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Miroslava Baštánová

Narodila jsem se jako druhé dítì mým již starším rodièùm 9. záøí 1943 v devìt hodin veèer v Rožnovì
pod Radhoštìm.
Mùj tatínek Arnošt Lipový mìl v té dobì na námìstí obchod s jízdními koly, prodával také šicí stroje, lovecké zbranì i støelivo a také koèárky. Moje maminka
Marie Lipová rozená Kramolišová, za svobodna pracovala v rožnovské Spoøitelnì jako prokuristka. Po
svatbì se vìnovala jen rodinì, pozdìji obèas pomáhala tatínkovi v obchodì.
Do konce války jsme bydleli na Tyršovì nábøeží, po
válce jsme se pøestìhovali na Stalinovo nábøeží, nyní
nábøeží Dukelských hrdinù.
Do školy jsem chodila nejprve ke kostelu, kde byla
dívèí obecná škola od 1. až po 5. tøídu. Další tøi roky
pak to byla „mìš•anka“ v parku. A když byla postavena
v roce 1956 Jedenáctiletá støední škola, pokraèovala jsem ve školní docházce od 9. do 11. tøídy až
do maturity v roce 1960 tam.
Jako dcera bývalého „živnostníka“ jsem nedostala
doporuèení ke studiu na vysoké škole a tak jsem nakonec byla ráda, že jsem mohla studovat na Slovensku ve Svitu pod Tatrami na chemické prùmyslovce
s další maturitou.
Od roku 1962 jsem byla zamìstnána v rožnovské
Tesle v chemické laboratoøi Energetiky, pozdìji Energoaquy až do odchodu do dùchodu.
Skoro celý svùj život jsem prožila v Rožnovì pod
Radhoštìm, v mém rodném mìstì.
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Mùj staøíèek Josef Kramoliš
Chci vìnovat tuto vzpomínku svému staøíèkovi Josefu Kramolišovi, dlouholetému pøedsedovi Valašského muzejního spolku.
Já sama jsem staøíèka osobnì nepoznala. Nebyly
mi ani dva roky, když zemøel, ale žije stále ve vzpomínkách svých vnukù a vnuèek tak, jak si ho zapamatovali z vyprávìní svých rodièù, tedy synù a dcer
Josefa Kramoliše.

Tato staøíèkova fotografie byla zavìšena ve velkém
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provedení dlouhé roky ve Valašském muzeu v pøízemí karlovického fojtství a my, vnuèky a vnuci, kteøí
jsme staøíèka nepoznali, rádi jsme se chodívali na nìho dívat pøi návštìvì muzea.
Josef Kramoliš se narodil roku 1871 v Rožnovì pod
Radhoštìm na Pivovarské ulici v è. 27, kde v souèasné dobì bydlí dcera Miloše Kulištáka, paní Irèa Drápalová.

Jeho rodièe byli Josef Kramoliš a Anna Tkadlecová.
Staøíèek byl jejich prostøední syn, nejstarší bratr Vác6

lav Kleofáš zemøel ve vìku ètyø let a nejmladší Severín František padl v první svìtové válce.
Staøíèek byl tesaøský mistr, mìl vlastní dílnu a své
zamìstnance.
V roce 1900 se oženil s Rùženou Tkadlecovou ze
Mlýnka v Tylovicích. Tylovice byly v té dobì samostatnou obcí, pøifaøeny byly do Rožnova.

Manželé Rùžena a Josef Kramolišovi krátce po
sòatku na dobové fotografii. Postupnì se jim narodilo
sedm dìtí.
Kromì svých potomkù vychovávali také dva osiøelé
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synovce, ty jsem však znala pouze z vyprávìní maminky jako chlapce Jurajdovy.

