, Soutsky, Devojánci, Špaci, Karoli, Goldi, Vesník.

f

s

Obr. 56. Ev. ref. chrám Pán v Jablnce.

Jablnka jmenuje se v listinách teprve okolo r. 1612.

R. 1666 mla Jablnka 16 grunt, 8 podsedk a 2 chalupy; mezi

obyvateli 6 stelc; fojtem byl Martin Ková. Roku 1700 bylo

tam mimo fojta 13 gruntovníkv a 8 podsedníkv, kteí do d-
chod panských platili úhrnem 94 zl. 16 gr. 4 d., pozdji 109 zl.

23 kr., 582 vajec, 70 m. ovsa, 120 slepic a 20 husí. Nyní má
Jablnka jen 824 ha pdy.

Obyvatelé živí se hlavn rolnictvím; také nalézají obživu

dílem v brusírn, dílem pi úprav Bevy a j. Obec pstuje na
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svých pozemcích podél Bevy vrboví, jež každoron zpenžuje

košam z Morkovic u Kromíže.

Jablnka je rodištm bratí MUDra. Karla Štorcha, prof.

na zvrolék. ústav ve Vídni, a MUDra. Jana Štorcha, štáb. lékae

m. sl. v Brn. (f 190S).

Pee (stará) obecní: Peccet P. (poctivé) obci D. (ddiny)

Gablunki. Znak uprosted: strom (jablo) na kopeku.

Jasénka,')

ves ve hlubokém údolí potoka Jasénky, 1 km ssv. od Vsetína,

mla r. 1890 836 obyv. (639 ev.h. v., 133 ev. a. v., 64 kat.), 117 domk;
r. 1834 80 d., 566 ob.; r. 1870 v 98 dom. 676 ob.; r. 1900

bylo ve 136 dom. obyvatel 971, mezi nimi 968 Cech a 812 ev.

lt. škola založ. r. 1890 byla rozšíena na trojtídní (190 žák).

Pifaena do Vsetína. Mlýn. Jména tratí: Skalník, u Hulán,

u Kiv, v Lípovém, Truhelák, u Novosad, u Kotrl, u Mrázk,

Potky, u Janík, u Migal, nad Vesníkem, u Híbk, Pivk,

Zámeník, Kvok, Porubiska. R. 1666 mla Jasénka 4 vtší a

14 menších podsedkv a 3 chalupy. Roku 1749 dne 1. ledna

prodává Jos. hrab Illéšházy fojtovi jaseneckému Janu Tkadle-

kovi luinu „v panské javoin na Cábu“ k vnému užívání za

roní plat 24 kr. do dchodu panského. Roku 1751 podal týž

fojt prosbu hrabti Josefovi Illéšházymu, aby „ho i potomky jeho

obojího pohlaví ze všech z jeho fojtství do dchod v panských

picházejících povinností milostiv osvobodil". Hrab vyslyšev

jeho prosbu, osvobodil jej od násl. povinností panských: Totiž

pedn od budúcího fojtování; za 2. od pivezení dvou beek
vína; za 3. od odvádní dvou jaábkv

;
za 4. od brání a za-

placení dvou máz výstavní koalky; za 5. od brání a zaplacení

sýra ovího a kravského
;

za 6. od dan valaskej z ovec a ze

vel; za 7. od stálých platv panských dávání, kterých každo-

ron vynáší v sum 4 zl. 18 kr.
;

za 8. od placení „suchej (?),

vinej a pivnej“, kteréžto v roce vychází 1 zl. £ kr.
;

za 9. od

dávání pernactva a vajec, totiž y4 husy, 2 slepic a 1 kopy 30

kus vajec, co všechno na penzích iní 30 kr.

9 Také Horní Jasénka na rozdíl Dolní Jasénky, jež je souásti msta
Vsetína. Dle Volného nachází se u Jasénky sirnatý pramen. (IV. sv. str. 503.).

7*
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Pi tom jest udáno, kde a na jaký zpsob jinší poddaní
i on díví bráti moci bude. Za kteréžto jemu udlené svobody . . .

on do dchodv vsetínských v sum 900 rýnských zaplatiti se

dobrovoln uvolil.

Na ísle 33. (tvrt gruntu) vázlo tolik roboty a povinnosti:

. . . . lVio kr. st.,V16
husy (kus za 18 kr. st,)

v2
slepice (kus za 4 kr. st.)

3 vejce (kus za 2
/10 kr. st.) .

robota pší, 19V2
dne (den za 4 2

/3 kr.

padiva 1V2
lokte (loket za 1

2
/10 kr.)

plat

úhrnem .

10

1 zl. 31

i
8
Ao

317,0

. 1 zl. 58 o
kr. st.

Vykoupeno za 13 zl. 39 kr. Do Jasénky patí 943 ha pdy.

Pee obecní: Pec . . obci D. Gasenki, znak: stromek.

Johanová,

starobylá ves, vtšinou v rovin pi ece Bev rozložená a od

Vsetína 3 km na jv. vzdálená. Má ve 103 domech 584 obyv.,

velkou vtšinou evangelických; r. 1890 bylo zde 454 ev. a. v.,

84 ev. h. v., 26 kat. a 100 domk. R. 1791 75 d., 550 obyv.,

r. 1834 82 d., 572 obyv., r. 1870 v 96 dom. 553 obyv.; má 2t.

školu se 113 žáky (škol. budova z r. 1873). Pifaena do Vsetína.

Mlýn. Jména tratí: Lysá (vrch), Záružný, Kadjov (les), Dlouhý,

Lisný, Babinek; všechny pozemky zaujímají plochu 921 ha. Jo-

hanová mla r. 1700 mimo fojta 10 grunt, 4 podsedníky a

3 chalupníky a platila ron do dchod panských 64 zl. 20 groši,

nebo 75 zl. 15 kr. 4
/s denáru, 365 vajec, 51 x

/2 m. ovsa, 16 husí,

58 slepic. Fojt platil o lht sv.-jirské a sv.-václavské po 1 zl.

16 gr. Y2
d., o sv. Jan a o vánocích po 1 zl. 8 gr. 4 d., pak

2 kopy vajec, 2 m. ovsa, 5 slepic, 2 husy a 2 jeábky. Sedlák

(dle velikosti pozemk) odvádl o sv. Jií, sv. Jan a o vánocích

po 1 zl. 6 gr. 1 d., o sv. Václav 26 gr. 5 d., 20 vajec, 472
m.

ovsa, 1 husu, 4 slepice; podsedník (též dle velikosti pozemk),

na p. každou lhtu po 10—26 gr., pak 10 vajec, l
l
/2
—2 m. ovsa,

1 husu a 3 zl.
;
chalupník o sv. Jií a o sv. Václav po 12 gr. 2 d.,

5 vajec, 1
/2 m. ovsa a o vánocích 1 slepici. Fojt roboty neml.

