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Starý odkaz předků
Metoděj Jahn
Valašsko moje zdrávo buď!
Zdrávo buď ve své každodenní práci.
Zdrávo buď ve své radosti, starosti.
Zdrávo buď v době současné i budoucí.
Takový je odkaz valašských předků horáckej dědiny
obrubenéj Beskydy a Javorníky.

Kdo by sa byl kdy nadal, že sa najdu ludé,
keří si zamiluju samé grapy, rástoky, skálí, hory a život v nich.
A toš kdo by sa byl kdy nadal, že sa najdu ludé,
keří sa budu radovať v horách a těšiť s prácu,
zpívať, tančiť, psať o nich.
A toš kdo by sa byl kdy nadal, že sa najdu tak celí ludé,
keří vydrželi a zaseli silné a zdravé pokolení,
keré ostalo věrné našim horám přes pětset roků.

Toš děkujeme Vám tatulkové a mamulky za život Valašský.
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ÚVOD
Téma ke své závěrečné diplomové práci Nový Hrozenkov jako hudební
lokalita jsem si vybrala, protože cítím hluboký vztah ke své rodné obci a jejímu
hudebnímu dění. Nový Hrozenkov patří do krásné hornaté oblasti Valašska. Občas
však bývá mylně zaměňován s obcí Starý Hrozenkov, která leží jižněji, v okrese
Uherské Hradiště. Nový Hrozenkov má velmi bohatou kulturní historii. Na přelomu
19. a 20. století byl dokonce kulturním centrem dění na Valašsku. Traduje se, že se
sem jezdili učit hrát na cimbál cimbálisté z celé Moravy. Novému Hrozenkovu se
předpovídal velký rozkvět. Dokládá to i kresebná pohlednice Nový Hrozenkov za 100
let pocházející asi z roku 1910, na které je vyobrazena velkolepá radnice, přestavěný
kostel, lázně, gymnázium, divadlo a další krásné budovy kolem velkého náměstí. Nic
takového se bohužel nevyplnilo. V polovině 20. století se dokonce od obce odtrhla
část Karolinina huť, která byla před několika lety povýšena na město.
Diplomovou práci jsem rozdělila do šesti kapitol. V první kapitole se
zaměřuji na městys Nový Hrozenkov, nejdříve ho obecně charakterizuji, stručně píši
o jeho historickém vývoji, také popisuji lidový kroj, zmiňuji některé významné
památky. Dále jsem zde zařadila kapitolu Písně a tance z Nového Hrozenkova, které
jsou spojeny s osobnostmi otce a syna Joži Országa Vraneckého staršího a mladšího,
o kterých se mimo jiné zmiňuji v oddíle o významných osobnostech obce.
Obrázkovou přílohu koncipuji v pořadí odpovídající sledu kapitol.
Následující kapitoly jsou věnovány všem hudebním souborům, sborům a
spolkům, které v Novém Hrozenkově vznikly, rozvíjely se, některé již zanikly, jiné
nesou již po desetiletí svoji tradici a stále těší svou činností jak sami sebe, tak druhé.
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1 NOVÝ HROZENKOV
1.1

Obecná charakteristika
Nový Hrozenkov leží na východě České republiky, v srdci Valašska asi 15 km

jihovýchodně od okresního města Vsetín. Rozprostírá se v Chráněné krajinné oblasti
Beskydy, na břehu řeky Bečvy a je obklopen ze severu Vsetínskými vrchy a z jihu
pohořím Javorníky, které tvoří přírodní hranici mezi Českou a Slovenskou
republikou. Nadmořská výška je 453 m a v současné době zde žije přibližně 2700
obyvatel. Nový Hrozenkov se skládá z několika částí a údolí: Babínek, Brodská,
Břežitá, Čubov, Horňansko, Lušová, Vranča a Závodí. Obcí prochází silniční a
železniční trasa Vsetín – Velké Karlovice. V roce 1948 byl Nový Hrozenkov povýšen
na městys, avšak v 50. letech bylo toto pojmenování ze zákona zrušeno. Teprve od
roku 2006 obec oficiálně užívá status městyse.
Pro Nový Hrozenkov je typické příjmení Orság (další podoby-Orsák, Ország),
též velmi rozšířené je Jochec a Koňařík. Podle jmen zapsaných ve vsetínské matrice
vyplývá, že původní obyvatelé přišli ze Slovenska, Uher, Polska.
Nářečí, kterým se mluví v Novém Hrozenkově patří mezi severní skupiny
východomoravského dialektu. Je označeno jako nářečí valašské, též valaština a je
řazeno k vsetínskému typu nářečí. Toto nářečí je blízké mluvě na západním
Slovensku. V porovnání se spisovným českým jazykem se v některých případech
místo i vyslovuje y. Je tomu např. po souhlásce c: zbojnícy, všecy; nebo také
v koncovkách –ami, -mi v 7. pádě množného čísla: za horamy, s cérkamy, aj. Některá
slova se vyslovují bez první souhlásky, př. iskra, šecko, dyby. Velký důraz se klade
na rozlišování výslovnosti tvrdého ł a měkkého ľ: kupovał, vałcha, ale gaľan, koľce.
Příčestí minulé u sloves v mužském rodé je dlouhé: šél, bečél (v ostatních rodech to
neplatí: viděla, museli). Infinitiv končí vždy na souhlásku ť: utekať, dělať. U
některých sloves, které mají v imperativu koncovku z se vyslovuje dz: Povědz ně!
Jedz! I valašský dialekt, podobně jako ostatní, se působením spisovného jazyka
vytrácí. Přesto se v běžném rozhovoru často užívají zbytky nářečních slov a
artikulační prvky: su, idu, čuju, včil, ogar, atd.
Nový Hrozenkov je turisticky oblíbený jak v létě, tak i v zimě. Pokud jsou
příznivé sněhové podmínky, jsou lyžařům k dispozici dva vleky a několik sjezdovek
pro denní i večerní lyžování v lyžařském areálu Vranča, který je pouhý kilometr
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vzdálen od centra obce. Na hřebenech Javorníků se pak nachází lyžařské středisko
Kohútka s čtyřsedačkovou lanovkou. Velkým lákadlem se v roce 2011 stala nově
otevřená cyklostezka Bečva, která vede kolem přírodní nádrže Na Stanoch, také
známé jako „Balaton“ o velikosti 9,5 ha. Toto koupaliště prošlo v minulém roce
modernizací díky finanční podpoře získané od Evropské unie. Vzniklo nové
parkoviště, vybudovaly se převlékárny, sprchy, sociální zařízení, dětské a volejbalové
hřiště. Již několik let zde stojí speciální rampy určené pro skoky do vody, které jsou
využívány lyžaři „freeskiery“ a snowboardisty z celé republiky.

1.2 Historie obce
O založení obce Nového Hrozenkova se nedochovalo mnoho podložených
písemných zmínek, zato jsou však známy různé pověsti.1
Ze zápisu oddací matriky vsetínské fary vyplývá, že Nový Hrozenkov byl
založen před rokem 1650. Toto území bylo součástí obce Hovězí, které patřila do
vsetínského panství Mikuláše Pazmányho. Ten nechal od Hovězí oddělit 41
podsedků a tak vzniká nová obec, Nová Dědina, kterou pojmenovává roku 1649 na
Nowa Wes Rozinka po své manželce Rozině Petheové z Hetese a jejich dceři
Rozince, která se právě toho roku narodila. Název pak prošel vývojem - Rozynkov,
Hrozinkov, Hrozenkov až po nynější pojmenování Nový Hrozenkov.
Od poloviny 17. století byla ves nejvýchodnější osadou vsetínského panství a
její obyvatelé se tak často museli bránit útokům z uherské strany hranice. První
usedlíci se živili hlavně obděláváním půdy a pěstováním obilnin, chovem hovězího
dobytka a doplňkově chovem ovcí a koz. Roku 1656 byl jmenován první
hrozenkovský fojt, a to panský hajný, Jan Zbranek. Ve funkci ho střídá v roce 1660
jeho zeť Michal Orság, který od vsetínského hraběte Jiřího Illésházyho dostává
jmenovací listinu, která rodu Orságů, mimochodem nejrozšířenější v Novém
Hrozenkově, slibovala dědičnost fojtství. Tato listina byla sice během vpádů Tatarů a
Turků roku 1683 zničena, ale později byla znovu vystavena třem synům Michala
Orsága.

1

ŠMÍDÁK, A. Tanečnica a jiná vyprávění z Nového Hrozenkova a okolí. Nový Hrozenkov:

ZDŠ Nový Hrozenkov, 1978. Např. O fojtovi Michalovi Orságovi, který při cestě na vsetínský zámek
našel ve staré lípě ukryté dukáty. Byl poctivý a poklad na zámku odevzdal, zato mu hrabě svěřil ke
spravování tolik půdy, kterou objede v nejdelší den v roce na koni. A tak vzniklo území tehdejší obce.
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Průmyslová výroba má kořeny až do tohoto období, kdy byla v roce 1676
postavena první sklářská huť v údolí Břežitá. Huť vyráběla sklenice a kolečkové sklo
na zasklívání oken, které se údajně vozilo až do Uher. Výroba fungovala až do roku
1714.
I co se týká vzdělání, nezůstávala obec pozadu. Od roku 1728 měl Nový
Hrozenkov stálého učitele Michala Vršatu. V roce 1740 byl postaven dřevěný dům,
kde bydleli a sloužili bohoslužby dva jezuitští kněží, a který se začal používat jako
škola.
V roce 1752 byl postaven malý dřevěný kostelík, o necelých 40 let později,
roku 1790, byl nahrazen novým zděným kostelem. Na oltáři je vymalován křest
Páně, proto není kostel zasvěcen svatému Josefu, jak to bylo u malého kostelíka, ale
sv. Janu Křtiteli. Ve stejném roce jako kostel, tedy roku 1789, byla v obci postavena
také nová panská hospoda Na Vranči. O rok později byla na místě dřevěného kostela
postavena zděná školní budova. Tento dům i panská hospoda stojí dodnes.
Ve druhé polovině 18. a v první polovině 19. století se Novohrozenkovští
opakovaně a neúspěšně bouřili proti robotě. Nepokoje vrcholí revolučním rokem
1848, kdy několik nespokojených občanů vniklo do domu tehdejšího rychtáře, Jana
Orsága, a vyhrožovali mu smrtí. Proto abdikoval a na jeho místo nastoupil Pavel
Orság–Chromovský. Za jeho spravování obce se uvolňují poměry, v lesích se pytlačí,
lidé neplatí daně. Tento nepořádek přichází o rok později urovnat oddíl vojska
arciknížete Karla.
Mezitím roku 1841, díky dekretu Ferdinanda I., získal Nový Hrozenkov právo
pořádat výroční trhy a také byl povýšen na městys, což byl status tržního městečka.
Proto se zde od roku 1846 mohly čtyřikrát ročně konat „jarmaky“, trhy s rozličným
zbožím, a „tarmaky“, trhy s dobytkem. Ze zápisu ve farní kronice je zřejmé, že první
výroční trh byl otevřen slavnou mší svatou, kterou doprovázela vsetínská hudba, a
při té příležitosti se střílelo z hmoždíře.
Revoluce v roce 1848 učinila z poddaných občany, a proto roku 1850 v obci
proběhly první volby starosty a obecního zastupitelstva.
Ve druhé polovině 19. století vznikly důležité veřejné instituce. Roku 1867
byla zprovozněna pošta, ve stejné budově pak byla umístěna stanice četnictva a celní
stráž. V roce 1882 je zřízena obecní knihovna, a stává se tak nejstarší knihovnou
Horního Vsacka.
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Také průmyslová výroba v té době vzkvétala. Roku 1862 založil Salamon
Reich v Novém Hrozenkově – Karolinině Huti sklárnu. Před první světovou válkou
pak vznikla parní pila a závod na ruční úpravu nábytkářských dílů. Také zde byla
filiální manufaktura, tzv. „rašplovňa“ Kohnovy firmy na výrobu nábytku
z ohýbaného dřeva. Přesto se mnoho lidí stále věnovalo chovu dobytka. Nový
Hrozenkov měl pravděpodobně nejvyšší chov ovcí na celém Valašsku, na přelomu
století bylo na čtrnácti velkých a šestnácti malých salaších chováno asi 3000 ovcí.
Během let 1855 až 1906 vypukla tzv. vystěhovatelská horečka, kdy se
z Nového Hrozenkova vystěhovalo do Ameriky, především do Texasu, asi 1000
obyvatel. Lidé tam odjížděli s představou lepší budoucnosti.
Po vykopání průkopu pro železniční trať za hřbitovem byl roku 1908 zahájen
provoz železnice. Skončila tak slavná formanská doprava, která do té doby vyvážela
produkty místních řemeslníků a zemědělců až do Vídně a Pešti.
V roce 1910 byl založen oddíl Hrozenkovského Sokola. Jako sokolovna jim
sloužila stodola Josefa Országa Vraneckého. Fotografie z roku 1913 zachycuje
skupinu novohrozenkovských cyklistů. Později, v roce 1921, byla založena druhá
tělocvičná jednota, katolický Orel, která si roku 1937 za velké podpory
hrozenkovského kaplana, P. Čermáka, postavila vlastní spolkový, Lidový dům. Také
vznikly národopisné, hudební a divadelní skupiny. Velice významnými kulturními
akcemi byly výstavy. První výstava obrazů se konala v roce 1933, kdy vystavovali
bratři Hlavicové, Jan Kobzáň, Antonín Strnadel, Karel Langer a další. V roce 1936
proběhla Salašnická výstava, kterou zorganizovali Antonín Strnadel a Karel Langer.
Roku 1921 byla zřízena měšťanská škola u kostela, což byla první měšťanka
v dolině od Vsetína. Brzy, z důvodu velkého počtu dětí, nestačila ani provedená
přístavba, a proto byla v roce 1934 postavena nová škola, která funguje dodnes.
V přilehlých údolích vznikaly malé školy, jednotřídky.
Do poloviny 20. století byl Nový Hrozenkov jednou z největších obcí na
Moravě. To se však změnilo roku 1949, kdy se osamostatnila východní průmyslová
část obce, a vznikla tak Karolinina Huť, která byla o dva roky později přejmenována
na nynější Karolinku.
V roce 1953 byla otevřena první mateřská školka. Roku 1955 je ze školy pod
kostelem zřízena 11-ti letá střední škola, která však fungovala jen 9 let.
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Komunistický režim začal zasahovat do života občanů. V roce 1958 zabíral
státní statek pozemky ze soukromého vlastnictví. O rok později vzniklo jednotné
zemědělské družstvo, které bylo v provozu až do roku 1994.
Roku 1977 byl otevřen památník Antonína Strnadla v dřevěnici, ve které
akademický malíř bydlel a tvořil. Později, v roce 1980, zde proběhla výstava Nový
Hrozenkov od minulosti k dnešku, a od té doby se v ní pravidelně během roku střídají
výstavy zajímavých umělců z Nového Hrozenkova a okolí.
Zásluhou učitele Milana Mlčáka staršího vznikl roku 1976 dětský folklórní
soubor Malý Valášek. Později vedení přebrali manželé Marie a Vladimír Jochcovi,
paní učitelka Anna Vrchovská a Anna Langerová. Soubor vystupoval při různých
slavnostech obce, např. na jaře roku 1986 při zahájení provozu monstrózního
nákupního střediska Jednota ve středu obce.
V roce 1993 Valášek kvůli neochotě provozovatele ZŠ Nový Hrozenkov končí.
Roku 1999 Nový Hrozenkov uspořádal slavnost u příležitosti 350. výročí od
jejího založení. Probíhaly výstavy fotografií, maleb a dalších předmětů, které byly
s obcí spojeny.

1.3 Lidový kroj
Původní oděv zdejších osadníků byl jednoduchý, vyráběli si jej sami. V létě si
oblékali oděvy z hrubého plátna, v zimě pak použili ovčí vlnu nebo sukno. Postupně
začali užívat výšivky. Až koncem 19. století se od krojů ostatních obyvatel začal
odlišovat kroj tzv. zemanský, který byl oděvem nejzámožnější vrstvy.
U jeho zrodu stál Joža Ország Vranecký starší, odtud pozdější název „kroj
orsácký“, na kterého silně zapůsobila Národopisná výstava v Praze v roce 1895. Zde
si uvědomil, že valašské kroje jsou chudé a málo zdobené proti krojům slováckým či
hanáckým. „Po návratu z výstavy se rozhodl intenzivně se zabývat národopisem, a to
pouze v Novém Hrozenkově. Postupně dospěl k názoru, že je nutné nejen sbírat a
uchovávat, ale také vytvářet nové formy“2. Chtěl zvýraznit barevnost, vzhled a
kvalitu lidového oděvu. Výsledkem jeho činnosti bylo vytvoření jedinečného kroje,
který se stal symbolem selského bohatství a příslušnosti k zámožnému a vlivnému
rodu.

2

LANGER, K.: Josef Ország-Vranecký starší. Valašsko, 1966, s. 117.
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Běžně se kroj již po několik desetiletí v Novém Hrozenkově nenosí. Nyní jej
využívá zdejší cimbálová muzika Kotula, pěvecký sbor Hafera, či členové tanečního
souboru Vranečka. I když někteří, hlavně mladší obyvatelé, toto kulturní dědictví
spálili, vyhodili, nebo darovali do muzea, přesto se mnohé kroje zachovaly. Zvláště
zdejší farníci je ze starých truhlic vytahují a oblékají si je na události spojené
s křesťanskými svátky. Např. na slavnost sv. Jana Křtitele, kterému je vysvěcen
novohrozenkovský kostel, nebo též při mši svaté sloužené za úrodu. Tradičně se na
svátek Božího těla koná slavnostní krojový průvod kolem kostela.
Všední kroj prošel určitým vývojem. Má společné znaky krojů jak vsetínských
tak karlovských, z nedaleké vesnice Velké Karlovice, která patřila již do rožnovského
panství.
1.3.1

Kroj mužský
Tak jak ho známe dnes se mužský kroj skládá z košule z bavlněného plátna

s nízkým stojatým límečkem a výstřihem, který je sepnut pomocí perleťové spinky
na Hrozenkově zvané kotula. Košula je vyšívaná na límečku, po obou stranách
rozparku a na okraji rukávů.
Na košulu se obléká tmavě červený brunclek, což je krátká vesta pod pás. Na
pravé straně předního dílu bývají kovové knoflíky, tzv. bombiky. Na druhé straně
jsou ozdobné šňůrky, které mají připomínat dírky. Po bocích jsou umístěny kapsy
obvykle ozdobené knoflíčky a výšívkou.
Další nezbytnou součástí mužského kroje jsou nohavice. Jsou šity z tmavě
fialového sukna u pravého boku s ozdobným rozparkem, který je překryt kouskem
sukna s nápaditou výšivkou. Kolem pasu je pak dvakrát obtočen opasek vyrobený
z hovězí kůže.
K všednímu kroji se nosí krpce, což je obvyklé obutí valachů a kopyca,
houněné ponožky olemované červeným suknem.
Na hlavu patří klobúk, nyní se nosí až 20 cm vysoký s širokou stuhou.
1.3.2 Kroj ženský
Ženský kroj se skládá z rukávců, v Novém Hrozenkově olemované krajkou a
ozdobené výšivkou na límci, ramenech a na okraji rukávů, které jsou nad loktem
zdrhované a zavázané šňůrkou. I ženy spínají rukávce u krku pomocí kotuly, která
má oproti mužské formě menší průměr. Spolu s rukávci se obléká ženská krojová
vestička tzv. kordulka, je stejně jako mužský brunclek z červeného sukna, dále je
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lemovaná stužkou mechové barvy a zdobena žlutou výšivkou. Kordulka má velký
půlkruhový výstřih. Pod prsy jsou na jedné straně umístěny kovové knoflíky, na
druhé pak ozdobné dírky ze žluté šňůrky. Zapíná se na háčky.
První vrstvou krojového oděvu je rubáč, což je název pro krátkou přiléhavou
spodničku. Na ten se pak obléká spodnica, bílá sešitá sukně, u spodu lemovaná
krajkou. Na spodnici patří kasanka, nesešitá sukně, vázaná odzadu dopředu. Ta je
v Novém Hrozenkově černá a zpravidla plisovaná s drobnými sklady. Nakonec se
váže tmavě modrá vrchní zástěra tzv. fěrtoch, potištěn pomocí techniky modrotisku
bílými či světle modrými vzory. Všechny sukně jsou stejně dlouhé, a to asi do
poloviny lýtek.
Také ženy obouvají krpce, které se pomocí dlouhých kožených šňůrek
omotávají kolem kopýtec. Kopýtca jsou pletené ponožky z ovčí vlny s černobílými
vzory.
Důležitou součástí kroje je úprava a pokrývka hlavy. Svobodné dívky nosí
dlouhé vlasy spletené do jednoho nebo dvou copů, dříve nazývány lelíky, které jsou
na koncích ozdobené mašlí. Přitom by měly být vlasy vpředu rozděleny pěšinkou
uprostřed, tzv. na pútec.
Dříve platilo pravidlo, že vdané ženy nevyšly z domu bez toho, aniž by si vlasy
úhledně upravily do tzv. vrkoča, což byly dva copy ovité kolem hlavy, na které si
nasazovaly

čepec.