Na této fotografii, poøízené v roce 1906, je Josef
Kramoliš se svou manželkou Rùženou a tøemi vlastními dìtmi.
Dva chlapci jsou sirotci od zemøelé švagrové Hermíny. Na snímku je také staøíèkova matka Anna Kramolišová, rozená Tkadlecová.
Pøed rokem 1910 se Kramolišovi pøestìhovali se
svými dìtmi i s chlapci Jurajdovými do ulice Pøíèní
(pozdìji Nerudova) do è. 140, kde kromì obytné èásti byla také zøízena stolaøská dílna na výrobu nábytku
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a sklady.
Tak jako jeho bratr Severin i Josef Kramoliš odešel
bojovat do první svìtové války. Mìl však vìtší štìstí
než bratr Severín, vratil se ke své rodinì živý, avšak
se zranìnou nohou.
Jeho manželka Rùžena Kramolišová se v dobì, kdy
byl staøíèek za války na frontì, musela starat nejen o
dìti, hospodáøství a pole, ale také o stolaøskou dílnu.
Byla velice pracovitá a také šikovná, dokázala dokonce dìtem ušít šaty.

Také se nechala s dìtmi vyfotit. Fotografii poslala
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staøíèkovi na frontu.
Po návratu z války Josef Kramoliš dílnu v Pøíèní ulici rozšíøil.
Jako místní rodák a spoleèenský èlovìk se zapojil
do èinnosti Valašského muzejního a národopisného
spolku, který v roce 1911 založil Bohumír Jaronìk
a stal se jeho prvním pøedsedou.
Lze uvést, že byl také spoluzakladatelem Valašského muzea v pøírodì, nebo• byl velkým pomocníkem
bratrù Jaroòkových. Vzhledem k tomu, že byl profesí
stolaøský mistr, úèinnì pomáhal pøi realizaci jádra Valašského muzea odbornou radou, pøedevším co se týká døevìných staveb a jejich pøenosu do vznikajícího
muzea.
V roce 1919 byl na první pováleèné valné hromadì
Valašského muzejního a národopisného spolku zvolen jeho pøedsedou opìt Bohumír Jaronìk. Josef Kramoliš se stal hospodáøem spolku.
V roce 1925 se konala pøi pøíležitosti otevøení Valašského muzea v pøírodì velká národopisná slavnost
- 1.Valašský rok. Staøíèek Josef Kramoliš byl jedním
z úèinkujících v poøadu o rožnovské Valašské svatbì.
Zaèátkem roku 1926 Bohumír Jaronìk rezignoval
na funkci pøedsedy spolku. Jeho nástupcem byl zvolen mùj staøíèek Josef Kramoliš. Bohumír Jaronìk zùstal èestným pøedsedou spolku. Staøíèek byl pøedsedou Valašského muzejního a národopisného spolku
až do své smrti v roce 1945.
Josef Kramoliš byl stále èinný ve veøejném životì ta10

ké v Rožnovì. Staøíèek byl dlouholetým pøedsedou
živnostenských spoleèenství, èlenem mìstské rady a
jiných korporací. Èinným však byl pøedevším kolem
všeho, co se týkalo Valašského muzea a Valašského
muzejního a národopisného spolku. Valašská kultura
a valašská architektura mu byly velmi blízké a jeho
pøáním bylo, aby i následující generace poznaly život
Valachù, jejich zvyky, kulturu a architekturu.

Bìhem svého pùsobení jako pøedseda Valašského
muzejního a národopisného spolku se v roce 1928 zúèastnil spolu s bratry Jaroòkovými uvítání prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka. Obleèený ve valašském
kroji pøedal na rožnovském námìstí panu prezidentovi dar mìsta Rožnova.
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Byla to i setkání s významnými osobnostmi, jak je
ostatnì patrné na snímku z Valašského muzea u Billovy chalupy.