Pee obecní: Peczet obci Jobanowe, uprosted kvtina (lilie P).
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Kateinice,

ves v údolí podél potoka Kateinky, jenž se vlévá v Ratiboi do

Ratiboky, 7 km. sz. Vsetína; mly r. 1890 1100 obyv. (953 ev.

a. v., 105 kat., 42 ev. h. v.), 185 domk. R. 1791 89 d., 724 ob.,

r. 1834 127 d., 923 ob., r. 1870 ve 180 dom. 1059 ob.; r. 1900

bylo zde 170 dom s 986 eskými obyvateli, z nichž bylo 911

evang. Katolíci pifaeni do Pržna, evangelíci do Ratiboe ?

Jablnky. Škola soukromá zízena r. 1867, veejná 2t. od

roku 1882 má nyní 3 tídy se 171 žáky. Mlýn. Druhdy panský

dvr. Pozemky obecní : Dubcová, Korýca, pod Korýcama, Machov-

ják Svoz, Za lesy, Nezdoby, Troj iny, u Kolena, Tžkov, Po-

žaiska, Geetkov, Obecní Svoz, Klokoov (les). R. 1666 bylo

v Kateinicích 6 grunt, 12 podsedk a 3 chalupy na obci.

(5 stelcv). R. 1700 mly Kateinice krom fojta 3 grunt., 12 pods.

a 4 chal. Plat obnášel 69 zl. 17 gr. 3 d. ili 90 zl. 22 kr. 1 d.,

497 vajec, 60 m. ovsa, 12 husí a 84 slepic. Mimo Zdchov jsou

Kateinice nejchudobnjší obcí na Vsatsku. Krom rolnictví chá-

pou se obyvatelé rzného výdlku ke své obživ: pletou koše,

dlnií ve filiálce Kohnov v Ratiboi a velká jich ást opouští

za léta domov, ubírajíc se s kosami na žn na Hanou a do

Rakous. Patí sem 1337 ha pdy.

Leskovec

(Léskovec), ves na okr. silnici ze Vsetína do Klobouk vedoucí

(5 km j. od Vsetína), ítal r. 1890 494 obyv. (315 ev. h. v.,

140 ev. a. v., 39 kat.), 90 dom. R. 1791 36 d., 486 obyv.;

r. 1834 78 d., 525 obyv.; r. 1870 v 90 dom. 539 obyv.; r. 1900

v 90 dom. 492 obyv., z nichž 487 evang., Cech. lt. škola od

r. 1853 s 94 žáky (do té doby chodily dti do Polánky); budova

školní o vži se zvonkem nade vchodem do r. 1895. Toho roku

školní budova nov vystavna. Evangelíci pifaeni do Vsetína,

katolíci do Polánky. Jména tratí: Rudlový, Strán, Suoze (Svoze),

Veený, Nezdoby, Lipky a j.; celé území má 985 ha.

Leskovec, v jehož znaku je vtvika s listem i plodem lí-

skovým, má jméno od lískového oechu (lískovce). Na peeti
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vyryto: Petzet p(oczestney) obci d(diny) Leskowca. Leskovec

by 1 v 16. vku ást statku Vizovského, pozdji Vsatského a pak

Brumovského. Z pamtí jeho uvádíme kontrakt o robot z r. 1745

s panstvím Vsatským: „Dnes dole psaného datum uinn jest

náležitý kontrakt s ddinu Leskovcem na robotný plat na tento

zpsob. Ponvadž ta ddina Leskovec od zdejších panských

dvorv vzdálena, a tak že ty roboty, které vrchnosti zdejší mi-

lostivé od starodávna vykonávati povinna jest, náležit a dle

povinnosti pro dalekost cesty vykonávati nemže; proež uvolila

se táž ddina Leskovec pedn, a to každoron do dchod
vsetínských robotního platu 150 rýnských dávati; tak taky za

druhé povinna bude ta ddina Leskovec po vyjiti štvrt roku

kvartaliter po ticeti sedm rýn. 30 kr. (37 rýn. 30 kr.) do d-
chod vsetínských náležit a beze všeho odkladu neb výmluvy

ihned odvésti, nicménj pomimo obmezeného robotního platu

povinnen jest každý sedlák deset jetých, šest pších robot, pod-

sedník šest pších robot, chalupník pak taky toliko, kdy a kde

se jemu naídí, beze všeho odkladu ihned náležit vykonati,

a Ido takovú robotu vykoná, od šafáe neb drába ceychy za

vykonaná robotu vždycky vyzdvihnouti; po vyjiti pak roku ta-

kové pi ouad purkrabském vrn a spravedliv tak každoron,

aby tch starých navyklostí a šizení vrchnosti milostivej (?) vícej

nebylo, odvésti."

Mimo to povinni byli: „Na pivovar panský a k všelijaké

panské poteb bu z Holešova anebolišto cdnkad jinad na pt
mil jeti a tamodsad 60 mic všelijakého obilí, kdy se jim na-

ídí, dovézti, jakož i také šenkýovi samotnému dle poádku pivo

ze Vsetína na šenk i také díví k palivu dovážete a ve píin
dalekých fur na repartici penžit pispívati.

V kontraktu z roku 1772, jenž byl opt sdlán 1. ledna na

hrad Brumov, pidáno ku pedešlému: Jednu fru pro dv
beky vína na vinohrad, kde se jim rozkáže, vypraviti. „Pivo a

koalku dle poádky ze Vsetína . . díví . .
panskýmu šenkýovi

dovážeti" a mimo to ješt: „Cesty a silnice v dobrém stav

stále zachovati, bytost a spravedlnost hranic vrn hájiti a všechno,

co by v obci jiného se pihcditi mollo, ochotn vykonati. 44

Jaké svízele mli Leskovjané s milostivou vrchností, poznali

též z následujícího. Boku 1758 kázala milostivá vrchnost rozorati

a zaseti pastviny na vrchu Jahodném, kterých obec Leskovec
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dle zachovaných listin od nepamti užívala. Avšak: „Uraa sa

obec, zastavili sou robotíe anebo oráe na tej zemi. A na to

pijel oficír (úedník) a nás zahnal. Enem seli. A na druhý den

pro nás poslali dvanáct zbrojných muž, fortáš a dráb. A za-

kovali nás do želez. A vehnali nás do ratúza (na Vsetín t.) jako

hrdelní vozhe (zlosyny). A pi tom dali nás všecky vybit. My
srny byli dostatený dostaviti se, co by najmenšího posla byli

pro nás poslali, netak 12 posl.“ K narovnání jakémusi došlo,

nebo teme, že obec r. 1758 a 1759 „sob šacuje škody pi
rozepi zem Jahodném v jedné sum ti sta rýnských. A na tu

sumu navrátili nám 50 mic dchodenského ovsa.“

V novjší dob jedná se o vystavní kostela evang. ve

zdejší obci.

Lhota

u Liptála, vesnice 4 km jihoz. Vsetína na okr. silnici do Vizovic

vedoucí mla r. 1890 749 obyv. (568 ev. h. v., 96 ev. a. v.,

85 kat), 116 domk. R. 1791 89 d., 580 ob.; r. 1834 100 d.,

700 ob.; r. 1870 ve 117 dom., 721 ob.; r. 1900 mla ve 113 dom.