Do

současné

doby

se

dochovaly

některé

původní

novohrozenkovské čepce, jež byly vyráběny pomocí techniky síťování. Na čepec se
poté váže bílá nebo červená šatka, a to nad čelem do špičky tak, aby byly vidět bílé
zoubky čepce.
V zimě by se ženy neobešly bez vlňáků. Byly to vlněné přehozy vyrobené
z tmavé kostkované či jednobarevné vlněné látky. Přeložené podélně se přehazovaly
přes ramena, či dokonce přes hlavu, a sloužily jako ochrana před zimou, deštěm, a
dalšími vlivy počasí.
V zimě se na nohou nosily vysoké černé vyteplené boty.
1.3.3 Kroj orsácký
„Pojmenování - orszácký - dal krojům jejich obnovitel a tvůrce Joža OrszágVranecký chtěje tím vystihnout bývalou převahu svého rodu v obci a v neposlední
řadě i zásluhu na obnovení lidového kroje v Novém Hrozenkově vůbec.“3 Na
3

http://na.nulk.cz/1989/4/Nr.html#04 převzato z: Národopisné aktuality roč. XXVI. - 1989, č. 4
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přelomu 19. a 20. století byly zdejší tradiční kroje barevně zvýrazněny a obohaceny
novými prvky. Přitom se autor snažil zachovat soulad s tradicí.
V mužském kroji byly vyměněny krpce za hnědé čižmy se střapcem a klobouk
za kožešinovou čepici. Sám Josef Ország Vranecký nosil červenou šubu – drahý
dlouhý kabát lemovaný liščí kožešinou. Velký podíl měl také na zdobení krojů
barevnou výšivkou. Originální součástí mužského orsáckého kroje byl bílý vyšívaný
šátek, který se nosil na levém rameni, a byl uvázán v horní dírce bruncleku.
Orsácký ženský kroj se na první pohled odlišuje svou příponkou, což byla bílá
vyšívaná zástěra, která byla obvykle složena ze dvou šířek plátna a uprostřed spojena
síťovanou vložkou. Výšivky byly tvořeny převážně rostlinými ornamenty. Do
začátku 19. století byla součástí ženského vsetínského kroje pokrývka hlavy – rúška.
Josef Ország Vranecký nechal rúšku vyrobit v prodloužené délce, a po vzoru
plzeňských žen ji uvázal do smyčky, tzv. na holubicu. Střevíce z červeného sukna,
tzv. kordybánky, vyzdobil taktéž barevnou výšivkou. Na nohy se navlékaly bavlněné
punčochy. Na ně ještě bílé ponožky, kopýtka, na okraji zdobené černým
geometrickým vzorem. Nově zavedl šerpu, původně šitou z drahých materiálů,
v nynější podobě bývá z jemné vlněné látky. Je vyšívaná, a na konci zdobená
třásněmi. Tkánku, čelenku s pentlemi, dříve nosily pouze nevěsty a družičky. Joža
Ország Vranecký ji prosadil pro všechny svobodné dívky.
Nyní se používá kombinace tradičního kroje s orsáckými doplňky.

1.4 Pamětihodnosti
V Novém Hrozenkově najdeme několik architektonických památek, především
historických dřevěnic, které stojí již několik staletí na původním místě. Tou nejstarší
dřevěnicí je dům nynější knihovnice Emilie Pekařové z č. p. 411, který pochází
z roku 1750. Významnou budovou je též hospoda Na Vranči, která byla postavena ve
stejném roce jako místní kostel, a to roku 1789.
Snad každý, kdo vjíždí do Nového Hrozenkova ze směru od Vsetína, si
povšimne velké budovy u hrozenkovského splavu naproti hospody Na Vranči. Je to
Usedlost Joži Országa Vraneckého, které se mylně říká Fojtství. Vranecký si tento
dům postavil po druhé světové válce. Inspiroval se starou valašskou architekturou a
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také stavbami Dušana Jurkoviče4. V prvním patře bydlel se svoji rodinou, ve druhém
měl výstavu obrazů a dalších cenných předmětů.
1.4.1 Kostel
V roce 1752 byl mezi hřbitovem a nynějším kostelem postaven malý dřevěný
kostelík. Roku 1789 byl dokončen nový zděný kostel. Kvůli oltáři s obrazem křtu
Páně, pocházejícího ze zrušeného klášterního kostela v Olomouci, není kostel
zasvěcen svatému Josefu, jak to bylo u malého kostelíka, nýbrž sv. Janu Křtiteli.
Později, roku 1894 byly pořízeny dva postranní oltáře, které byly v roce 1971
odstraněny v rámci reformy liturgie po II. Vatikánském koncilu.
Za 952 zlatých byly roku 1870 pořízeny čtyři kostelní zvony. Avšak v roce
1917 musely být odebrány pro válečné účely. O pár let později byl zakoupen
umíráček a roku 1925 byly vysvěceny další tři nové zvony. I ty byly odevzdány pro
válečný průmysl během druhé světové války. Po válce Hrozenkovjanům odbíjel
velmi nekvalitní zvon, který byl teprve roku 1960 vystřídán novými zvony, jež slouží
dodnes. Nesou jména: sv. Jan, Panna Maria a sv. Cyril a Metoděj.
K válečným účelům během I. světové války byly odebrány také cínové píšťaly
z varhan. Zpět byly doplněny a následně opraveny v roce 1926. Poslední generální
oprava varhan proběhla v roce 1998.
Velice vzácnou kostelní výzdobou je obraz českého patrona, sv. Prokopa, jehož
vznik se datuje do druhé poloviny 18. století.
1.4.2 Památník Antonína Strnadla
Mezi roky 1935 a 1936, během svého pobytu v Novém Hrozenkově, tvořil
Antonín Strnadel v památkově chráněné a historicky cenné roubené dřevěnici
pocházející z roku 1853. Zde vznikla díla především pro Výstavu salašnictví.
Strnadel před svou smrti projevil přání, že pokud by měl být někde zřízen jeho
památník, ať je to právě ve stavení se starým popisným číslem 11. V roce 1974 byla
stavba Místním národním výborem uvolněna pro kulturní účely. Příležitosti se chytil
Karel Langer, a usiloval o to, aby zde vzniklo salašnické muzeum. Za tímto účelem
se dřevěnice zrekonstruovala, a pod názvem Památník Antonína Strnadla byla roku
1977 otevřena. První expozici sestavil Antonín Hanáček, grafickou úpravu zařizoval

4

Dušan Samo Jurkovič (*1868 - †1947) slovenský architekt, návrhář nábytku a etnograf.
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Jaroslav Králík. Každoročně se expozice obměňuje s přispěním rodinného archivu
Antonína Strnadla.
Následující roky byly zprovozněny prostory v podkroví, kde vznikly tři
místnosti. Úpravy pokračovaly na dvoře památníku. Postavilo se oplocení a venkovní
posezení. Vyrostla také zvonička, jejíž zvon nechal odlít Jan Vrchovský ve
vsetínském podniku Zbrojovka.
Roku 1984 proběhla další, rok trvající oprava. Bylo potřeba vyměnit podlahy a
obnovit malovaný štít stejně tak jako vápennou malbu kolem oken. Karel Langer
vytvořil projekt, ve kterém spojil dílo Strnadla s minulým a novodobým chovem
ovcí. 9. června 1985 byla slavnostně zahájena Stálá výstava salašnictví v Památníku
Antonína Strnadla.
Tuto stálou expozici lze shlédnout v malé místnosti v přízemí, a to včetně
sgrafita Příchod na salaš. Památník je otevřen v letní sezóně, od 1. května do 31.
října, denně mimo pondělí. V podkroví památníku se pak několikrát ročně konají
výstavy děl předních valašských umělců. Památník je centrem veškerého folklórního
dění v Novém Hrozenkově. Pravidelně se zde na začátku května staví a následně na
konci měsíce kácí májka. V areálu památníku se pořádají dožínky, roku 2011 zde
proběhla Valašská svatba.

1.5 Významné osobnosti
„Hospoda na Vranči, sídlo rodiny Orsáků - Vraneckých, se stala koncem 19.
století místem, kam jezdili malíři (Adolf Liebscher, Mikoláš Aleš, Zdena Braunerová
a další), tehdejší politici a kulturní i vlastivědní pracovníci pozorovat "ryzí paseckou
dědinu s nejstaršími valašskými zvyky". Průvodcem jim byl Joža Orság-Vranecký“.5
Během první poloviny 19. století Nový Hrozenkov navštívilo hned několik
významných osobností. V roce 1912 to byl říšský poslanec a pozdější prezident ČSR,
Tomáš Garrigue Masaryk, který v roce 1935 získal čestné občanství. Čestným
občanem byl jmenován také Jan Masaryk, který navštívil obec v roce 1947, aby
odhalil pomník svého otce. Ve stejném roce tu krátce pobýval básník Petr Bezruč.
Inspiraci k svým dílům zde hledal také hudební skladatel Vítězslav Novák či herec
Jan Werich.
Nový Hrozenkov byl, a stále je, bohatý na zručné řezbáře. Nejznámější
osobností v tomto řemesle byl Josef Michalčák (*1913-†2005). Jeho dcera Božena
5

PAVLÍK, R.: Josef Orság-Vranecký. Naše Valašsko, 5, 3-4, 1939, s. 165-174.
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Vráželová (*1945), vyrábí štípané holubičky, které jsou známé i daleko za hranicemi
Valašska.
1.5.1 Josef Ország Vranecký st.
Josef

Ország

Vranecký

st.

(*18.5.1867

-

†22.8.1939)

byl

jednou

z nejvýznamnějších osobností Nového Hrozenkova. Narodil se v rodině sedláka a
zároveň majitele hospody Na Vranči. Odtud pochází přívlastek za jménem původně
Vrančovský, pak Vranecký. Josef, také zvaný Joža, se měl stát knězem. Proto začal
studovat církevní gymnázium v Olomouci, avšak po smrti svého bratra toto studium
přerušil a nastoupil na vyšší zemědělskou školu v Přerově, kde také složil maturitní
zkoušku. Po maturitě absolvoval vojenskou službu a sloužil sedm let v rakouské
armádě. Tam dosáhl hodnosti poručíka, které se však vzdal, a vrátil se domů, aby se
věnoval hospodářství.
Oproti jiným příslušníkům rodu Orságů začal na přelomu století důsledně
užívat původní písemnou formu jména „na maďarský způsob,“ a to Ország.
Už jako student gymnázia se věnoval lidovému umění a národopisu, to vše
zužitkoval a dále rozšířil při shromažďování materiálů na Národopisnou výstavu,
která se konala roku 1895 v Praze. Svou badatelskou a organizátorskou činnost
zaměřil právě na svou rodnou obec Nový Hrozenkov.
Joža Ország Vranecký byl novátorem se širokým záběrem činností. Navrhl a
silně propagoval zdobně vyšívaný kroj, tzv. zemanský, později orsácký. Založil
novohrozenkovský národopisný kroužek, jehož cílem bylo zachovávat lidové zvyky,
písně a tance. Také se zasloužil o vznik lidové kapely, pro kterou objednal
v Budapešti cimbál, na který sám hrál a vyučoval. Stál též při zrodu
novohrozenkovského Sokola, kterému pronajímal k nácvikům svou stodolu i sál
v hospodě.
Výše uvedené kulturní pracovníky, malíře, spisovatele a státníky sem kromě
krásné přírody lákala i osobnost Vraneckého, jeho kulturní věhlas a také vlastní
domácí sbírka lidového umění. Byl též dobrým hostitelem a uznávaným vypravěčem.
Josef Ország Vranecký publikoval odborné články v tehdejších časopisech6.
Sbíral valašské písně a psal povídky ve valašském nářečí. Richard Jeřábek7 ho nazval
jako jednoho ze zakladatelů folklorismu na Valašsku vůbec.