Z levé strany je správce statku na Balkánì - pan
Bradáè z Hutiska, náèelník selské jízdy. Druhý je
Alois Jaronìk, tøetí (otoèen zády) Josef Kramoliš, ètvrtý s motýlkem je starosta mìsta a obchodník pan Doležal. Dále je na snímku Miroslav Tkadlec, také jeden
ze starostù mìsta. Ruku staøíèkovi podává Jan Ba•a.
Snímek byl pravdìpodobnì poøízen ještì pøed druhou
svìtovou válkou, pøi pøíležitosti odevzdávání daru na
výstavbu døeveného kostelíka ve Valašském muzeu.
Když koneènì došlo k realizaci stavby døevìného
kostelíka v areálu muzea v roce 1939, Josef Kramoliš
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provedl slavnostní poklep na základní kámen.

Pøi získávání finanèních prostøedkù na stavbu kostela se prodávaly základní kameny, do kterých byla
vytesána jména jejich donátorù. Podnes jsou na nìkterých kamenech vidìt jména mých rodièù a dalších
potomkù Kramolišových.
Stavbu kopie roubeného kostela, jehož originál z 18.
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století vyhoøel ve Vìtøkovicích, provázely bìhem váleèných let materiální i finanèní obtíže, takže v dùsledku toho byla stavba dokonèena a veøejnosti pøedána až po skonèení války.

Na snímku je zachycena stavba døevìného kostela
ve Valašském muzeu v pøírodì kolem roku 1939.
Staøíèek Josef Kramoliš a jeho žena Rùžena byli velkými pøíznivci všeho, co se týkalo Rožnova pod Radhoštìm a pøedevším Valašského muzea.
Vysvìcení kostelíka v srpnu 1945 se staøíèek již nedožil.
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Josef Kramoliš zemøel ve vìku 74 let v dubnu 1945.
Kromì rodinného parte nechal Valašský muzejní a
národopisný spolek vyhotovit pøi staøíèkovì úmrtí samostatné parte. Staøíèkova pohøbu se úèastnilo velké
množství obyvatel Rožnova i dalších významných lidí.

Louèení se zemøelým Josefem Kramolišem z domu è.140.
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Pohøeb mìl Josef Kramoliš, jako pøedseda Muzejního spolku a jeden z významných èinitelù v Rožnovì, vypravený od kostela ve Valašském muzeu.

Rozlouèení ve Valašském muzeu v pøírodì.
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S Josefem Kramolišem se louèilo také mìsto
Rožnov pod Radhoštìm.

Smuteèní prùvod na rožnovském høbitovì.
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Uložení do hrobu.