825 ob., z nichž bylo 6 Nmc a 744 ev. Jednotídná škola zízená

r. 1888 jest nyní dvoutídní se 140 ž. Pifaena do Liptála.

Mlýn. Pozemky obecní: Ostrý, Dlouhý, Grú, Požár, Polka, Chudá,

Nivy, Hrb. R. 1666 bylo ve Lhot 16 grunt, 2 podsedky a 10

chalup; 9 stelc. R. 1700 mla Lhota mimo fojta 15 gruntov-

ník, 2 pods. a 5 chal. Odvádli do dchodu 97 zl. 8 gr. \
l
/2 d,

ili 107 zl. 44 kr. l
4
/8 d., 444 vajec, 87 m. ovsa, 17 husí, 53

slepic. Mnoho obyvatel obživuje se v továrnách na Vsetín,

strouháním šindele a pevážením díví.

Pee obecní (stará): Peczet poct. * D. Lhoti; znakem je

pták (husa?) na kopeku stojící.

Liptál,

msteko na okresní silnici do Vizovic vedoucí ve výši 447 m,

od Vsetína 6 km na jihozápad vzdálené, ítalo r. 1890 1678 obyv.

(139 kat., 1497 evang. helv. vyzn., 23 evang. aug. vyzn., 19 žid),
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/

289 dom; r. 1791 154 dom s 1055 obyv. ; r. 1834 250 dom
s 1470 obyv. ;

r. 1870 v 280 dom. 1548 obyv. a r. 1900 ve 280 dom.

1715 obyv., mezi nimiž bylo 1542 evang. a 31 žid. Kostel kat.

(zal. arch. Michala) a evang. helv. vyzn., zámek. R. 1777 piznala

se skoro celá obec i s pifaenými ddinami Lhotou, Roketnicí

a Seninkou k evang. náboženství aug. vyzn., r. 1783 však k helv.

vyzn. R. 1783 vystavn evang. kostel a fara. Od r. 1717—1795

byla tu katoh administratura. Škola katol. od r. 1793, evang.

od r. 1784. Od r. 1892 sloueny ve 3tídní (266 žák). Budova

školní (nová) jest od r. 1893, kterou nyní navštvuje 309 žákv.

Na zaátku 16. vku byl Liptál souástí panství Vsatského,

od nhož však, neznámo, jak a kdy, odlouen a rodu Podstackých

z Prusinovic pidlen. (Obr. 57.) R. 1546 penechal jej i s podílem

svým^na Podštát Žibid Podstatský z Prusinovic mladšímu bratru

Václavovi, a tento i s právem patronátním r. 1554 bratru Mla-

dotovi. R. 1573 zapsal Diviš Podst. z Prusinovic na Liptál a na

ves Barnov své choti Regin Larišce ze Lhoty 1500 kop groši.

Okolo r. 1604 náležel Liptál Bernardovi Podstatskému z Prusinovic.

Po nm následoval r. 1626 Jan Felix a okolo r. 1637 Krištof

Karel Podstatský z Prusinovic jako majetníci. R. 1666 byl Liptál

soudn odhadnut a i s inžemi ze Vsetína (v úhrnné cen
12.946 zl. 51 kr.) Melchiorovi svob. pánu z Ledenic (obr. 58.) a po

Obr. 57. Obr. 58.

Znak svob. pán z Ledenic.Znak Podstatských z Prusinovic.
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jeho smrti synm jeho Moicovi a Maxmiliánovi intabulován r. 1679.

Max prodal jej se mlýny i pilami r. 1688 Janu Ign. z Lindenberka

za 18 tisíc zl. (Obr. 59.) Tento prohlásil r. 1698 svou druhou cho

Marii Eleonoru Podstatskou z Prusinovic, roz. z Ronova, ddikou.

R. 1702 prodala Marie Eleonora Liptál Ign. Vilémovi Sedlnickému

svob. pánu z Choltic (obr. 60.) za 23 tisíc a tento prodal jej opt
r. 1710 hejtmanovi kraje hradištského Mikuláši Leop. Otislavu z Ko-

penic (obr. 61.) za 21.500 zl. Mikuláš Leopold Otislav zKopenic za-

nechal statek r. 1735 své choti Marii Zuzan, roz. z Holé, po jejíž

smrti dcera její Karolína, provdaná za hrab. Engla z Vagrejnu, v dr-

žení pišla r. 1751 . Po smrti svého chot provdala se za hr. z Roederu

a opt ovdovlá ustanovila r. 1765 ddicem svým bratrance Jana

svob. pána Stomma. Jan zanechal Liptál r. 1790 svým nedosplým
synm, z nichž Jan Karel ve statek se uvázal r. 1811 a f r. 1844.

Jeho dcery Adelaida, provdaná a nyní ovdovlá baronka z Ulm-

Erbachu (ve Virtemberku), pak Klotilda a Delfína, ob svobodné,

staly se majetnicemi statku Liptálu, Dolopiaz a j. Klotilda a Delfína

sídlily v Liptálu a byly štdrými pomocnicemi chudiny až do

jejich smrti (Klotilda zemela r. 1895, Delfína r. 1886). Baron

Maxmilián z Ulm-Erbachu, syn Adelaidin, r. 1881 ustanoven

ddicem. (Obr. 62.) — Ku statku patí : 50*3 ha pole, 20*6 ha luk,

1 ha zahrad, 18*4 ha pastvin, 771 ha lesa a 8 ha neplodné pdy.

Obr. 59.

Znak Jana z Lindenberka. Znak Sedlnických z Choltic.

Obr. 60.
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R. 1666 bylo v Liptále 23 grunt, 8 vtších, 21 menších
(mezi nimi 8 pustých) podsedk, 11 stelc a mnoho tkalc.

R. 1700 ml Liptál mimo fojta 22 gruntovník, 28 pod-
sedník a platili: 170 zl. 26 gr. 1 d., 899 vajec, 174 mic ovsa,

3OV2
hus3h 137 slepic.

Pozemky obecni a paseky: Za Boky, Hana, Havlica, Hajica,

V Lužku, u Špalík, u Smolík, Louka, Láze, Ohýov, pod Hranic,
na Strážích, u Fojtík, na Syrákov (kopec), Díly, Hajnušov,

v Jám, u Pavl, Hrubý, Lopotník, Kozlové, Korytná, u Labaj,

Podsedník, Kouty, Žebrákov, Háj, Podhoák, Doák (les), Odra,

Hutvák, na Píhonech, Malý Suoz u Ghlevisk, Lanica, Javoníek,

Baková, Košáiska, Dareba, Vartova, Nový dvr, Hluboký,

Pomola, Budiska a j.
1
) K osad patí 2418 ha, k velkostatku

870 ha. — Obyvatelé živí se rolnictvím, mimo to vyrábjí kudly

a brousky, roznášejíce je po celé íši i do ciziny (Pruska); strouhají

též šindele. Také je tam filiální továrna Kohnova. Od r. 1846

má Liptál 4 výroní trhy a sice: 1. v úterý po Novém roce

2. v úterý po Jiím, 3. v úterý po Petru a Pavlu a 4. v úterý

po Václav.

h Jména „na Strážích" a „Vartovica" poukazují na cesty starodávné,

jež byly strážemi a hlídkami opateny. Viz lánek u. J. Kunerta v Casop.

muz. spolku olom. II. 179.