6

Naše Valašsko, Dolina Urgantina
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1.5.2 Josef Ország Vranecký ml.
Josef (také Joža) Ország Vranecký ml. (*22.3.1913 - †14.4.1977) byl synem
Josefa Országa Vraneckého st. a nositelem jeho jména. Stal se ještě aktivnějším a
slavnějším než jeho otec. Byl stejně jako on významným etnografem, muzikantem a
lidovým umělcem.
Absolvoval Učitelský ústav ve Valašském Meziříčí, kde ho pedagogicky vedl J.
N. Polášek8. Jeho prvním učitelským působištěm byla Podkarpatská Rus, kde ve
městě Užhorod působil jako úředník Inspektorátu československých státních škol.
Po návratu domů učil v Novém Hrozenkově i na dalších školách vsetínského
okresu. Po válce obnovil v rodné vesnici činnost národopisného kroužku a založil
novou cimbálovou muziku. Hrál především první housle, ale podle potřeby zaskočil i
na jiné hudební nástroje. O jeho muzikantském talentu napovídá i fakt, že v roce
1957 a 1958 získal první cenu za sólovou hru na lidové hudební nástroje na
slavnostech lidových písní a tanců ve Strážnici. Byl též sběratelem písňového
folklóru a zvykosloví. Své poznatky publikoval v tehdejších časopisech9, ale i
samostatně v národopisné publikaci Tance z Nového Hrozenkova.
Velkou zálibou Vraneckého bylo hudební nástrojářství. Vyráběl kopie i vlastní
varianty přenosných cimbálů, ochlebek (starobylé housličky tvarem připomínající
pecen chleba) a nejrůznějších píšťalek. Jeho nástroje vlastní mnoho folklorních
souborů a muzeí, např. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN).
Některé nástroje vyráběl i do zahraničí. Roku 1962 získal titul „mistr lidové
umělecké výroby“. Své jedinečné znalosti a zkušenosti zaznamenal v knize A měl
sem já píščalenku. Vedle technologie výroby lidových nástrojů autor v knize popisuje
menší hudební nástroje, dětské hračky a v poslední kapitole též chlapecké hry.
V roce 1960 byl místními komunisty donucen odejít z Nového Hrozenkova.
Usadil se v Hrabyni u Opavy, kde ho jmenovali krajským metodikem pro ruční
práce, a kde také vedl Valašský krúžek.
Od roku 1967 působil jako muzejní pracovník Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, a systematicky se věnoval dokumentaci valašských
řemesel.

7

Richard Jeřábek, Prof. PhDr. DrSc (1934 – 2006) etnolog a pedagog na Masarykově univerzitě
v Brně.
8
Jan Nepomuk Polášek (1873 – 1956) pedagog, hudební skladatel a sběratel lidových
písní na Valašsku.
9
Naše Valašsko, Dolina Urgantina, Valašsko
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Vedle již výše uvedených publikací vydal ilustrovaný katalog výstavy Lidové
hudební nástroje na Valašsku10, odborné práce Dýmkařství na východní Moravě11 a
Valašské kovářství12. Je též spoluautor knihy Křiváčkářství na Valašsku13.
Joža Ország Vranecký ml. zemřel náhle 13. dubna 1977 a pohřeb se konal 20.
dubna 1977 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Kromě
významných osobností se s ním přijeli rozloučit i Hrozenkovští v krojích.
1.5.3 Karel Langer
Akademický malíř Karel Langer (*31.10.1903 - †5.3.1998) se narodil
v Brucku an der Leitha v Rakousku, vystudoval gymnázium v Hradci Králové, poté
absolvoval abiturientský kurz, a roku 1923 nastoupil jako učitel kreslení v Novém
Hrozenkově. Zde se seznámil s Josefem Országem Vraneckým, který ho přivedl
k zájmu o národopis Valašska.
Od roku 1928 studoval Uměleckou průmyslovku v Praze, kde byl spolužákem
Antonína Strnadla. Spolu navrhli expozici vsetínského muzea a v roce 1932
zorganizovali Salašnickou výstavu v Novém Hrozenkově.
„(…) podle návrhů prof. Langra jsou vytvořeny mnohé architektonické
interiéry, např. staré i nové hospody i amfiteátru ve Valašském muzeu v Rožnově p.
R., podkroví Památníku Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově, výstavní místnosti
Barvičova domu v Muzeu ve Velkých Karlovicích i řada jiných. To vše zůstane
trvalou připomínkou Langrova okouzlení tímto krajem, jeho pracovitým lidem i jeho
prostou, ale ryzí kulturou.“14
Vedle nesčetných maleb krajiny, lidových užitkových předmětů a figurálních
grafických listů se věnoval práci s různými materiály, hlavně se dřevem. Od roku
1942 navrhoval valašské dřevěné hračky a v Novém Hrozenkově pořádal kurzy pro
jejich výrobu. Tvořil také pozvánky, novoročenky a kalendáře. Jako učitel působil na
různých typech škol, nakonec pak zakotvil na Vyšší škole umělecko-průmyslové v
Praze. Pravidelně jezdil do Nového Hrozenkova a obohacoval jeho kulturní život.
Jeho zásluhou byl roku 1977 otevřen Památník Antonína Strnadla.

10

Ország-Vranecký ml., J. Lidové hudební nástroje na Valašsku. Rožnov pod Radhoštěm, 1968.
Ország-Vranecký ml., J. Dýmkařství na východní Moravě. Rožnov pod Radhoštěm, 1972.
12
Ország-Vranecký ml., J. Valašské kovářství. Rožnov pod Radhoštěm, 1976.
13
Ország-Vranecký ml., J. – Urbachová, E. Křiváčkářství na Valašsku. Rožnov pod Radhoštěm, 1976.
14
http://karel.langerovi.cz/ napsal: Rusek, Ladislav (1927) výtvarný pedagog, skaut, publicista a
básník
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„Čestné občanství, které mu uděluje právě obec Nový Hrozenkov - místo nejen
jeho učitelských začátků, ale celoživotního zájmu, starostí i lásky - vyjadřuje i onu
pravdu, že doma je člověk tam, kde se cítí dobře, kam se stále vrací i kde ho mají
rádi. Karel Langer patří Novému Hrozenkovu a je už dávno spoluobčanem v srdcích
lidí tohoto horského kraje.“15
1.5.4 Antonín Strnadel
Malíř a grafik Antonín Strnadel (*10.5.1910 - †31.10.1975) se narodil
v Trojanovicích. V letech 1927-33 studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze
u učitele J. Bendy.16 U profesora M. Švabinského17 vystudoval pražskou Akademii
výtvarného umění, kde později sám působil jako profesor.
Na pozvání svého spolužáka Karla Langera přijel v roce 1929 do Nového
Hrozenkova, který výrazně ovlivnil jeho tvorbu. Zde odstartoval svoji uměleckou
dráhu. Mezi roky 1935 a 1936 měl Strnadel svůj ateliér v památkově chráněné
dřevěnici č. p. 451 z roku 1853, kde byl později, v roce 1977, otevřen památník
Antonína Strnadla.
„Nejenom počátky národopisné dokumentární práce Antonína Strnadla a jeho
systematického zaujetí valašskou přírodou a lidmi, které formovaly jeho celoživotní
tvorbu, nýbrž i jeho impozantní účast na české knižní výtvarné kultuře má své
prameny a počátky v Novém Hrozenkově,“18 napsal Mojmír Trávníček v pamětním
listu k 100. výročí kreslířova narození pro památník A. Strnadla.
Valašský lid a malebná krajina se mu stala hlavní inspirací a motivem práce.
Zaměřil se hlavně na ilustrace, kterými zachycoval lidové stavby, nábytek, život
pastýřů na salaši. Strnadel se roku 1936 podílel na uskutečnění Výstavy salašnictví,
která zachycovala způsob života na Valašsku.
První obrázky z Valašska mu otiskl František Horečka v knížce veršů Radhošť,
báje a život. Strnadel ilustroval na 50 knih, jsou to některá díla jeho bratra Josefa,
např. Rok pod horami, kniha bratra Bohumíra, Sedmikvítek, i díla známých autorů,
např. Psohlavci od Aloise Jiráska nebo jedno vydání knihy Nikola Šuhaj loupežník
od Ivana Olbrachta.
15

viz. pozn. č. 14
Benda, Jaroslav (1882 - 1970) byl český malíř, grafik, autor poštovních známek a plakátů.
Významně zasáhl do vývoje české knižní grafiky.
17
Švabinský, Max (1873 - 1962) byl malíř a rytec, podílel se na zviditelnění českého výtvarného
umění v celé Evropě.
18
http://anna-strnadel.blog.cz/1009/antonin-strnadel
16
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Po válce se také zasloužil o vydávání časopisu Dolina Urgantina.
V roce 2010 se u příležitosti stého výročí umělcova narození uskutečnily
některé výstavy jeho tvorby. Ve Frenštátě pod Radhoštěm to byla výstava s obecným
názvem Dílo Antonína Strnadla, v památníku Antonína Strnadla v Novém
Hrozenkově pak Akvarely Antonína Strnadla.
Zemřel 31. října 1975 a byl pohřben na pražském Slavíně na Vyšehradě. Stal se
národním umělcem.
1.5.5 Mojmír Trávníček
Mojmír Trávníček (*17.12.1931 - †8.7.2011) byl literární kritik a vědec,
historik a editor zvláště křesťanské literatury. Jeho otec Jan Evangelista Trávníček
působil jako řídící učitel v Horní Lidči a spisovatel. Mojmír Trávníček vystudoval
gymnázium ve Vsetíně a Střední ekonomickou školu ve Zlíně. Po několika letech
strávených léčbou tuberkulózy se stal zaměstnancem Okresního úřadu národního
zdraví a Okresní národní pojišťovny ve Valašských Kloboukách. Od roku 1951,
celkem 40 let, byl vedoucím dětské ozdravovny v Huslenkách-Kychové.
Zabýval se katolicky orientovanou literaturou. Byl editorem kritických edic děl
Jana Zahradníčka a Bedřicha Fučíka a také editorem díla Jana Čepa. Publikoval
v literárních časopisech (Akord, Aluze, Host, Proglas, aj.) Psal knižní doslovy a
předmluvy. Mezi jeho knižní tituly patří např. Pouť a vyhnanství, Skryté letokruhy,
Letokruhy naboso, a další.
V posledních letech byl nedílnou součástí redakční rady Farního zpravodaje
Římskokatolické farnosti Nový Hrozenkov, psal také novohrozenkovskou kroniku.
K 75. narozeninám Mojmíra Trávníčka se v roce 2006 ve Vsetíně uskutečnila
literární konference. Při této příležitosti vyšel sborník příspěvků pod názvem
Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře19. V roce 2007 mu hejtman Zlínského
kraje Libor Lukáš udělil ocenění Pro Amicis Musea za významný, dlouhodobý a
podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu.
Mojmír Trávníček zemřel v Novém Hrozenkově dne 8. července 2011.
1.5.6 Milan Mlčák st.
Milan Mlčák (*15.5.1947 - †24.3.1949) byl pedagog, multiinstrumentalista a
sportovec. Narodil se ve Vsetíně, jako dítě tančil v dětském souboru Vsacánek a učil
19

Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře, Sborník příspěvků z literární konference. Vsetín,
2007. http://www.inext.cz/texty/knihovnicka/osobnost_mojmira_travnicka.pdf
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se hrát na harmoniku a housle. Vystudoval gymnázium a poté pedagogickou fakultu
v Olomouci, aprobace matematika - hudební výchova. Jako učitel vyučoval ve
Vsetíně, ve Velkých Karlovicích a konečně v Novém Hrozenkově. Zde se oženil a
měl dva syny. Celkem 18 let působil jako primáš cimbálové muziky Vsacan ve
Vsetíně. Od mládí hrál aktivně kopanou, v letech 1969 až 1975 trénoval ligové
družstvo dívčí kopané ve Vsetíně.
Od roku 1975 v Novém Hrozenkově vyučoval a podílel se na kulturním životě
obce. Spolu s dalšími založil dětský folklórní soubor Valášek. Stal se vedoucím
taneční kapely Klas a primášem cimbálové muziky Rychtáři. Hrál také
v novohrozenkovské dechové hudbě. Mimo to působil jako vedoucí Sdruženého
kulturního zařízení. Organizoval nejrůznější kulturní akce, koncerty a zájezdy, též
vydávání kulturního zpravodaje Javorník.
Zemřel po dlouhé nemoci 24. března 1949. Jeho dva synové po něm zdědili
velké hudební nadání. Na počest svého otce založili cimbálovou muziku Milana
Mlčáka, jejímž primášem je Milan Mlčák ml. (*1977). Ten působí i v dalších
cimbálových muzikách v kraji, např. v Kotáru.
1.5.7 Vladimír Jochec-Rakoš
Vladimír Jochec (*12.3.1931) přezdívkami „Plánička“ či „Hudeček“ je
významný novohrozenkovský oživovatel lidového umění, muzikant, řezbář a
sportovec. Narodil se do hudební rodiny, jeho strýc vystudoval JAMU, teta hrála na
varhany. Sám Vladimír se začal učit hrát na housle během povinné školní docházky.
Jeho tatínek vlastnil obchod, proto také studoval obchodní akademii ve Frýdku.
Bohužel ji nedokončil, neboť byl potřebný v obchodě. V té době hrál s Učitelskou
cimbálovou muzikou a začínal s cimbálovou muzikou Rychtáři. Před nástupem na
povinnou vojenskou službu naučil hrát na cimbál a kontrabas své mladší bratry, a tak
stál u zrodu cimbálové muziky Malí Rychtáři.
Asi tři desítky let pracoval v dřevařském závodu Bezkyd. Mezitím vyřezával
ze dřeva figurky, ale i celé betlémy. Na konci 70. let založil dětskou cimbálovou
muziku, jejíž základ tvořily jeho děti, Marie a Tomáš. Spolu se svou manželkou vedl
více jak 10 let dětský taneční soubor Valášek. V průběhu 80. a 90. let vychoval
nejednu generaci hudebníků a byl pro mnohé vzorem.
Vladimír Jochec je také zasloužilým zpěvákem. Byl dlouholetým členem
chrámového sboru a v roce 2007 stál u zrodu pěveckého sboru Hafera.
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2 PÍSNĚ A TANCE Z NOVÉHO HROZENKOVA
Valašská pěsnička
Josef Kalus
Valašská pěsnička

Nerostla v kolébce

Neměla kmotry

prostá je, chudičká,

z perel a hedvábí,

kněžny a knížata,

jak lístek jedlový,

vyrostla na mechu

jí byly kmotrami

jak horská rosička.

ve stínu doubravy.

valašská děvčata.

V Novém Hrozenkově se 20.srpna 1898 narodil Josef Mikuš, který skládal jak
texty tak i nápěvy písniček. Tehdy se jeho písně zpívaly v novohrozenkovském
národopisném kroužku a daly by se snadno zaměnit s tradičními lidovými písněmi.
V roce 1982 vydalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
brožurku20, která obsahuje 20 písní z Nového Hrozenkova, získaných právě od
pamětníka Josefa Mikuše.
Dalším sběratelem byl Josef Ország Vranecký, který se věnoval vedle zápisu
pořekadel a přísloví také sběru písniček a koled. V brožuře Tance z Nového
Hrozenkova na Valašsku21 zapsal čtyři písně: V téj uherskéj javořině; Jój, jój, Juráš;
Aj ovečky, ovečky; Dyby moje nožky.
František Bartoš sbíral stejně jako František Sušil v průběhu 19. stol. písně
vedle jiných obcí na Horním Vsacku také v Novém Hrozenkově. Jednou kapitolou
z knihy Františka Bartoše Nové národní písně moravské22 jsou přímo Vánoční koledy
z Nového Hrozenkova.
Také Zdeněk Kašpar posbíral v Novém Hrozenkově několik písní. Ve svém
Valašském zpěvníku pro školy vsetínského okresu23 uvádí tři písně z Nového
Hrozenkova: Pacholíčku můj, Ta naša lavečka, Zafúkaj větříčku.
Do Nového Hrozenkova zavítala také sběratelská dvojice Kubeša – Polášek,24
která zde hledala materiály pro své dílo Valaské pěsničky.
20

STOLAŘÍK, I. Pamětník se jmenuje Josef Mikuš. Písně z Nového Hrozenkova. Hudební edice řada
B, sv. 2. Rožnov p.R., Valašské muzeum v přírodě 1982.
21
ORSZÁG VRANECKÝ, J. Tance z Nového Hrozenkova na Valašsku. 1. Praha: Státní nakladatelství
krásné literatury, hudby a umění, 1957.
22
BARTOŠ, F. Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými. Za doplněk sbírky
Sušilovy vydal František Baroš v Brně 1882. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003. str. 163177.
23
KAŠPAR, Z. Valašský zpěvník pro školy vsetínského okresu. Vsetín : Středisko služeb školám, 1999.
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Po celém Valašsku jsou známé hrozenkovské hečené, což jsou písně typické pro
období sklizně, tzv. dožínek. Specifikum těchto písní tkví v jednoduché melodii
s protahováním posledních frázových slabik.
Dle slov vedoucí pěveckého sboru Hafera, Jitky Plátkové, pochází z Nového
Hrozenkova téměř sto písní, které mají v repertoáru soubory nejen na Moravě.
Roku 1957 byla vydána sbírka Tanců z Nového Hrozenkova na Valašsku,
jejímž autorem je Joža Ország Vranecký ml. (Partitury písní pro cimbálovou muziku
a pro klavír zpracoval Vranecký spolu s učitelem Karlem Vodičkou). „Tance, které
jsou uvedeny v této sbírce, byly zapsány v Novém Hrozenkově na Valašsku od
místních zpěváků, tanečníků a hudců, mezi nimiž tyto tradiční tance dosud žijí.
Představují ucelený obraz tradičních tanců tohoto koutu Valašska, vlastně jedné
dědiny.“25 Z Nového Hrozenkova pocházejí tance především figurální, točivé tance
se zde nedochovaly. Přestože některé jsou známy na jiných místech Valašska či
Lašska, jsou osobité jak po stránce hudební, tak i taneční. Najdeme zde i takové
tance, které nemají nikde obdobu. „Nejtypičtějším tancem v Novém Hrozenkově byl
odzemek, který je nyní obnovován téměř všemi soubory lidových písní a tanců na
Valašsku.“26
Jádrem sbírky jsou typické tance valašské, kterými jsou např. raubšický,
zbojnický, cigánský, černá vylna, zajíček, požehnaný či vdovec. Zajímavé jsou
mateníky: dvoják, troják, štverák. Některé figurální tance se tančí v kruhu
(Blechový), jiné v řadě (Kozulenka). Je tu také tanec Křížák, který je obdobou
radostné čtverylky. Z období 18. stol., kdy se rozvíjel v našich zemích průmysl,
pochází řemeslnické tance. Na tomto území to jsou konkrétně tance: ševčovský,
kovářský, tkalcovský a mynářský.
V popisech tanců (např. v tanci raubšický) narazíme na výraz hrozenkovské
držení otevřené, při kterém chlapec drží svou pravou rukou děvče za pas, dívka pak
chlapce levou rukou pod jeho pravou lopatkou. Oba mají vnější ruce v bok.
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KUBEŠA, A., POLÁŠEK J. N. Valaské pěsničky. Milovice nad Bečvou: Občanská tiskárna v Brně,
1941.
25
viz pozn. č. 21, str. 24.
26
viz pozn. č. 24.
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3 DECHOVÉ HUDBY
Velká dechová hudba vznikla v Novém Hrozenkově - Karolinině huti už v roce
1888. Založili ji za podpory pana továrníka Salamona Reicha zaměstanci jeho firmy.
Říkalo se ji Bajzíci a byla známá svými vynikajícími vystoupeními v širokém okolí.
První dechová hudba založená v Novém Hrozenkově roku 1912 nesla název
Hudební kroužek a vznikla v rámci aktivit Omladiny, kterou vedl kaplan P. František
Pelíšek. Na fotografii zakládajících členů jsou: František Pšenička – 1. křídlovka,
Josef Jochec-Kyputa – 2. křídlovka, František Jochec-Rakoš – 1. trumpeta, Josef
Orság-Kubiska – 2. trumpeta, Cyril Vašek – 1. klarinet, Antonín Mynář – 2. klarinet,
Josef Orság-Chromovský – es klarinet, František Valíček – trombón, Jakub OrságHolčík – baskřídlovka, Patroha Koňařík – tuba, Pavel Smoček – malý buben, Petr
Kneblík – činely. Hudební kroužek vedl učitel a kapelník František Pšenička, který
na začátku jako jediný uměl noty. Díky němu se všichni členové brzy naučili notám i
hře na nástroj. Motivací jim byly blížící se vánoční svátky.
Na zakoupení první tuby se ještě toho roku uspořádala sbírka v kostele. Jan
Vrážel, dlouholetý muzikant v dechové hudbě, o této události píše: „Pan nadučitel
Pšenička a radní Chromovský, kteří byli také muzikanti, přesvědčili pana faráře, že o
poutích a na všechny svátky budou muzikanti hrát v kostele zadarmo. Příští neděli se
skutečně sbírka konala a vybralo se tolik peněz, že se mohla basa hned koupit. (…)
Začalo se jí říkat kostelní basa.“27 První zkoušky bývaly ve škole za kostelem a to
vždy v neděli po ranní mši. Nějaký čas se prý cvičívalo také ve mlýně Za vodu, u
Orságů-Holčíků.
Jan Vrážel dále líčí, jak Hudební kroužek rychle vyspěl a začal hrát k tanci na
bálech. Podle zápisků je zřejmé, že si muzikanti pořídili jednotné oblečení, štofové
gatě a valašskú košulu. První Hasičský ples se konal na Soláni a k ránu skončil
rvačkou. Na Soláň jeli na saních taženými koňmi a přitom si vyhrávali. Jejich úspěch
se rychle roznesl, a tak za nedlouho hráli na Hasičském plese na Halenkově a také
doma, na Valašském plese v hospodě U Boženky28.
V létě roku 1914 byla vyhlášena mobilizace a muzikanti odešli do války.
Někteří členové se dostali do vojenských muzik - Cyril Vašek k muzice do Vídně,

27

VRÁŽEL, J., Ta sakramentská muzika. Vyhrávačky z Nového Hrozenkova. Soukromé zápisky. str. 4.