Místo posledního odpoèinku Josefa Kramoliše
a jeho ženy Rùženy (zemøela v roce 1963).
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Staøíèek se nedožil konce války. Nevidìl už, jak byl
pøi pøechodu fronty v kvìtnu roku 1945 celý dùm
è. 140 v Pøíèní (dnes Nerudovì) ulici znièen požárem.
Vyhoøely také sklady, kanceláø i další budovy.
Staøíèek Josef Kramoliš byl spravedlivý a nedìlal
rozdíly mezi lidmi. Když se vdávala jedna z dcer a
brala si manžela jiného vyznání, odpovídal na pøipomínky lidí slovy: „Já netøídím lidi podle vyznání, ale
podle toho, jaký je kdo èlovìk. A vím, že moje dcera si
bere dobrého èlovìka.“
Ze vzpomínek mých tet a strýcù vím, že mùj staøíèek Josef Kramoliš byl èlovìk nesmírnì pracovitý,
obìtavý, rozvážný, vždy ochotný každému pomáhat.
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Vzpomínka
na staøenku Rùženu Kramolišovou
Jak léta bìží, stále více se
v myšlenkách vracím do minulosti. Sleduji, jak se vzhled Rožnova stále mìní a snažím se
vzpomenout, jak vypadal Rožnov v dobì mého dìtství a mládí.
Vzpomínky na Rožnov jsou
vždy neodmyslitelnì spojeny se
vzpomínkami na mou staøenku
Rùženu Kramolišovou, kterou si
pamatuji až do roku 1963, kdy
zemøela v 82 letech. Byla to Valaška v pravém slova smyslu. Až do konce života nosila „valašské šaty“.
Vlasy, vždy spletené do jednoho copánku, mìla pøikryté háèkovaným èepcem s vyšívanou mrežkou, na
nìm vìtšinou svìtlý šátek. Valašskou jupku, kabátek,
tmavé suknì ke kotníkùm, fìrtoch, to vždy v chladném a zimním poèasí doplòoval vlnìný šál (vlòák).
Obleèení mìla staøenka na všední dny, k práci, i sváteèní. Ve valašském sváteèním kroji pak byla pochována.
Vzpomínám si, jak staøenka ráda chodívala do obchodu k mému tatínkovi si jen tak povykládat. Mìla to
jen pár krokù z rohu námìstí, z è.139. Sedávala vždy
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na židli pøed kamny pod døevìnými schùdky u prodejního pultu a sledovala dìní v obchodì. V té dobì byl
èas si se zákazníky i popovídat, a tak staøence pìknì
èas ubíhal.
Když se moje sestøenka Majka, dcera nejmladší staøenèiny dcery Rùženky, rozhodla zpracovat kroniku
rodu Kramolišù i s rodokmenem, došlo i na našeho
staøíèka Josefa Kramoliše.
My dvì jsme staøíèka nepoznaly a písemných údajù o nìm bylo velice málo. Jen rodinné fotografie, které nám mimo jiné pomohly pøi zpracování staøíèkova
životopisu.
Velkou zásluhu na nìm má právì sestøenka Majka
(Marie Lomanová). Žije na Slovensku v Krupinì a
pracuje na vyhotovení rodokmenù svých i manželových pøedkù. Mùžeme jen doufat, že naše dìti a jejich
potomci budou pokraèovat v zaznamenávání rodinných životních událostí.
Historie domu è. 27 na Pivovarské ulici
v Rožnovì pod Radhoštìm
Když se má sestøenice rozhodla napsat kroniku naší rodiny, vèetnì zhotovení rodokmenu, požádala mì
o pomoc pøi obstarávání potøebných údajù. Tehdy
jsem netušila, jaká mravenèí práce nás obì èeká.
Zaèínaly jsme se známými údaji o našich nejbližších
pøíbuzných, tedy našich rodièù, jejich sourozencù, jejich dìtí a všech souèasných potomkù. Protože naše
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matky i sestry pocházely z Rožnova, za svobodna
Kramolišovy, zamìøily jsme se na naše prarodièe, to
znamená pøedevším na Josefa a Rùženu Kramolišovy.
Staøenèinu rodinu, která byla rodem Tkadlecová a
pocházela z Tylovic z hospody na „Mlýnku“, jsme zdokumentovaly pomìrnì snadno. Problémy nastaly
u staøíèka, o jehož sourozencích jsme nemìly žádné
informace.
Jedním z informaèních zdrojù pøi pátrání po našich
pøedcích byl Okresní archív ve Vsetínì. Jsou tam archivovány v knihách sèítací operáty, což jsou dotazníky, které pøi sèítání lidu vyplòovali obyvatelé, nebo
sèítací komisaøi. Jsou zde k nahlédnutí knihy o sèítání lidu již od roku 1857, kdy se jednalo o první moderní sèítání lidu v našich dìjinách. Údaje jsou uvádìny pro každý dùm v obci: poèetnost rodin, pohlaví,
rodinný stav, odkud kdo pocházel, èím byl, jeho vìk,
náboženské vyznání. Byly evidovány i pøítomné cizí
osoby. Dále byl uvádìn vlastník domu.
Toto sèítání lidu probíhalo pøevážnì v desetiletých
intervalech.
Další sèítání probìhlo v obdobích: 31.12.1869,
1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1930, 1950 atd.
Jelikož jsem vìdìla, že se náš staøíèek narodil
11. 2. 1871 v domì è. 27 na Pivovarské ulici, zamìøila jsem se na údaje uvedené u è. 27 ve všech archivovaných knihách ve Vsetínì, a tak jsem získala mno22