Obr. 61.

Znak Otislav z Kopenic.

Obr. 62.

Znak baron z Ulm-Erbachu,
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Pifaeny do Liptálu jsou: Lhota a Seninka; farnost má
pouze 240 katolík, vtšina (1500) jsou evangelíci helv. vyznání.

Luzná

(do Lužné, v Lužné). Obec Lužná leží as 2 hod. (13 km) od

msta Vsetína v údolí táhnoucím se pi pítoku Bevy Vsatské

íky Senice, tam, kde se do ní ústí potok Luženka, tekoucí pí-
ním údolím od hory Filky, stojící na hranicích vesnic: Hovzí,

Zdchova a Lužné. Asi 20 ísel jest rozloženo pi této ece a

pes 100 ísel roztroušen na svahu hory „Madrky“ a 8 Parhuny“,

k této ece se sklánjící. Asi 40 ísel jest pasek. Nejdležitjší

z nich jsou: Neratov, Štdroov, Mužíkov, Bráblovy, Žídkovy

paseky. Celá obec má 165 ísel a dle posledního sítání lidu

996 lidí, nyní tedy ovšem pes tisíc. R. 1834 žilo zde ve 127 do-

mech 798 obyv., r. 1870 ve 149 dom. 791 obyvatelv. Až na

5 židv a 9 evangelíkv jsou všichni obyvatelé náboženství ka-

tolického; národnost všech jest eská. Dolní ásti pi ece Senici

táhne se silnice vedoucí ze Vsetína do Lideka, Lide, odtud do

Uher (pes Stelnou) a do Vah Klobouk.

Domy jsou až na školu, 2 mlýny, hostinec a 1 hospodáské

stavení stavny ze deva. Obyvatelstvo živí se hospodástvím

polním, nádenií v horách, chodí na výdlky do Uher a Dol.

Rakous a jen 3 jsou emeslníky (obuvník, krejí a ková). Krom
toho jest zde skladišt deva firmy „Kohm“ ze Vsetína a 2 pily.

V roce 1906 byla zde zízena nádržka vodní ku pozorování toku

vody v ece Senici.

Lužná byla v dívjších dobách pifaena i piškolena do

Lideka (6 kra). Roku 1725 byla zde zízena výpomocná a roku

1730 samostatná obecní škola. Prvním uitelem byl asi (dle po-

vsti) Josef Trochta, oban luženský (což potvrzují písemné pa-

mátky — totiž opis pohebních písní od tohoto z r. 1772); po

nm následoval Jaršek, rodák z Nezamyslic. Po roce 1820 pi-

faena obec do Polanky (pes 2 km vzdálené). Píjmy uitel
do úpravy byly: pole, devo a z dítka 2 zl. Celkový píjem ítal

se na 158 zl. 62 kr. Za uitele Hradila rozšíena na dvoutídní,

ale postavena až za jeho nástupce, dosud zde psobícího Jana

Novotného v roce 1892. Nyní jest opt rozšíena, a to na troj-
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tídní r. 1906. Budova dosud s 2 uírnami stojí nedaleko ústí

potoka Luženky do Senice, asi 12 krok od této. Žák jest v po-

sledním roce 216. Kdy Lužná povstala, nevise; patila ku statku

Brumovskému. Dle povsti má jméno od louže, kterou zde tvo-

ily Luženka a Senice, 1
; a znak dle razítka obecního kachnu na

vod. Roku 1681 obdržel zdejší oban Mikuláš Filgas, jenž ob-

chodoval s máslem, vejci, sýrem a jinými plodinami až do Vídn,

od hr. Jiího z Illéšházy a jeho manželky Marie hr. Forgaové
mnohé výsady; na p. dle poteby na panském káceti devo a

pásti dobytek; darovány mu byly: mlýn, valcha, hostinec a ob-

chod, a pidleni mu též robotníci.

Trat polí nazývají se: Kíb, Žáry, Holubnka, Glogov^

Strán, Radošov, Koikov, Kamenná, Jama, Zápov, Nivy,

Kesalica, Štrklava, Prašivec.

Asi tetina všech oban jmenují se Filgas; pak Mišun,

Polách, Kohoutek. Mezi sebou se rozeznávají dle ísel a dle pe-
zdívek. (epa, Sklep, Hamár, Hévara, Vlk, Viktoák, Cokavec a j.).

Kroj i národní zvyky se tu dosud udržely. (Viz svatbu z Lužné

obr. 8.)

Mikulvka,

ves v pkném údolí od Vsetína 9 km k sev.-záp. vzdálená a proti

údolí bystickému („Nové hospod*) položená. Má 686 obyv.

(546 evang. aug. vyzn., 109 kat., 31 evang. helv. vyzn.) a 111 domk.
R. 1791 mla 60 dom a 427 obyv.; r. 1834 84 dom a 621 obyv.;

r. 1870 ve 104 dom. 641 obyv. Pifaena (katolíci, evangelíci

aug. vyzn.) do Pržna, (evangelíci helv. vyzn.) do Jablnky. Škola

založena r. 1849, nyní 2tídní (130 žák). Mlýn. Trati obecní:

Porubá, Boriska, Dlouhá hora, Dlouhá hra, Zarubská, Mezný,

Stanišová (les), Prádlisko, Kamenitá (les).

Mikulvka je stará osada, jež slula Mikulášov a byla

ve 301eté válce zpustošena; avšak okolo r. 1650 nov osazena

byla hrabtem Mikulášem Pazmanem a dle nho Mikulášov (Nový)

nazvána. R. 1666 bylo zde 14 podsedk a 1 chalupa; mezi oby-

vateli 5 stelcv; fojtem byl Michal Martoš. R. 1700 ml „Mi-

*) Pravd podobnji má jméno od potoka Lužné (Luženky).
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kulášov* mimo fojta, jenž ode všeho byl osvobozen, 14podsedníkv,

kteí platili 18 zl. 9 gr. nebo 22 zl. 35 kr. l
4
/8 d., 772

m. ovsa,

222 vajec, 7 husí a 15 slepic. Na západ od Mikulvky je hbet
horský Lazy (846 m) a na nm myslivna. Odtud pekrásná vy-

hlídka na celé tém Valašsko a ást Hané až po Olomouc. Zde

byla od r. 1840—1866 tufárna (hrnírna), v níž se krásné hrnce

a mísy z kameniny a fajansu vyrábly. — Až do nedávná nebylo

v Mikulvce emeslník, lidé sami zhotovovali sob obyejný

svj odv, toliko lepší ásti odvu dávali krejím nebo ševcm cizím.

Polánka,

ves na okr. silnici do Klobouk vedoucí, od Vsetína 7 km na jih

vzdálená ve výši 395 m, mla r. 1890 730 obyvatel (631 katoh,

89 evang. helv. vyzn., 10 evang. aug. vyzn.) a 152 dom; r. 1791

76 dom s 678 obyv.; r. 1834 124 dom s 762 obyv.; r. 1870

ve 139 dom. 716 obyv.; r. 1900 ve 151 dom. 786 es. obyv.,

z nichž byli 93 evangelíci. Kostel (sv. Jana Kí\), fara, 2tídní

škola (budova z r. 1893, 160 žák), evangelíci pifaeni na Vsetín.