28

Také známá jako hospoda U Melichaříků či U Kočendů
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Jakub Orság-Holčík zase do Itálie. Ten se ocitnul v zajetí i se svou basovkou a údajně
tam sestavil malou dechovku, která hrála českou muziku.
Po I. světové válce se Hudební kroužek obnovil a kapelníkem se stal učitel
Josef Dušátko. Na fotografii z roku 1921 je zachyceno 22 hudebníků ve valašských
krojích. Kromě dechových nástrojů jsou zde také dva cimbály, za jedním sedí Josef
Ország Vranecký ml., za druhým pacholek od Vraneckých.
Ve dvacátých letech byl o hraní v kapele takový zájem, že vznikla Orelská
dechová kapela v čele s Františkem Jochcem-Rakošem. Někteří muzikanti hráli
v obou dechovkách. Roku 1924 bylo vyfotografováno 16 hudebníků v orelských
krojích.29 Hrávalo se na nejrůznějších domácích akcích (plesy, svatby, svátky), na
hasičských výletech. Roku 1928 hráli Hrozenkovští v Brně na Výstavě soudobé
kultury. V této kapele začínal jako 16-tiletý František Kazmíř, zvaný „Dušátko“,
který v dechovce působil asi do 90-ti let svého života.
Roku 1930 se stal kapelníkem klarinetista a zároveň varhaník ve zdejším
kostele, Cyril Vašek. Ve funkci ho v roce 1939 střídá Karel Borde, vojenský
kapelník, který sem přichází po vyhlášení Slovenského štátu.
Později vznikl v Novém Hrozenkově dechový orchestr pod názvem Dechová
hudba Sdruženého kulturního zařízení, jejímž kapelníkem byl v letech 1950-1955
karolinský sklář, Emil Dümler. Dechová hudba působila jako jeden celek i po
rozdělení obce v roce 1949. Měla velmi dobrou úroveň a získala na soutěžích mnoho
odborných ocenění, např. čestný diplom za 2. místo v okresní soutěži.
Snad nejvýznamějším kapelníkem byl Vladimír Orság-Maťa (*1928-†2007).
V dechové kapele hrál na křídlovku od svých 16-ti let. Na vojně působil u vojenské
dechové hudby v Kroměříži. Obdržel dokonce nabídku zůstat u armádní dechové
hudby. Do čela novohrozenkovské dechovky se dostal v roce 1955 a vedl ji celkem
52 let, až do své smrti, roku 2007. Vychoval několik generací hudebníků a byl
velkým vzorem zvláště svým potomkům. Jedno období hrál společně se svým synem
Josefem a šesti vnuky.

29
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zařízení Obecního úřadu Nový Hrozenkov, 1993, str. 101.
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Na jeho místo v roce 2007 nastoupil jeho synovec, současný kapelník,
Miroslav Vaclavík, který hraje baryton a je učitel dechových nástrojů v místní ZUŠ.
Do dechové hudby přivádí mladé hráče.
Podobně jako u Orságů-Maťů, také v jiných rodinách se hraní v dechovce
dědilo z generace na generaci. Např. u Stupků, hrál kovář Josef Stupka, jeho dva
synové Karel a Stanislav, nyní hraje vnuk Pavel. Jakub Orság-Holčík a jeho čtyři
synové, Jakub, Bohumil, Vladimír, Stanislav, nějaký čas hrávali i vnuci Jakub a
Lukáš.
V minulosti byla dechová hudba neodmyslitelnou součástí všech kulturních
akcí. Za lidovým domem stál zastřešený altán, posezení a taneční parket, kde se
dlouhý čas pořádaly taneční zábavy. Dále to byly plesy v Lidovém domě, také poutní
slavnosti doma i v okolních vesnicích.
Poslední červencovou neděli roku 1982 se konala vzpomínková slavnost ku
příležitosti 70. výročí od založení Hudebního kroužku. Slavnost probíhala v Lidovém
domě. Vedle místní dechové hudby, kterou tehdy tvořilo asi 23 hudebníků, vyhrávaly
kapely ze sousedních obcí. Na počest tohoto výročí vyšlo 41. číslo hrozenkovského
zpravodaje Obušek30. V témže roku vystupovala Dechová hudba Sdruženého
kulturního zařízení na zahájení činnosti Památníku Antonína Strnadla a taktéž na
otevření výstavy Sto let knihovny v Novém Hrozenkově.
Od 50. let patřila dechová hudba pod patronát místního dřevařského závodu
Bezkyd, v 90. letech se zřizovatelem stalo Jednotné kulturní zařízení obce v čele s
Milošem Novákem. Nyní dechovka patří pod samotný úřad městyse. Oficiální název
novohrozenkovské dechovky je Dechová hudba Javorník, který se téměř neužívá.
Kmenových hráčů je asi 18, což je největší počet na Horním Vsacku.
Dechová hudba měla v posledních letech problém se zkušebním prostorem.
Vystřídala jich několik. Původně hudebníkům jako zkušebna sloužila „Stará ledovňa“
za Lidovým domem, a to až do roku 1975, než prošel Lidový dům rekonstrukcí.
Nějaký čas zkoušeli vedle Lidového domu také v domě u Kyzlingrů, u Kroutilů v současném sídle Valašské galerie. Nyní dechovka mívá pravidelné zkoušky
v budově informačního centra vedle Památníku Antonína Strnadla každý pátek od 17
do 19h.

30

Obušek, Hrozenkovský zpravodaj. 41/82. Vydává Osvětová beseda k významným událostem.
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Dechová hudba úzce spolupracuje s Farností Nový Hrozenkov, s místními
hasiči a také s pěveckým sborem Hafera.
Od svého vzniku doprovází dechová hudba zesnulé občany na jejich poslední
cestě. Dříve se pohřební průvody vypravovaly z domu zemřelého, a do kostela se šlo
i několik kilometrů. Nyní hudebníci hrají před začátkem pohřbu před kostelem,
v průvodu na hřbitov, a při posledním rozloučení na hřbitově.
Dále patří dechová hudba ke všem velkým církevním událostem – Vánoce,
Velikonoce, Boží Tělo, poutní slavnost, svátost biřmování, svátek Všech svatých,
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše svatá na sv. Floriána obětovaná za
hasičský sbor, aj.
Dechová hudba dodala také slavnostní ráz nejrůznějším akcím v rámci městyse
Nový Hrozenkov. V posledních letech to byly oslavy 350 let od založení obce,
zahájení provozu nové školní jídelny, otevření charitního domu Svaté rodiny, atd.
Kapelník Vladimír Orság prý říkával, že dechovka je apolitická, proto hrávala i na
politických mítincích a předvolebních kampaních.
Mezi pravidelné akce již od roku 1969 patří Dušičková pobožnost na sv.
Hostýně, vždy 1. neděli v říjnu. Každoročně je zde vítají olomoučtí biskupové a další
poutníci. Na svátek sv. Cyrila a Metoděje, 5. července, se již tradičně koná na
hřebeni Javorníků Setkání lidí dobré vůle, na kterém vedle folklórních souborů
z České a Slovenské republiky vystupuje i novohrozenkovská dechovka. Velkou
událostí uplynulého roku byla Starodávná valašská svatba, kterou organizovalo
Občanské sdružení Hafera z Nového Hrozenkova, a na které dechová hudba taktéž
nechyběla. V roce 2002 se zúčastnila přehlídky dechových muzik v Hovězí, kde však
nemohla příliš konkurovat velkým profesionálním tělesům jako Polančanka či
Kotáranka. Přesto se může hrozenkovská dechová hudba chlubit svým nástrojovým
obsazením. Občas vedle sebe hrají až tři tuby. Činely pak rozeznívá žena, manželka
kapelníka. Raritou jsou původní činely z roku 1912 vyrobené v Turecku. Všichni
členové mají mezi sebou pěkné a rovné vztahy.
Současné obsazení: Josef Orság ml. – 1. křídlovka, Jaroslav Chromčák,
František Provázek – 2. křídlovka, Stanislav Stupka – es klarinet, Jan Plánka - b
klarinet, Karel Stupka – b tenor, Miroslav Václavík – baryton, křídlovka, Martin
Jochec, Pavel Orság – es trubka, Pavel Stupka, David Pekař – bastrubka, Roman
Orság – trombon, Alois Hořelica – tuba F, Jaroslav Kulčák, Michal Orság – tuba B,
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František Frýdek – velký buben, Josef Orság st. –

malý buben, Bronislava

Václavíková – činely.
V repertoáru má dechová hudba vedle lidových a křesťanských písní také
upravené skladby moderní, např. od skupiny ABBA.
Rok 2012 je pro dechovou hudbu rokem jubilejním, neboť slaví výročí, 100 let
od svého založení. Na sobotu 1. září se na počest všech hudebníků, kteří kdy
v dechové hudbě hráli, chystá slavnostní program. „Chceme, aby na této akci
vystoupili i ostatní soubory působící v naší obci, a byla to tak oslava hudby a
folkloru, který vždy k Novému Hrozenkovu patřil,“ řekl jeden z organizátorů.31
Součástí slavností bude koncert, kde vedle dechovky pravděpodobně vystoupí
novohrozenkovské hudební tělesa, cimbálová muzika Kotula a Schola Nový
Hrozenkov. Pěvecký sbor Hafera bude za doprovodu dechové hudby zpívat Směs
pochodů od Karla Kmocha. Vedení dechové hudby by rádo k této příležitosti také
uspořádalo výstavu fotografií a vydalo brožurku s ohlédnutím do historie a s
medailonky významných členů.

31

Z rozhovoru s Františkem Frýdkem, dne 31.1.2012.
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4 CIMBÁLOVÉ MUZIKY
V následujících podkapitolách popíši jednotlivé generace cimbálových muzik,
které se v Novém Hrozenkově vystřídaly v průběhu více než 90-ti let.