hé cenné informace nejen k doplnìní rodokmenu rodiny Kramolišù, ale i pøehled o obyvatelích domu z Pivovarské ulice od roku 1857 až do dneška.
Dùm è. 27 v Pivovarské ulici postavil roku 1812 Martin Tkadlec, krejèí, s manželkou Rozinou, rozenou Vokáèovou. Dokladem toho je nápis vyrytý na døevìném
stropním trámu v místnosti domu, který je dodnes èitelný: Z MILOSTI A POMOCI BOŽÍ NÁKLADEM MARTINA TKALCA 18 (znak listu lípy) 12 ŽENA IL.
Jejich syn Jan Tkadlec zde žil po své svatbì s Annou Barošovou a podle prvního sèítání lidu v roce
1857 tu žili i se svými dcerami Veronikou, Annou,
Františkou a Rozinou. Dcera Anna se provdala roku
1869 ve svých 26 letech za Josefa Kramoliše, krejèího v Rožnovì, což byl náš prastaøíèek. Mìli spolu tøi
syny: Václava Kleofáše, Josefa Valentina a Františka
Severina. V té dobì bylo zvykem dávat pøi køtu dvì
jména. Právì Josef Valentin Kramoliš byl náš staøíèek.
V roce 1876 byla majitelkou domu Anna Tkadlecová, ale v roce 1884 pøešlo vlastnictví na matku našeho staøíèka, Annu Kramolišovou.
V té dobì už byla vdovou, její manžel Josef, náš
prastaøíèek, zemøel jako tak zvaný patentovaný invalida ve svých ètyøiceti letech. Podle zápisu v domovní
knize z roku 1880 v domku žili: Anna Tkadlecová, její
dcera Anna Kramolišová, obì jako vdovy, synové Anny Kramolišové Josef a Severin (prvorozený Václav
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zemøel ve svých ètyøech letech), a svobodná sestra
Anny, Františka.
Pøi dalším sèítání lidu, v roce 1900, byla vlastníkem
domu è. 27 Anna Kramolišová a žil zde i její syn Josef
Kramoliš (náš staøíèek), stolaøský mistr, se svou manželkou (naší staøenkou) Rùženou Kramolišovou
z Mlýnku v Tylovicích. Již v následujícím roce 1901
pøešlo vlastnické právo na tyto manžele. A tak i pøi dalším sèítání lidu roku 1910 zùstává majitelem domu
Josef Kramoliš, stolaøský mistr, budoucí spoluzakladatel Valašského muzea, který byl dlouholetým pøedsedou Valašského muzejního a národopisného spolku
od roku 1926 až do své smrti v roce 1945.
V roce 1910 však již v domì na Pivovarské ulici žil
bratr staøíèka Severin Kramoliš se svou manželkou
Žofií a ètyømi syny: Vladimírem, Severinem, Oldøichem a Bøetislavem. Žila tu i Anna Kramolišová, naše
prastaøenka, jako výmìnkáøka.
Roku 1918 prodal Josef Kramoliš dùm Janu Fassmannovi. Pùvodní døevìnice z roku 1812 byla bìhem
dalších let pøestavována a rozšiøována.
V domì vždy žili kromì rodiny i rùzní nájemníci a
podnájemníci rùzných øemesel jako zednictví, tkalcovství, stolaøství, tovaryši a uèni. Roku 1869 v nìm
bydlel i hrobaø, obuvník, krejèí. Tak v roce 1921 podle
domovní knihy, kdy už byl majitelem Jan Fassmann,
tu byly tøi byty s celkem deseti osobami.
V roce 1926 pøešlo vlastnictví domu na Jana Fassmanna mladšího, který v roce 1935 dùm pøestavìl. Po
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jeho smrti se pak v roce 1948 stali vlastníky jeho tøi
synové Ervín, Otto a Oskar. V následujícím roce 1949
