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Vyšlo v rámci projektu tvùrèí skupiny seniorù
„Mìsto v mé pamìti“
pøi Mìstské knihovnì
v Rožnovì pod Radhoštìm.
Vychází pod záštitou
Obce spisovatelù Praha.

Kresba Antonín Smutný. Rožnov 1921

Doubravka Vejmelková

Doubravka Vejmelková rozená Slavická se
narodila v Bystøici p. Hostýnem. Od dìtství jezdila ke svým staøíèkùm do Rožnova a rodinné
prostøedí ovlivòovalo znaènì její citový vztah
k Valašsku.
Po maturitì na Jedenáctileté støední škole
v Holešovì odešla natrvalo do Rožnova. Pracovala v n. p. Tesla jako mzdová úèetní, od roku 1971 ve Valašském muzeu v pøírodì jako
prùvodkynì. Mìla štìstí, že své zájmy mohla
rozvíjet i ve svém zamìstnání.
Historie Valašska a lidová kultura kraje zústaly její zálibou i po odchodu do dùchodu. Zapojila se do Projektu mìsto v mé pamìti. Souèástí
jejich vzpomínek na Rožnov døívìjších dob je
i vzpomínka na jejího staøíèka Josefa Tvarùžka, který mìl na její životní smìøování nepochybnì vliv.
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Vzpomínky na Josefa Tvarùžka
Josef Tvarùžek, rožnovský kronikáø a archiváø, byl mùj staøíèek. Narodil se 25.2.1878
v Rožnovì p. R. Jeho pøedkové jsou ale uvádìni v matrikách a gruntovních knihách už
od poloviny 17. stol. jako majitelé chalupy è. 1
v Tylovicích. Od dìtství žil ve velmi chudobných
pomìrech, rodina se èasto stìhovala a stále
zápasila o holé pøežití. Velkou radostí byla pro
nìho škola. Vdìènì vzpomínal na své uèitele.
Uèitel Èernocký byl pøísný na mluvnici a sloh
a uèil žáky lásce k hudbì. Uèitel Pernický probudil zájem o dìjepis a zemìpis a uèitel Kotek
uèil žáky na procházkách lásce k pøírodì, znát
kvìtiny a orientovat se v krajinì. To všechno se
pak Josefu Tvarùžkovi v životì velmi hodilo.
Po ukonèení školní docházky se uèil knihaøem. Vše se dìlalo ruènì, žádné stroje nebyly
a pracovní doba byla od pùl šesté ráno do pùl
osmé veèer. V zimì o hodinu ménì. Práce mu
šla pomalu, protože všechny knihy také pøeèetl. Knihy byly základem jeho celoživotního
vzdìlávání. Po náhlém úmrtí svého mistra kni5

haøe, pøevzal jeho živnost. Zaèalo se mu daøit.
V té dobì se zaèal také hloubìji zajímat o hudbu, sám se nauèil hrát na klarinet a stal se èlenem pìveckého sboru Tetøev.
Do toho pøišlo neèekanì v roce 1899 povolání na vojnu. Témìø tøi roky povinné vojenské
služby odsloužil ve Vídni a kupodivu, jako knihaø v rùzných armádních kanceláøích. Bìhem
pobytu ve Vídni se nauèil dokonale nìmecky a
také plnì využíval kulturních možností hlavního
mìsta monarchie, hlavnì návštìvy oper a koncertù. V té dobì byl šéfdirigentem vídeòské
Opery Gustav Mahler, který uvádìl i èeské
opery, napøíklad Prodanou nevìstu a Rusalku,
ovšem v nìmèinì. Podle vstupenek, které si
staøíèek peèlivì schovával, byl i 4x týdnì na
rùzných pøedstaveních. Jeho znalosti v tomto
smìru jsem obdivovala, když jsme spolu po letech poslouchali hudební poøady v radiu.
Po návratu z Vídnì si zøídil vlastní knihaøskou
dílnu, ale nedaøilo se mu, konkurence i z okolních mìst byla pøíliš silná. Po nìkolika krátkodobých zamìstnáních byl zase bez práce.
V roce 1907 se oženil s Hermínou Barošovou,
která vlastnila na námìstí Obchod zbožím smí6