4.1 Cimbálova muzika Joži Orsága Vraneckého
Po první světové válce vznikl v Novém Hrozenkově první valašský
národopisný kroužek, k němuž bylo potřeba založit také cimbálovou muziku. U
zrodu stál Josef Ország Vranecký st. V té době předpokládal, že by bylo velmi
náročné a snad i marné hledat v okolí cimbál, téměř zaniklý nástroj. Také si
uvědomoval, že malé nástroje již nestačí hudebním nárokům tehdejší doby. Proto si
roku 1910 nechal poslat cimbál spolu se Školou hry na cimbál od J. V. Schundy32
z maďarské Budapešti.
Vzpomíná: „Napsal jsem panu továrníkovi Šundovi dopis (německy) a vyložil
mu úmysl udržet na Valašsku ještě na čas starou muziku. Odpověď došla v dokonalé
češtině, panem Šundou vlastnoručně psaná s osobním přáním úspěchu a s pozdravem
do Čech.“33 Vranecký se sám naučil na nástroj hrát, proto si objednal ještě druhý
cimbál a naučil svého pacholka od koní, následně také svého nejstaršího syna. Zrod
cimbálové muziky se datuje do roku 1921.
Na fotografii pocházející z roku 1925 je za jedním stolním cimbálem zachycen
samotný vedoucí cimbálové muziky, Josef Ország Vranecký st., za druhým cimbálem
pak sedí jeho teprve 12-ti letý syn, Josef Ország Vranecký ml. Podle popisu
Vladimíra Jochce hrála cimbálová muzika, také lidově říkalo Bajzíci, ve složení:
kapelník Jan Kovář-Macheják - klarinet, Josef Valchář-Kubelík - housle, Cyril Vašek
a Josef Orság-Kubiska - violy, Tomáš Divin - kotrabas, Josef Vachala - trumpeta. Jan
Vrážel ještě udává34 další jména: houslista František Mikuš-Kolčák a harmonikář
František Měrka. Většina členů vypomáhala také mladší muzice v čele s bratry cimbálistou Jožou Országem Vraneckým ml. a houslistou Svatoplukem Országem
Vraneckým. Ta byla známá pod názvem Bažanti. Na fotografii je zachycen mladý
učitel a později profesor, Karel Langer, který v té době tančíval při cimbálovce
odzemek.

32

Vencel József Schunda (1845–1923) – výrobce cimbálů, byl českého původu
http://cimbal.host.sk/clanky/navratcimbalu.htm
34
VRÁŽEL, J., Ta sakramentská muzika. Vyhrávačky z Nového Hrozenkova. Soukromé zápisky. str.
77
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Ve stejném roce se konalo první vystoupení národopisného kroužku spolu
s cimbálovou muzikou na Valašském roku v Rožnově pod Radhoštěm, kde
Novohrozenkovští předvedli „zemanskou orsáckou svatbu“. Sklidili velký úspěch a
bylo jim umožněno předvedenou svatbu natočit. Také byl celý soubor pozván na
celomoravský festival lidových souborů v Brně.
Ve třicátých letech se vedle veřejných vystoupení konal pravidelně každý rok
v hospodě Na Vranči tzv. aldamáš, poděkování za úrodu. Těchto slavností se
neúčastnili zdejší lidé, ale byli pozváni učitelé, umělci, národopisci a další osobnosti,
kteří přijížděli až z Prahy, Brna, atd. Při těchto příležitostech cimbálová muzika
nemohla chybět.

4.2 Cimbálová muzika Valašského krúžku – cimbálovka Učitelská
Po druhé světové válce se díky Josefu Országovi Vraneckému ml. obnovil
kulturní život v obci. Roku 1947 začal opět fungovat národopisný kroužek, a vznikla
i nová cimbálová muzika, která hrála ve složení: Josef Ország Vranecký ml.,
Rostislav Macháček a František Holík - housle, Bohumil Sušil - basa, Karel Vodička
- klarinet, Svatopluk Ország Vranecký - cimbál. Všichni, kromě posledně zmíněného
byli učitelé, proto se cimbálovce lidově říkalo Učitelská.
Cimbálová muzika Valašského krúžku účinkovala ve filmu Portáši. Natáčel se
ve Velkých Karlovicích roku 1947.
Od roku 1951 přibyli v muzice dva noví členové ze Vsetína, Ladislav
Černocký, který hrál 2. housle, a František Dostál - viola. Také s nimi občas hráli
Vladimír Jochec, Josef Kulčák a Jaroslav Hlavica, pozdější Rychtáři. Tři stálí
členové cimbálové muziky (Karel Vodička, Josef Ország Vranecký a František
Holík) působili též v klavírním kvintetu. Účinkovali s koncertem Ze Smetanova díla
především pro žáky základních a středních škol, pro veřejnost pak Na Vranči
pořádali Večery slovanské hudby, kde se hrály skladby Dvořákovy, Fibichovy,
Chopinovy, aj.
V roce 1951 se stal národopisný kroužek součástí Závodního klubu ROH
družstva Bezkyd. Lidovou kulturu propagoval v prvomájových průvodech, na
slavnostních stranických schůzích apod.
Kroužek pořádal taneční zábavy v hospodě Na Vranči, dožínky, učinkoval na
valašských bálech a na zahájení výstav malířů. Dále se prezentoval na národopisných
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slavnostech ve Strážnici, Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí. Jezdilo se
také na zájezdy do Prahy, Brna, Luhačovic, na Slovensko.
Zkoušky kroužku byly pravidelné, a to každé čtvrteční odpoledne u Jochců a
každou sobotu večer v hospodě Na Vranči, kde se nacvičovaly nové tance. V deníku
krúžku bylo ke dni 6. prosince 1951 zapsáno: „Odpolední zkouška se nekonala,
poněvadž v sobotu 1. 12. nám někdo ukradl Na Vranči basu a dosud se nenašla.“35
Dle tohoto příspěvku můžeme soudit, že cimbálová muzika byla neodmyslitelnou
součástí krúžku.
V letech 1951-52, dle zápisu docházky v deníku, chodilo do kroužku více jak
50 tanečníků a až 11 hudebníků.
13. července 1952 se konal v Novém Hrozenkově Národopisný den u
Michálkového chléva v Kubíčkovém potůčku. Odpoledne vystupoval Valašský
krúžek s pásmem tanců, písní a her, poprvé se také představila cimbálová muzika
Malí Rychtáři. Mezi programem hrála dechová hudba a cimbálová muzika kroužku.
Večer byl slavnostně zahájen zapálením vatry a troubením na „velkú trúbu“,
pokračovalo se pásmem „Zbojnický večer“ a nakonec následovala volná taneční
zábava při cimbálové muzice kroužku. Na národopisný den byla pozvána i
významná folklorní zpěvačka Jarmila Šuláková.
S přestávkami trval soubor do roku 1959, kdy zanikl. Protože učitelé, členové
muziky, nechtěli vstoupit do komunistické strany, byli nuceni Nový Hrozenkov
opustit.

4.3 Rychtáři
První hudební vzdělání se členům dostalo od učitele Aloise Šmídáka. Ten roku
1942 začal učit hrát na housle žáky ze třetí třídy obecné a pozdější Rychtáře Vladimíra Jochce, Jaroslava Hlavicu, Josefa Kulčáka. O několik let později,
v měšťanské škole, se mimo jiných i těchto ujal učitel Josef Ország Vranecký ml., a
po vyučování s nimi trénoval klasické taneční skladby. Říkali si muzika Štreich a
hráli ve složení 1., 2., 3. housle, viola a kontrabas.
Po 2. světové válce začal hrát Vladimír Jochec s Učitelskou cimbálovou
muzikou a postupně se k nim přidávali i další jeho vrstevníci. Přesto se většina členů
toužila od starších učitelů osamostatnit a tak si občas tajně vypůjčili basu. To
35

Vzorný deník souboru: Lidový soubor valašských písní a tanců při závodním klubu ROH Bezkyd
v Novém Hrozenkově. Psán od 15.7. 1951 do 13.11.1952. Zapůjčen od manželů Jochcových.
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vysvětluje ztrátu basy a odvolání zkoušky kroužku, které bylo popsána v deníku
kroužku v prosinci 195136.
Miloš Novák se na vsetínském gymnázium kolem roku 1945 spřátelil se
Stanislavem Novosadem z Halenkova a přivedl ho do cimbálové muziky. Spolu pak
zajistili gymplácký cimbál a brzy začali cvičit v sestavě: Jaroslav Hlavica - 1. housle
(prim),