Mlýn, pila. Pozemky obecní: Veený (potok), za Kopanic, Vrch

lánu, Vrch Babiného dolu, Sulažov (les), Holý laz, Škaredý;

pozemky mají dohromady 1237 ha. Paseky se jmenují: U Jurk,
u Ondrušk, ve Verecném. — Do Polánky pifaeny jsou osady

Leskovec a Lužná; celá farnost má asi 1700 duší, mezi nimi

600 evangelík.

Jméno Polánky odvozeno jest od slova „polana*, „polanka*,

jímž nazývá lid malý pozemek orné pdy, odevšad lesem otoený.

Bhem asu lesy okolní osazováním zídly. Polánka náležela

ve 14. a 16. vku (1580) mezi statky opatství Smilhajmu ve Vi-

zovicích, patíc do Vizovic také pod faru až do r. 1778, naež
pišla pod panství Brumovské (jakož i Léskovec). Téhož však

roku vystavn kostel, fara i škola. Pamtihodno je, že od r. 1778

až po rok 1895 psobila na škole uitelská rodina Preisv
(Ignác, Michal a Leopold). Nyní má škola 2 tídy, jež navštvuje

160 žákv.
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Pržno, \>

starobylá osada, díve obezdné msteko na levém behu Bevy
ve výši 331 m, proti Jablnce, 6 km od Vsetína sev.-záp. ležící

(obr. 63.) ;
ítalo r. 1890 853 obyv. (117 kat., 716 evang. aug. vyzn.,

20 evang. helv. vyzn.) a 138 dom; r. 1791 91 dom a 622 obyv.;

r. 1834 120 dom s 830 obyv.
;
r. 1870 ve 132 dom. 792 obyv.

;
r. 1900

ve 138 dom. 859 (až na 1 Nmce) eských obyv., mezi nimi

Obr. 63. Pržno.

740 evangelík. Kostel katol. (Nar. P. Marie) byl r. 1525 obnovený,

má 2 zvony, menší z nich z r. 1510. Pro sešlost svou byl r. 1881

z polovice stržen a znova koncem let osmdesátých vystavn.

Fara byla zde od starodávna, dostala se však v 16. vku do rukou

protestantských, byla okolo r. 1630 zrušena a farní ci vsetínskému

kostelu podízeni. R. 1683 vyzdvihl hrab Jií Illéšházy faru

znova. Druhdy náležely k Pržnu i kurácie Hošálkov a Rouštka

;

nyní do farnosti náležejí osady: Jablnka, Kateinice, Mikulvka

Co by slovo „Pržno" znamenalo, rozhodnuto není. Snad se nazývala

osada pvodn Pršno dle hojných deštv. Prásek a jiní odvozují Pržno od

slova „prha“; pak by prý znamenalo teplé místo, jako Znojmo. Dle glosáe

Brandlova jest prha chleb peený z mouky namleté z erstvých zrn.
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a Ratibo
;
celá farnost má asi 5100 duší, mezi nimi 4400 evan-

gelík. — Evang. chrám, fara a škola z r. 1783; chrám nov
vystavn r. 1843 (obr. 64.), škola obnovena r. 1845. Škola katol.

ltídní (34 žáky) a evang. 2tídní (136 žák, od r. 1894). (Obr. 65.)

Pržno bývalo za starodávna samostatným statkem, dle

nhož se psala vladycká rodina „z Pržna“. Nejznámjším lenem

t

Obr. 64. Evangelický chrám v Pržn.

jejím byl vasal biskupský Jan neb Hanuš z Pržna, jenž žil

ku konci XIV. a na zaátku XV. stol. R. 1378 poukázal Vok

z Krava, pán na Jiín, Katein, manželce Jana z Pržna, vno
na Poláov a Janovi prodal r. 1381 svj majetek v Perné.

R. 1401 ruil Jan z Pržna biskupovi Lackovi, když za 100 h.
zastavil 5 lán v Saov kanovníku Františkovi z Jevíka a jeho
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synovci a r. 1410 pohnal pro to rukojemství Lacka z Krava
a z Helfenštejna ze 33 h.

R. 1618 propjil Albrecht z Valdštýna* svému $ vrchnímu

vladyce Václ. Stáblovskému z Kovalovic pro vrné služby vrchno-

stenský dvr v Pržn i s píslušenstvím, pak 2 robotní grunty

(Martinovský a Hrabalovský), dále 1 vtší mlýn s pilou (na Mi-

kulov) a 1 menší v zahrad dvorské, osvobodiv všecko i role

i luka všech daní. Po exekuci krvavé na Vsetín r. 1644 bylo

Obi. 65. Škola v Pržn.

Pržno vyvráceno a mlo r. 1666 jen 13 grunt, 9 podsedk
a 2 chalupy; nicmén bylo ješt r. 1700 „mstekem Cí

,
neví se

však, kdy a pro toho práva pozbylo. Od ervené (železité) hlíny

slulo „erveným mstem

—

R. 1700 bylo v Pržn mimo fojta

12 gruntovníkv a 9 podsedník. Platu mli: 89 zl. 18 gr. 2 d.

neboli 104 zl. 24 kr., 468 vajec, 6572 m * ovsa, 18 husí, 95 slepic.

Pozemky obecní: Krbako, Ratibosko, Pasíky, Sojné,
k
Ryd-

viska, Váelavovsko; všechny pozemky mají 899 ha.

Obyvatelé živí se krom rolnictví prací nádenickou, v po-

sledních dobách zvlášt pi úprav Bevy.
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Stará pee obecní: Peczet miesteczka Pržna; uprosted

ve znaku plmsíc s hvzdou, pod ním 3 kopeky (listy P).

R. 1806 byl v Pržn evangelickým faráem Jan Sulek, jehož

syn Bohuslav (f 1896) byl spisovatelem charvatským.

Ratibo,

stará ves ve výši 344 m na Ratiboce, 6 km od Vsetína na sev.-

záp.
;
mla r. 1890 1415 obyv. (972 evang. aug. vyzn., 378 evang.

helv. vyzn., 158 katol., 7 žid), 232 dom. R. 1791 123 dom,
811 obyv.; r. 1834 156 dom, 1050 obyv.; r. 1870 ve 192 dom.

1116 obyv.; r. 1900 ve 225 dom. 1469 eských obyv., z nichž

bylo 1291 evang. Evang. kostel z r. 1783, škola z r. 1782 (ve-

ejná 3t. od r. 1893, 211 žák), katolíci pifaeni do blízkého

Hošálkova, evang. helv. vyzn. do Jablnky. Mlýn, pila. Trati a

paseky: Díla, Kobelný, ervené, Dvorce, Jeleová (les), Holík
vrch, Hradištcká, Šerci, Bosáka, Nivka, Semetín (les); plošní

výmr pozemk jest 2044 ha.