šeným a galanterním. Tam se stal zamìstnancem své ženy. Jak se pozdìji ukázalo, byla to
chyba. Bìhem 1. svìtové války nedostala rodina žádnou finanèní podporu, protože staøíèek
byl úøednì veden jako zamìstnanec a ne jako
manžel a obecní úøedníci nemìli zájem rodinì
se ètyømi dìtmi pomoci.
V dobì 1. svìtové války pùsobil staøíèek u sanitní služby. O této dobì nerad hovoøil, vidìl pøíliš mnoho mrtvých a ranìných. Sám utrpìl jen
lehèí zranìní na ruce a šrapnel, který je zpùsobil, ležel jako památka na srbskou frontu doma
na polièce. Práce u sanitní služby obnášela také obstarávání lékù a obvazù. Èasto se stávalo, že lékù byl nedostatek, a tak hlavní lékaø
brával staøíèka do okolí sbírat léèivé byliny
a pak pøipravovali rùzné masti, èaje proti úplavici apod. Pamatuji si, jak tìchto zkušeností
staøíèek využíval pøi léèení drobných úrazù
a nemocí ještì i u svých vnukù.
Po návratu z války se Josef Tvarùžek zapojil
do spolkového života Rožnova. Již døíve byl
èlenem Valašského muzejního spolku a jeho
jednatelem. Jaroòkova pøedstava muzea v pøírodì a záchrany lidové kultury mu byla velmi
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blízká. V roce 1919 spoluzakládal Lidovou stranu, za kterou byl zvolen do mìstské rady. Stál
u zrodu Tìlocvièné jednoty Èeskoslovenský
Orel v Rožnovì. Tato Jednota vyvíjela hlavnì
kulturnì výchovnou èinnost. U všech jejích aktivit stál jako hlavní organizátor. Pøispíval také
do èasopisù Naše Valašsko, Dolina Urgatina,
byl dopisovatelem Novin z pod Radhoštì.
Z vlastního zájmu soustøeïoval všechny dostupné tištìné informace o Valašsku. Je jisté,
že bez mimoøádné tolerance a pochopení své
ženy by tìžko mohl být tak veøejnì èinný.
Pøípravy 1. Valašského roku se nemohl zúèastnit, v tu dobu žila rodina na Slovensku, ale
vyslal na slavnost aspoò své syny. Po návratu
do Rožnova pracoval staøíèek pro radnici na vyhotovení høbitovní kartotéky, pozdìji v oddìlení
lesního hospodáøství a jako mìstský pokladník.
V roce 1929 byl povìøen uspoøádáním mìstského archivu, který byl mnoho let uložen
v bednách na chodbì radnice a nikdo nevìdìl,
co všechno obsahuje. Tam našel staøíèek bohatství dokumentù a s velkým zájmem se poøádání a tøídìní archivu vìnoval. Pøi této práci získal také materiál pro svoji pozdìjší literární prá8

ci.
V roce 1932 se pøipravovala v Rožnovì Krajinská výstava. Josef Tvarùžek se pøíprav aktivnì zúèastòoval, pracoval v nìkolika komisích
a za tvorbu expozice mìsta Rožnova byl odmìnìn výstavním diplomem. Na pøání výstavního výboru sepsal podrobnì historii výstavy.
Tento zajímavý dokument „Krajinská výstava
VALASŠKA a moravskoslezského pobeskydí
v Rožnovì p. Radh. od 19. èervna do 24. èervence 1932“ obsahuje i s pøílohami pøes 200
stran.
V roce 1939 bylo rozhodnuto o obnovení
obecního katastru. Tato nároèná a zdlouhavá
práce byla svìøena Josefu Tvarùžkovi. Vymìøování a mezníkování èlenitého horského terénu bylo i fyzicky velmi namáhavé. Za zmínku
možná stojí i náøadí, které k této práci obdržel:
katastrální mapy, vodováhu, pásmo a kompas.
Jako pomocníky 3 figuranty, kteøí si pøinesli
4 tyèky. Práce na vymìøování trvala až do roku
1946 a kontrolní komise konstatovala, že byly
provedeny zcela bezchybnì.
Jako dùchodce se mohl staøíèek už plnì vìnovat svým zájmùm. Tøídil všechny informace
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o Valašsku, které bìhem let sesbíral. Pamatuji
si, jak obklopen spoustou papírù, psal své kroniky. A psal zásadnì husím brkem. Proto má jeho úhledné písmo tak zvláštní sklon. Titulní
stránky jeho kronik ilustroval synovec Severin
Kramoliš.
Staøíèkovým velkým zájmem byla hudba a nejen klasická, ale také lidové písnì a koledy, které sbíral v Rožnovì a nejbližším okolí. Dal základy hudebního vzdìlání a vztahu k hudbì
i svým osmi dìtem. Profesionálnì se vìnoval
hudbì syn Jiøí, který mnoho let øídil dechovou
hudbu Rožnovanku.
Staøíèek sepsal rodinnou kroniku, její souèástí je také rodokmen, znaènì rozvìtvený a sahající až do 17. století Už jako malá jsem vìdìla, jaké jsou moje koøeny, a ta kronika je ètení velmi zajímavé.
Ráda vzpomínám na spoleèné procházky po
okolí Rožnova, které s ním byly vždy nìèím pouèné. Staøíèek mìl zásadu: „Kolem èeho chodíte, mìli byste znát.“
Josef Tvarùžek zemøel 25. 2.1959, v den
svých 81. narozenin.
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Josef Tvarùžek ve fotodokumentaci

Josef Tvarùžek v roce 1906

12

Josef Tvarùžek vojenský portrét
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Svatba Josefa Tvarùžka a Hermíny Barošové
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Rodina Josefa Tvarùžka v roce 1931
Stojící zleva: Ondøej, Zdenìk, Jiøí, Martin,
Vojta. Sedící: Ludmila, Hermína, Marie,
Josef, Anežka
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Manželé Tvarùžkovi
K upomínce na zlatou svatbu
25. listopad 1957

