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Rada star‰ích Vala‰ského
muzea v pfiírodû
v RoÏnovû pod Radho‰tûm

…Typus vala‰sk˘ je z nejkrásnûj‰ích na Moravû.
Valach je postavy vysoké, vzrÛstu stepilého,
tûla sloÏitého, vzezfiení intelligentního…

(Franti‰ek Barto‰: Lid a národ)

Aãkoliv neb˘vá zvykem v pfiedstihu oslavovat
smutná v˘roãí, dne 15. listopadu 2005 poÏádaly Muze-
um jihov˘chodní Moravy ve Zlínû a Krajská knihovna
Franti‰ka Barto‰e ve Zlínû Radu star‰ích o zapsání
autora tûchto fiádek - pedagoga a etnografa Franti‰ka
Barto‰e do Knihy pamûti kraje.

Inu, není nad hrdost ValachÛ! Od nepamûti inspi-
rovalo Vala‰sko a jeho obyvatelé mnoho osobností
k tvÛrãí práci. A bezpoãet z nich dokázal také svoji
vdûãnost k domovinû ãi kraji, kam je alespoÀ na oka-
mÏik zavedla jejich Ïivotní pouÈ, projevit s láskou
a grácií. Jak nevyslovit díky tûm, kdo se zaslouÏili,
aby na‰e kultura neodcházela s umírajícími pamûtní-
ky, a kdo se sv˘m dílem snaÏili skládat kamínek ke ka-
mínku skuteãného povûdomí o lidech z Vala‰ska? Jak
neprojevit úctu tûm, jejichÏ skutky stojí za na‰ím
koutem zemû, za na‰í existencí?

Bûhem roku 2004 se Vala‰ské muzeum v pfiírodû
v RoÏnovû pod Radho‰tûm rozhodlo oslovit vybrané
osobnosti z na‰eho regionu s úãelem sestavit urãité
kolegium odborn˘ch poradcÛ - Radu star‰ích, jeÏ by
se pokusila zhodnotit odkaz v˘znamn˘ch postav regi-
onu Vala‰ska.

Rada star‰ích byla ustavena pfii svém prvním jed-
nání dne 11. ledna 2005 jako poradní orgán fieditele
Vala‰ského muzea v pfiírodû. Na základû podnûtÛ vze-

‰l˘ch od jednotlivcÛ, spolkÛ, obãansk˘ch sdruÏení,
orgánÛ státní správy a samosprávy a dal‰ích subjek-
tÛ doporuãuje uloÏení ostatkÛ na pohfiebi‰ti zvlá‰tní-
ho v˘znamu, jak˘m je Vala‰sk˘ Slavín, jednak zápis
osob do jiÏ zmiÀované Knihy pamûti kraje. Má nejv˘-
‰e 16 ãlenÛ a zasedá dvakrát roãnû.

Franti‰ek Barto‰, dialektolog, folklorista a uãitel,
se tak v pfiedveãer 100. v˘roãí svého úmrtí zafiadil
k sourozencÛm JaroÀkov˘m, âeÀku Kramoli‰ovi,
Du‰anu Samo Jurkoviãovi, Albínu Pola‰kovi, Bene‰i
Methodu Kuldovi a jin˘m v˘znamn˘m lidem, jejichÏ
osudy se nesmazatelnû zapsaly do historie Vala‰ska.
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(dozvuk)