R. 1700 mla Ratibo krom fojta 13 grunt, a 13 pods.

;

platili 100 zl. 8 gr. 3 d. nebo 116 zl. 59 kr. l
4
/8 d., 591 vajec,

7674 m. ovsa, 9372
slepice, 21 husí.

Potok Ratiboka pichází v listin 1

)
krále Václava III. r. 1306,

kdež na jejím ústí do Bevy král chtl vystavti klášter cister-

ciácký pod jménem Králv trn na poest Matky Boží. Avšak

ješt téhož roku Václav III. sešel zákenickou rukou se svta

v Olomouci (4. srpna). Tím stavba kláštera se neuskutenila.

R. 1666 bylo v Ratiboi 14 grunt, 13 podsedk a 2 cha-

lupy a fojtství zámožné. Jan, fojt, ml: 5 koní, 1 híb, 12 krav,

6 jalovic, 2 telata, 40 koz, 18 ovec, 10 velstev a 5 sviní.

Mimo rolnictví živí se obyvatelé výrobou nožv a kivák
ve filiální továrn Kohmov, pletením košv a konen náde-

nickou prací pi pstní vrboví, jež panství zde ve znaných

rozmrech provozuje.

R.atibo je rodišt bratí z Lán (Lány), MDra. Jana, štáb.

lékae m. sl. ve Št. Hradci, a Karla, seniora v Gernilov. Otec

0 Cod. Dipl. M. T. V. p. 204 sq.

8



jejich Jan, faráem evang. tamtéž (1824—1876), vydal r. 1873

na pam svých 80. narozenin „Kvty
“
(básn a kázání).

Roketnice,
1

)

stará ves na Rokytence, na silnici do Liptála a Vizovic vedoucí,

jen % km jiho-záp. Vsetína, mla r. 1890 976 obyv. (484 evang.

aug. vyzn., 289 katol., 203 evang. helv. vyzn.), 144 domk.
R. 1791 75 dom, 571 obyv.; r. 1834 105 dom, 700 obyv.;

r. 1870 ve 125 dom. 725 obyv.; r. 1900 ve 149 dom. 1162 obyv.,

mezi nimi i 802 evang. lt. škola zízena r. 1880, nyní troj-

tídní s 227 žáky. Pifaena na Vsetín. Mlýn. Trati obecní a

paseky: Uhliska, Vrch, Rainka, na Hrb, Zahumení, Srní, Pi-
binová, Obecnice, Paseky, ve Vršku, Zahrady, Bezina, Kout,

Palúch, Šatka, Nivky, Ocas, tvr, Beevna, Amerika, Janišov

(nejvtší paseky s výmrem 839 ha). R. 1666 bylo zde 11 grunt,

8 podsedk a 6 chalup bez pasek; fojtem byl Václav Košut.

Zdejší fojtství se znanými výsadami obdržel r. 1373 Barto, jehož

rod na nm dlouhá léta žil. Nadaní listina v pekladu eském
zachovala se z r. 1459, když ji potvrdil Martinovi Bartoovi a

jeho synm Jakubovi a Pavlovi tehdejší pán zboží Vsetínského,

Jan z Mesenbeka. Znla: „My Vok, pán hradu Jiína, dáváme

tímto listem všem, zvlášt nynjším a budoucím vdti, že jsme

našemu vrnému a milému Bartoovi, jakož i všem jeho ddicm
a budoucím potomkm dali a mocí tohoto listu dáváme rych-

táství v naší ddin Horní Roketnici spolu se svobodným lánem,

který pod jedním pluhem míti bude. K tomu veejný šenk se

svobodným prodejem a nálevem piva, a kdyby pivo nevail, mže
si pivo do šenku dovážeti, odkudkoli mu libo; potom svobodný

mlýn na jedno složení, tetí halé, výep levnjších vín mimo
lepší vína, která nám a našim potomkm zachována býti mají.

Také mže míti koupel, ševe, pekae, ezníka, kováe a mže
také stíleti zajíce a koroptve bez závady od nás a našich bu-

doucích potomk/

Jan z Mesenbeka pidal Martinovi Bartoovi tyto výsady:

„Také má voln od lidí dostávati inži velkononí a vánoní, ale

x
) Za starých dob rozpadala se obec ve dv ásti: v Horní a Dolní

Roketnici.
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ást této inže má nám a našim potomkm odvádti. Dva lidi

s robotou poptáváme a dáváme jemu, Martinovi, jeho dtem a

potomkm k rychtáství, k vlastnictví, k libovolnému používání,

k prodeji a odprodeji, jak mu koli bude libo.“ Také mu dal

právo postaviti si pilu.

R. 1700 mla Roketnice mimo fojta 10 grunt a 8 pods.

Platili 70 zl. 18 gr. 5 d. ili 82 zl. 6 kr. l
3
/8 d., 425 vajec,

54V2
m. ovsa, 143

/4 husí, 35 slepic.

Mimo rolnictví peživuje se mnoho obyvatel v továrnách

na Vsetín.

Pee obecní: Peczet P. obci D. Rokitenskei; ve znaku je

rokytí (vrba), od níž má osada jméno.

Rouštka,

Ržka, ves v pkné kotlin horské 379 m podél potoka Rouštky

(od Vsetína 6 km severn), mla r. 1890 1606 obyv. (228 katol.,

1348 evang. helv. vyzn., 30 evang. aug. vyzn.) a 269 dom.
R. 1791 132 dom, 1036 obyv.; r. 1834 200 dom, 1431 obyv.;

r. 1870 ve 238 dom. 1669 obyv.; r. 1900 ve 278 dom. 1625 obyv.

eskách, z nichž bylo 1391 evang. 2 kostely, 2 fary a 4t. školu

s 288 žáky. Mlýn na „PodrúštP.

Paseky a trati: Cpek, Porubiska, Vesniani, Paseky, Po-

toný, Holešov, Zajíci, Zárubí, Ordáni, Šimci, Vrškovci, Páleniska,

Podoly, Vaci, Dušná, Vesník, Podrúští, Hurtíci a j. s výmrou
1934 ha.

Kostel sv. Bartolomje roku 1607 ze deva vystavný od

souseda Václ. Kalivody, vtším dílem bratrský, jak ješt r. 1806

svdil nápis na trám u oltáe: „Anno 1607 Václ. Kalivoda

vystavil chrám Boží ten, aby od každého Pán Bh v nm byl

ctn“. Roku 1807 od nábož. fondu kostel z tvrdého staviva vy-

stavn. Pro malý poet katolík ustanoven prženský fará jejich

duchovním správcem, jenž obas do Rouštky dojíždl, až roku

1777 pispním nkolika dobrodinc (cizích) zízena v Rouštce

expositura, farái prženskému podízená, roku pak 1784 stala se

samostatnou kurácií, r. 1864 samostatnou farou. Kostel v novjší

dob faráem P. Procházkou okrášlen a novým oltáem, zhotoveným

8*



Obr.

66.