16

Výuèní list Josefa Tvarùžka knihaøem
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List živnostenský Josefa Tvarùžka
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Vstupenkia na operu Prodaná nevìsta
19

Krajinská výstava Valašska
(soukromý archiv)
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Kronika Rožnova
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Ukázka rukopisu Kroniky Rožnova
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Knihovna jako most
Knihovna je fenomén, který by mìl ve své podstatì obsahovat dvì esence. Tou první, a samozøejmì
základní, jsou literatura, knihy a informace. Zpùsob
a klíè, kterým se do knihovny dostávají a na základì
kterého jsou do fondù knihovny vybírány, jsou velmi
dùležité. Urèují, kteøí uživatelé (ètenáøi) budou služeb knihovny využívat, pro koho bude knihovna zajímavá. Druhou esencí jsou pak lidé, kteøí služeb knihovny využívají.
Obì tyto esence musí být ve vzájemném souladu.
Na to, aby bylo souladu dosaženo, dohlížejí knihovníci, kteøí by mìli mít jasno, kterým smìrem chtìjí
knihovnu smìøovat.
Rožnovští knihovníci se snaží knihovnu smìøovat
k lidem. Nechceme budovat „knihovnu na mýtince“.
Chceme, aby do knihovny chodili lidé a chodili tam
rádi. Dùkazem tohoto tvrzení budiž tato další, v poøadí již šestá, publikace edice Milé tisky. Tato edice
vznikla z tvùrèího kvasu skupiny aktivních seniorù,
kteøí se již šestým rokem scházejí v rožnovské knihovnì pod hlavièkou projektu Mìsto v mé pamìti.
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Je to vlastnì malý zázrak, který se zrodil z velmi
prosté myšlenky: „Dejme seniorùm prostor k setkávání a vzpomínání na mìsto Rožnov, tak jak si jej vybavují ve vlastních vzpomínkách. Poskytnìme pomoc s prezentací tìchto vzpomínek na veøejnosti.“
Nikdo z nás, kteøí stáli u zrodu tohoto projektu netušil, co nás èeká a èím budeme obohaceni. Netušili
jsme, že projekt bude mít takto dlouhodobého trvání
a že se pøed námi rozvinou další obzory možného
smìøování a spolupráce.
Zrodily se tak prázdninové procházky po mìstských èástech, jejichž nedílnou souèástí jsou také
tištìné materiály - prùvodci po Záhumení, mìstském
parku, rožnovském námìstí, rožnovských ulicích,
o rožnovské Struze. Knihovna také vydala dvì monografie: Barva jeøabin Richarda Sobotky a Tož tak
ide svìt Jana Surého.
Mnoho z úèastníkù projektu zaèalo psát do šuplíkù. Svou tvorbu pak dali k dispozici a knihovna vydala šest sborníkù tìchto literárních prací. Nìkteøí
šli dále a pøipravili si vzpomínkové poøady pro veøejnost - Vývoj dechové hudby v Rožnovì, Pošty na
Rožnovsku, Moje rožnovka a øada dalších.
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Aby se tato literární tvorba dostala dále, je vìtšina tištìných výstupù dostupných na webových stránkách knihovny www.knir.cz v oddíle Mìsto v mé pamìti. Také se rozvinula spolupráce s Domovem pro
seniory v Rožnovì, kde se realizují reprízy nìkterých
poøadù, vzpomínání a také autorská ètení vlastních
literárních prací. Je dùležité, aby povìdomí o této
aktivitì nezùstávalo pouze za dveømi knihovny, ale
rozšíøilo se do povìdomí všech obyvatel mìsta.
Sami úèastníci projektu pomohli knihovnì s pøípravou nìkolika výstav v prostorách knihovny - Výroèí 140 let rožnovské knihovny, autorských kreseb
Vladimíra Bartoška a Svìdkové zmizelého èasu (archivní dokumenty ze soukromých sbírek).
Samotná setkávání probíhají vždy každé první
pondìlí v mìsíci v podkroví mìstské knihovny. Atmosféra bývá vøelá a tvùrèí. Prostupuje ji radost ze
setkání a také vzájemná úcta ke vzpomínkám jednotlivých pamìtníkù. Je velmi zajímavé vyslechnout si
vzpomínku na urèitou událost z nìkolika pohledù.
Vlastnì lze celé toto psaní brát jako podìkování.
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Podìkování lidem, kteøí do rožnovské knihovny pøinášejí støípky svého života a dále s nimi pracují. Pøispívají tak k vytvoøení osobité a jedineèné sbírky
vzpomínek na mìsto Rožnov.
Nebo• není zbyteèných životù a zbyteèných vzpomínek, jsou jen promarnìné pøíležitosti o jejich zaznamenání.
Pavel Zajíc
øeditel knihovny
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