však dùm prodali manželùm Michalovi a Ludmile Kuliš•ákovým. Jedná se vlastnì o Miloše Kuliš•áka, známého folkloristu. Ten pozdìji postoupil dùm v roce
1956 své dceøi, Irèe Drápalové, která v domku žije dodnes.
Dùm è. 27 v Pivovarské ulici prošel od svého vzniku mnoha stavebními úpravami a z pùvodní døevìnice toho moc nezùstalo. Jen prùèelí a døevìný štít
s kozubem. Na štítu ještì nedávno byla vidìt ètyøcípá
hvìzda, která údajnì bývala znakem fojtství. Jsem ráda, že alespoò èást tohoto rodného domu našeho staøíèka je udržována v pùvodní podobì. Když obèas
procházím Pivovarskou ulicí kolem rodného domku
mého staøíèka, v duchu pøede mnou defilují nìkterá
jména mých pøedkù z minulosti.
Poznatky z historie tohoto domu nám pomohly jen
k èásteènému doplnìní našeho rodokmenu. Další
pátrání po našich pøedcích bylo už nároènìjší. Mimo
jiné jsme se sestøenkou získaly hodnì informací
v Zemském archivu v Opavì. Ale stále ještì na rodokmenu naší rodiny pracujeme a vydáváme ze sebe
skoro detektivní úsilí pøi vyhledávání nových údajù
z dávné minulosti naší rodiny.
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Hravé veèerníèky za mìstskou knihovnou
Veèerníèky na kamenech za mìstskou knihovnou se
staly ve mìstì již tradicí, která je v posledních letech
hojnì navštìvována. Hojnì? Nebojte, nejedná se
o žádnou „masovku“, ale o týdenní sérii ètení a divadelních pøedstavení pro dìti a jejich rodièe
Asi už si nikdo z knihovníkù a knihovnic nevzpomene, kdy poprvé se rozhodli uspoøádat Veèerníèky na
kamenech za rožnovskou knihovnou. Jedno je však
jisté. A to je, co mìlo být cílem tìchto Veèerníèkù.
Byla jím snaha oživit pøíbìhy psané dìtmi v rámci
každoroènì vyhlašované literární soutìže pro dìti
o Poklad strýca Juráša prostøednictvím veøejného
ètení. Avšak jako je tomu s mnoha vìcmi, tedy i tento zámìr se musel v prùbìhu let pozmìnit.
Snažili jsme se ho tedy pojmout jinak, aby naše snaha nevycházela nadarmo, protože nápad ètených
Veèerníèkù nám pøipadal nosný. Pøed zhruba šesti
lety jsme tedy pro Veèerníèky na kamenech zvolili jinou cílovou skupinu. Tou byla skupina dìtí ve vìku
ètyø až sedmi let a jejich rodièù. Pozmìnila se také
koncepce každého jednoho Veèerníèku. Nápad však
zùstal stejný. Propagovat èetbu pro dìti, propagovat
èetbu jako dùležitý fenomén ve výchovì a životì èlovìka a také propagovat knihovnu jako instituci bezprostøednì s èetbou spojenou.
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Koncepce každého Veèerníèku byla zvolena následovnì: zaèíná se vždy èetbou pohádky z knihy, která
má návaznost na zastøešující téma (hraní si, barvy,
mlsání, zvíøátka…) Veèerníèkù, a následuje pohádka
hraná èi zpívaná, která je svìøena do rukou externì
spolupracujících divadel, ZUŠ, uèitelù… Tak se nám,
myslím si, daøí naplòovat zámìr a navíc je zde publikum, které na Veèerníèky chodí a kterému se, doufám, Veèerníèky líbí.
A tu už bylo psaní dost, maso není, zbyla kost.
Pavel Zajíc
Veèerníèky na kamenech jsou prezentovány také
v kalendáøi Èeské knihovny 2010.
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