Katol.

chrám

Pán

v

Rouštce.

v odborné škole valašsko-meziíské, opaten. (Obr. 66 a 67.) Farní

stavení z roku 1827. Pifaeny jsou: Bystika a z okresu Mezií-
ského ást Malé Bystice a Malé Lhoty.

Z tch dob, kdy bylo prženskému farái peovati o blaho*

duševní katolík ržeckých, pochází tak eený Kancionál ržecký r

jenž se vyznamenává krásným písmem a vkusnými iniciálkami..
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Sepsal jej Martin Mužikovský, rektor prženský, a daroval jej

roku 1755 chrámu Pán ržeckému, kamž se svým faráem

v církevních záležitostech dojíždl. Kancionálu bylo více mén

užíváno až do roku 1888, kdy pro svou vzácnost darován vlast,

museu olomuckému. 1

)

J

) Viz asop. vlast. mus. oloin. 1891, . 30., str. 80.

Obr.

67.

Vnitek

katol.

chrámu

Pán

v

Rouštce,



Obr.

68.

Evang-.

chrám

Pán

v

Kouštce.
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Kostel evang. bel v. vyzn. založen roku 1783, nov vystavn
r. 1873. Roku 1785 pešli obyvatelé od augšpurského vyznání

k helvetskému (reform.). (Obr. 68. a 69.)

Dívjší školy (katol. a evang.) sloueny ve 2tídní r. 1876,

roku 1893 ve 3tídní (270 žák); r. 1908 byly již 4 tídy r s po-

bokou se 288 žáky. (Obr. 70.)
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Obyvatelé živí se rolnictvím, výrobou kivákv a nož a

pletením koš (filiálka košaská z Meziíí).

Rouštka pochází z pozdjšího založení, nejpozdji však

z 15. stol., ana za panování Jana Kuny z Kunštátu r. 1504 jme-

nujegse mezi > tmi posadami, jež náležely panství Vsatskému a

jemuž až posud pati. R. 1666 bylo v Rouštce 21 grunt (z nichž

4 pusté), 12 podsedk a na Bystikách 11 podsedk, 2 chalupy

s pasekami a 9 bez pasek, obyvatelé chovali mnoho vel. Dle

urbáe z r. 1700 mla Rouštka mimo fojta 21 gruntv a 10 pod-

Obr.

69.

Vnitek

evang.

chrámu

Pán

v

Rouštce.
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sedkv a platila (spolen s Bystikou, kdež bylo 7 pods. a

5 chal.) 250 zl. 16 gr. 5 d. nebo 288 zí. 54 kr. 2 d., 888 vajec,

11872 m. ovsa, 33 husí a 148 slepic* do dchod panských.

Pee obecní z r. 1851 : Peczet * P * obci * D * Russtki

(Pee poctivé obce Ddiny Rúštky). Uprosted je ve znaku ho-

lubice s ratolestí olivovou a pod ní vlny moské (íní).

Poznámka: Jméno osady zní u lidu Ržka (vyslovuje

se Rška), adjektivn ržecký (fará, uitel). Odvození je, bu

Obr. 70. Škola v Rouštce.

od ržka (ržika) neb dle zpsobu pravení Šemberova „Rždka“
od rždí neb roždí. Roku 1666 je psáno Ruzztka, v jiných star-

ších spisech Rauštka (nm. Rauschtka). Avšak na obecní peeti

z r. 1714 je optn vyryto Russtka. Ob starší peeti mají zna-

kem rži, dle níž osadníci evang., když prý po bitv blohorské

v tchto místech se usadili, osadu (dle hojnosti rží) pojmenovali

(Ržka, Ržika). Neteba dokládati, že výklad tento dle naho-

dilého znaku, jak obyejn se dje, jest odvozen a tudíž lidový.

Nyní ujalo se psáti „Rouštka*.
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Seninka,

ves v romantickém údolí na potoku Senince, 7 km jiho záp.

Vsetína položená, 431 obyv. (376 evang. helv. vyzn., 44 evang.

aug. vyzn., 11 katol.), 81 domk. R. 1791 52 dom, 308 obyv.;

r. 1834 64 dom, 349 obyv.
;

r. 1870 v 68 dom. 390 obyv.;

r. 1900 v 78 dom. 422 obyv. eských skoro vesms evang. It.

škola (77 žák, budova z r. 1877). Pifaená obec do Liptála

patila ku statku Vizovskému. Mlýn.

Pozemky obecní: Od Prlovska (blíže totiž obce Priova),

Vartovna (hranice s Liptálem, snad od stráží druhdy na ní stá-

vavších tak pojmenována), na Vrše, od Polanská (sousední obec

Polánka), Hora, Poschlá, u Leskovska (sousední obec Leskovec)

;

celý výmr pozemk jest 728 ha. R. 1700 mimo fojta 9 grunt,

6 pods. a platili 55 zl. 11 gr. 1 d., 392 vajec, 33Y2
m. ovsa,

12 1

/2 husí, 39 slepic.

Údolí a vrchy pod Seninkou smrem k Roketnici jsou pa-

mátný tím, že jimi projel cis. Josef II. v dubnu r. 1780, ubíraje

se od Klobouk na Vsetín. Vyhnul se tak rozvodnné Senici a

Bev, pes nž mostv ješt nebylo.

Mimo rolnictví piživují se obyvatelé strouháním šindele.

Pee obecní z r. 1746 má nápis: Pecet obec. diedina

Seninka; uprosted je stromek a koník cválající a pravítko tesaské.

Ústí,

stará ves podél potoku Senice, kteráž se tu do Bevy (358 m
nad hlad. mo.) vlévá — ústí —

,
od ehož také její jméno.

Od Vsetína 3 km jižn
;

r. 1890 ítalo se 416 obyv. (204 evang.

aug. vyzn., 161 evang. hel. vyzn., 51 katol.) a 72 dom; r. 1791

50 dom s 275 obyv.; r. 1834 55 dom se 405 obyv.; r. 1870

v 71 dom. 379 obyv.; r. 1900 v 72 dom. 414 es. obyv., z nichž

bylo 368 evang. Mlýn, pila. Pifaena do Vsetína. Jednotídní

škola (72 žák). V Ústí byla od r. 1844—1873 výpom. škola,

v níž vyuovali uitelé docházející dvakráte v týdnu ze Vsetína

a pak ze sousední obce Johanové. Vyuovalo se ve devné
chalup . 50. R. 1873 zízena samostatná veejná škola a r. 1876

vystavna školní budova, kterou navštvuje pes 70 žák.
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Jména tratí: Za Humny, za Senicú, Strá, Války, [Hrb,

Srní, Rublov, na Dlouhém, na Vlinci, Zaružný, Babínek, Hra-

dištk a j. s výmrem 546 ha.

U mostu blíže Bevy je socha sv. Jana Nep. z r. 1775.

V obci jest asi 50 jenom chalup podél okresní silnice, vedoucí

do Val. Klobouk, postaveno, ostatní jsou na pasekách roztroušeny,

jako na Výše, v Srní, Rublov, v Dlouhém, na Vlinci a u Kro-

šenk. Obyvatelm tamjším íkají proto Vrchovjané, Srané,

Rublovjané, Dlúhovští a Vliáci. Domky jsou ponejvíce devné
a pokryté šindelem. Staré chalupy nemají v podélném prelí
od silnice ani dveí ani oken. Chalupa se musí od silnice náspou

obejiti, aby se pišlo do dvora. Ze dvora vedou teprve dvée
dovnit. Dle píjmení jest v Ústí nejvíce Trlic, ježto mají

k rozeznání svému zvláštní pízviska (u Slovák, Slovenák,
Kobzík, Chlebík, Pila, Vlk, Volek a j.). Jiná domácí

jména jsou: Fojt, Holubec, Trálek, Šastný, Srnnský, Kotrla,

Mazá a Závodný.

R. 1666 mlo Ústí 6 grunt, 9 podsedk a 1 chalupu;

v osad byli 3 stelci. R. 1700 bylo v Ústí mimo fojta 6 gruntv

a 9 podsedk, ze kterých se odvádlo ron do dchodu statku

Vsetínského 41 zl. 21 gr. 5 d., nebo 48 zl. 23 4
/8 kr., pak 294

vajec, 31 2
/4

m. ovsa, 30 hus a 35 slepic. Patentem ze dne

4. bezna 1849 prohlášeny naturální dávky za vykupitelné. Vý-

kupné ze zrušených bemen vrchnostenských obnášelo u tetiny

gruntu 88 zl. 18 kr. st., jež provedeno r. 1851 (29. bezna).

Výkupné od desátku obnášelo 57 zl. 44 kr. st., jež bylo zaplaceno

(27. srpna) 1853.

Obecní pee (stará) má nadpis: Peczet poczt. Died. Ústi.

Pvodního obyvatelstva jest již asi polovice za moem
(v Americe, Texas), místo nho pisthovali se osadníci cizí

(z okolních ddin), což zavdává nyní velmi asto píinu ke sporm
a soudm. Pestalt dívjší patriarchální rodinný život, kdy rodina

obdlávala a v pokoji obývala grunt. Nyní jest 6—8 rodin na

jediném grunt, a tu vznikají spory snadno, teba jen o hnojišt,

o mez a j. — Ped asy vyrábly se v Ústí kiváky (kudly)

a nože; ale vyrábní jich zaniklo a nožai vyuili se ponejvíce

opt umlému košikáství. Na pasekách vykesávají z kamene

oselky (brousky). Nicmén posud roznášejí nkteí hospodáové
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po svt kiváky, nože, brousky a habá a vyživují tak sebe

i rodinu. Chov ovec byl druhdy znaný. V obci jsou 2 hostince;

v jednom (Trlicov) pálí se z jalovinek dobrá borovika, ze slivek

(trnek) slivovice, pak z planých trnek a šípinek opt jakýsi druh

lihoviny. Ale požívání lihových nápojv jest v obci mírné, což

je chvályhodno. Výjimkou jsou však hody. Ty se slaví tetí nedli

po sv. Jiljí, „který hody ídí“. Na hody si každý už zavdá

a kousek masa uvaí, by by ho teba po celý rok neuvidl. Pi
kravách vypasou pasáci ovci „hodulu", a kdo se nezmže na

„škopa“, chová aspo páru králík, aby ml maso na hody, nebo

bez masa a „devné muzigy" nebyly by hody hodami! I dti

se tší na hody, nebo dostávají obyejn nové šaty.

Za onch dob, kdy vpády nepátelské se dály z Uher na

Vsatsko, trplo Ústí velmi mnoho, jsouc na silnici (hradské) ve-

doucí ze Vsetína do Uher. Až podnes se ukazuje ústním podáním

místo, kde pi posledním vpádu (Kuruc) r. 1708 3 z nepátel

0 život pišli, z nichž 2 „Za humny", dále pak pod „Stemšínem"

1 pochován byl. Kuruci ves vydrancovali a pak zapálili a jen

3 chalupy (. 8., 2 i. a 33.) byly ušeteny. Když se jeden Kuruc

okolo humen s nší koisti zpt ubíral, zvolal prý lítostiv:

„Ubohá dzedzina, už hoí!" V tom však dobe míená rána

z pluháku (dlouhé runice) uinila jeho životu konec.

Zdchov,

ves 11 km jihových. Vsetína, blíže uherských hranic, ve výši

572 m položená. Pístup od Vsetína je z Hovzí (z Darebny)

údolím Huslenkami podél potoku Uherské, po cest v novjší

dob dobe upravené. Zdchov ml r. 1890 745 obyv. (719 kat.,

24 evang. aug. vyzn., 2 evang. helv. vyzn.) a 154 domk; r. 1791

97 dom a 791 obyv.; r. 1834 182 dom s 946 obyv.; r. 1870

v 155 dom. 888 obyv., r. 1900 v 154 dom. 784 obyv. až na

2 Nmce eských, z nichž bylo 32 evangelík. Kostel, fara, 2tídní

škola (budova z r. 1883, 181 žák). Mlýn. Pozemky obecní a pa-

seky : Škípovská, Míšenka, Matušci, Hajdi, Žáry (les), Butorek

(les), Machalka, Martišov, Radošovská, Hrbáci, Humenci, Uherská

(údolí, spolen s Hovzím), Kubíci, Vlnov (les), Slobaica

s katastr, výmrem 1292 ha. Mnoho pozemk, díve holých,



124

zalesnno. R. 1666 bylo zde 23 podsedk (2 pusté) 2 menší

podsedky, 2 chalupy pod platem, 2 hoferské; fojtem byl Jan

Kocourek. R. 1700 ml Zdchov mimo fojta 22 podsedník

a 2 chalupníky (polovice podsedk), plat obnášel 68 zl. 7 gr. 4 d.,

nebo 79 zl. 37 kr., 366 vajec, 29 6
/8 m. ovsa, 12 hus a 60 slepic.

Zdchov založen r. 1650 hrab. Mikulášem z Panasu. Kostel

(Promnní Pán) vystavn r. 1778 i škola. Od r. 1777 filiálkou

Vsetína, od r. 1784 samostatnou kurácií, ku které patí jen osada

sama. Zdchov zalidnili prý pisthovalci ze Zubí a od Rožnova.

Byvše v otin své robotou a jinými bemeny nad míru sužováni,

utekli se sem do hor a roklin, jakýchž Zdchov poskytuje s do-

statek; zde si oddechli (odkudž prý jméno osady), 1
)
lesy mýtili

a eený hrab vzal je pod svou ochranu. Zdchov je nejbíd-

njší obcí na Vsatsku. Pda veskrze skoro planá nemže vyživiti

svých obyvatel; proto chápou se tito rzných zamstnání, aby

se vyživili. ást odchází do filiálních továren na Hovzí, do Ha-

lenková, jiná opt pes léto na výdlky do Uher až k Novému
Mstu; nkteí skupují houn, s nimiž pak daleko široko obchod

provozují. Ke všem svízelm pichází i to, že asto krupobití

a jilavce znií veškeru beztoho skrovnou úrodu na polích

!

Ú Osadni jméno odvozeno od osobního Zdch (Zdich, Zdislav)
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