Vladimír Jochec – 2. housle (obligát), Josef Kulčák - viola, Stanislav

Novosad - cimbál, Miloš Novák – kontrabas.
První a na dlouho poslední samostatné vystoupení Rychtářů se konalo na konci
srpna 1951 v Kateřinicích na Okresních dožínkách. V následujících dvou letech
(1952-54) měli nucenou pauzu, protože většina členů odešla na vojnu.
V roce 1957 někteří členové Rychtářů hráli asi rok ve vsetínském souboru písní
a tanců Kyčera. Pamětník Vladimír Jochec vzpomíná37 na vystoupení v lázních
Jeseník, kde doprovázeli Jarmilu Šulákovou.
Rychtáři hráli a zkoušeli nepravidelně, pokud se však dohromady sešli, o to
intenzivněji. Stávalo se tak zvláště o prázdninách, při různých oslavách a zábavách.
Tradiční bylo hraní k jmeninám, např. všem známým Františkům.
V roce 1960 se konala v hasičském domě v Novém Hrozenkově výstava
obrazů Antonína Strnadla. Na zahájení výstavy hráli Rychtáři spolu s Josefem
Országem Vraneckým. Za cimbálem seděl mladší bratr Vladimíra Jochce, Jan, a
zpívala učitelka Emilie Zemánková-Galetková, známá jako Milena z Hošťálkové. Od
této doby se Rychtáři scházeli stále méně často. Primáš Jaroslav Hlavica žil a
pracoval v Ostravě, ostatní členové měli své rodiny a na muziku nezbýval čas.
Veřejné vystoupení během let 1960-1980 neproběhlo žádné. Vladimír Jochec hrál
s cimbálovou muzikou Portáši v Karolince a teprve na konci 70. let založil spolu
s dalšími taneční kroužek a cimbálovou muziku při tanečním kroužku.
Až v roce 1980 se na podnět Karla Langera konal Sjezd rodáků a později
výstava Od minulosti k dnešku organizovaná Miroslavem Stiborem. Celou akci
doprovázela Cimbálová muzika Rychtáři. Vedle původní sestavy přibyli dva
houslisti, učitel Milan Mlčák a řezbář Rudolf Bláha, také s nimi často hrál
klarinetista Stanislav Stupka. Primáš malé cimbálovky, Jiří Orság, pronesl k divákům
úvodní řeč, kde se zmínil o historii cimbálových muzik v Novém Hrozenkově. Řeč
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viz. pozn. č. 34
Rozhovor dne 4.3.2012.
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zakončil slovy, poukazujíc na Rychtáře: „Dokaď jich tu máte, tož jich dobře
počůvajte!“38
V červnu roku 1982 hráli Rychtáři na zahájení výstavy v památníku Antonína
Strnadla a zároveň na výročí 100 let od založení místní knihovny. Toho roku
vystupovali také spolu se zpěvačkou Emilii Zemánkovou-Galetkovou na vernisáži
profesora Karla Langra v muzeum ve Velkých Karlovicích. Na tomto místě se
představili v průběhu dalších let ještě několikrát.
Od začátku 80. let vyučoval na základní škole v Novém Hrozenkově učitel Petr
Křenek, který do té doby působil jako cimbálista ve vedlejší vesnici Karolinka.
Postupně začal hrát na housle s Rychtářama, a muzika díky němu nabyla vyšších
kvalit. V listopadu roku 1983 Petr Křenek tragicky zemřel.
V roce 1985 Rychtáři pořádali pravidelné besedy u cimbálu v památníku
Antonína Strnadla. V měsíci srpnu se konaly dokonce každou sobotu. K poslechu a k
tanci hráli občas také v Raťkovském šenku v Karolínce.
31. srpna 1991 organizoval Vladimír Jochec besedu u cimbálu, která byla
programově věnována vzpomínce na všechny cimbálové muziky v Novém
Hrozenkově za posledních 70 let. Pozváni byli všichni doposud žijící členové těchto
muzik, zpěváci a tanečníci. „A zatímco se za cimbálem střídali muzikanti, učarovaly
divákům čisté a lahodné hlasy takových halekaček, jakou je tetička Rozárka
Orságová ze Stanovnice. K pěkné slunné pohodě přispěly svými líbeznými hlasy i
mladší zpěvačky, mezi nimi i host – Ludmila Dujsíková.“39
Poslední vystoupení muziky bylo 29. května 1993, kdy se sešlo staré složení
Rychtářů a vystoupili spolu s mladými hrozenkovskými muzikanty na zahájení
výstavy kreseb akademického malíře Luďka Majera v Památníku Antonína Strnadla.
Hráli: Jaroslav Hlavica, Eva Larmerová - 1. housle (prim), Libor Štěpánek, Vladimír
Jochec - 2. housle (obligát), Jan Jochec - cimbál, Josef Kulčák, Milan Mlčák ml. kontry, Karel Vodička - klarinet, Miloš Novák - kontrabas.
4.3.1 Žákovská cimbálovka Rychtáříci
Základ muziky tvořili bratři Jochcovi, Jan a Vojtěch, které začal před
zahájením své povinné vojenské služby vyučovat jejich starší bratr Vladimír. Jan
Jochec hrál na kontrabas, postupně se sám laicky naučil hrát na cimbál. Vojtěch byl
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cimbalistou, později vystudoval konzervatoř a dlouho působil s cimbálovou muzikou
Jasénka ve Vsetíně. Prim tehdy hrála Růžena Hlubíková a zpíval Ivan Kroutil.
V tomto složení vystoupili poprvé ještě jako Malí Rychtáři 13. července 1952, kdy se
v Novém Hrozenkově konal Národopisný den.
Na fotografii z roku 1954 jsou všichni členové zachyceni s pionýrskými šátky
kolem krku. Působili pod školou Nový Hrozenkov a vedl je učitel Karel Vodička.
K výše uvedeným přibyla zpěvačka Božena Valchářová a harmonikář Petr Kopecký.
V 60. letech krátký čas doprovázeli obnovený národopisný kroužek pod
vedením Marie Hlubíkové. Zanedlouho odešli někteří členové na vojnu. Po jejich
návratu se muzika již dohromady nesešla.

4.4 Cimbálovké muziky při tanečním kroužku Valášek
Všechny tyto cimbálovky jsou spojeny se jménem zakladatele a vedoucího
Vladimíra

Jochce.

První

cimbálovka,

která

se

neformálně

pojmenovala

PROBAKOCYMB (podle začátečních písmen nástrojového obsazení-prim, obligát,
basa, kontry, cymbál) vznikla kolem roku 1978. Jádro tvořil Vladimír Jochec –
kontry, a jeho dvě děti: Marie Jochcová - 2. housle a zpěv, Tomáš Jochec - kontrabas.
Dále Jiří Orság - prim, Jiří Nechanický - cimbál. Cimbál si Vladimír Jochec pořídil
svůj vlastní a stálo ho to nemalé oběti. Jeho původním majitelem byl tanečník
odzemku, Londin.
Primáš, nyní kněz Jiří Orság, na cimbálovku vzpomíná40 takto: „Hráli jsme
příležitostně např. pro důchodce, maminkám, na schůzi ČSL a také někdy v hospodě.
Bylo to moc krásné“. Také nějaký čas spolupracovali s folklórním souborem Ovčák
v Hovězí.
Další generace, které Vladimír Jochec vychovával, byly závislé na povinné
školní docházce. Na začátku roku se pro nižší třídy prvního stupně vyhlásil nábor do
Valášku a cimbálové muziky. Většina dětí nastoupila už v první třídě a skončila
s přestupem na střední školu.
Asi v roce 1984 vzniklo uskupení žáků, kterým se říkalo Mlčáci, podle bratrů
Mlčákových, Milana – 1. housle a Stanislava – kontrabas. Na housle dále hráli: Lucie
Černocká, Martin Vrážel, Pavla Chromčáková, Alena Maňáková, Radim Burda, na
flétnu - Martina Hejsková, cimbál - Zdeněk Vrchovský.
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Roku 1985 díky vlivným rodičům dětí se přes tehdejší národní výbor koupil
nový cimbál a zakrátko se také pořídily hrozenkovské kroje.
Soubor valašských tanců Valášek spolu s cimbálovou muzikou se opakovaně,
v roce 1985 a 1987, zúčastnili Okresní přehlídky dětských folklórních souborů
v Zubří. Sklidili zde úspěch a byli vybráni k účinkování na Rožnovských
slavnostech.
Zkoušky cimbálovky bývaly pravidelně každou sobotu od 9 do 10h u Jochců.
Během letních prázdnin se Vladimír Jochec dětem věnoval častěji, učil je jednotlivě
téměř každý den v památníku Antonína Strnadla.
Protože otec Milana a Stanislava, Milan Mlčák st., působil v cimbálové muzice
Vsacan, brzy jeho synové odešli hrát na Vsetín. Mezitím bylo třeba v Novém
Hrozenkově zaplnit prázdná místa. Objevili se noví začínající muzikanti. František
Langer, Martin Vrážel, Šárka Minarčíková hráli 1. housle, Soňa Vašková - obligát,
Josef Orság ml. - cimbál, Ilona Orságová - kontrabas.
Cimbálová muzika měla průměrně 20 vystoupení za rok, byly to např. 1. máj,
Den dětí, schůze, besedy, slavnosti, aj. V létě roku 1988 se slavilo 80. výročí
železniční trati Vsetín – Velké Karlovice. Novohrozenkovská cimbálová muzika
nastoupila ve stanici Halenkov a svou hudbou doprovázela slavnostní jízdu až do
konečné stanice Velké Karlovice.
Na zahájení školního roku 1992/1993 hrála cimbálová muzika ve složení
František Langer, Šárka Minarčíková, Magdaléna Vráželová, Kateřina Jarošová, Petr
Jaroš, Lukáš Balcar – 1. housle, Soňa Vašková – obligát, Vladimír Jochec – kontry,
Lucie Balcarová – kontrabas, Josef Orság ml. – cimbál. Dalších 6 dětí z Valášku
zpívalo41.
Valášek byl organizován jako školní kroužek. V roce 1993 se vedení školy
vzepřelo a prohlásilo, že vedoucí kroužku nejsou pedagogičtí pracovníci. Bez
podpory školy nebyla naděje k dalšímu pokračování, proto taneční kroužek Valášek i
s cimbálovou muzikou zanikl. Posledním vystoupením byla v červnu 1993 folklórní
přehlídka souborů ve Valašské Polance.

4.5 CM Kotula
Zakladatel a vedoucí cimbálové muziky Kotula, Ondřej Kopecký (*1989),
začal jako žák základní školy zpívat a hrát na kontrabas v cimbálové muzice Jiřího
41
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Nechanického. Tato muzika dlouhodobě spolupracovala s tanečním souborem Lipta.
V roce 2008 vedoucí Malé Lipty sháněli novou muziku. Ondřej Kopecký se spolu
s bratry Václavem a Janem Chumchalovými nabídli, že doprovodí tanečníky na
Metlářském jarmarku v Zubří. Klarinetista Jan Chumchal tehdy vymyslel název
Cimbálová muzika Kotula podle ozdobné krojové sponky, kterou se spínají ženské
rukávce a mužská košula.
Na konci roku 2008 začali chlapci dojíždět na zkoušky do Nového Hrozenkova
a postupně se k nim přidávali místní, muzikanti začátečníci. „Nápad založit dětskou
cimbálovku vznikl v hlavě místní kulturní referentky Jany Krystyníkové. Právě jí se
totiž podařilo ke hraní v nově vznikající muzice nadchnout několik žáků a žákyň
druhého stupně základní školy.“42 Některé členky již tehdy navštěvovaly Základní
uměleckou školu v Karolince (Adéla Krystyníková, Mariana Frydrychová – flétna,
Barbora Kocurková – cimbál). Ondřej Kopecký pak naučil základy hry na kontrabas
Milana Šipulu. Na housle pak Veroniku Kováříkovou a Adélu Krystyníkovou.
V březnu 2009 byly z majetku městyse Nový Hrozenkov zapůjčeny hudební
nástroje, které se nechaly z části opravit, a začalo se pravidelně jedenkrát týdně
nacvičovat v Památníku Antonína Strnadla. Repertoár muziky tvořily hlavně
valašské lidové písně a novohrozenkovské tance.
První vystoupení se konalo 2. května 2009, u příležitosti otevření Památníku a
zahájení výstavy. Cimbálová muzika hrála v tomto složení: Jan Ohryzek, Veronika
Kovaříková – 1. housle, Adéla Krystyníková, Jitka Haferníková – 2. housle, Mariana
Frydrychová – flétna, Barbora Kocurková – cimbál, Ondřej Kopecký – viola, Milan
Šipula – kontrabas. Od té doby se cimbálová muzika stala součástí kulturního dění
v obci.
O prázdninách 2009 začali hrát Ondřej Kopecký a občas také Jitka
Haferníková se členy cimbálové muziky Od Mezříča. Z Nového Hrozenkova si
půjčovali cimbál a říkali si Cimbálová muzika Kotula, tudíž Hrozenkovští hráli
nějaký čas pod názvem Malá Kotula. Druhou neděli adventní, 6. prosince, se
v Hasičském domě pořádal Jarmark lidových řemesel s výstavou betlémů, na kterém
se střídaly cimbálové muziky Kotula a Malá Kotula.
Mezi pravidelné akce Malé Kotuly od roku 2009 patří: vystoupení v
kulturním programu ke Dni matek, které bývá vždy v květnu v lidovém domě. Také
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hudební produkce na Den řemesel v památníku Antonína Strnadla u příležitosti farní
poutě, a to nejbližší neděli od svátku sv. Jana Křtitele. Na svátek Cyrila a Metoděje,
5. července, v rámci Setkání lidí dobré vůle na Kohútce se prezentuje Malá Kotula
s pásmem písní a doprovází dětský taneční soubor Vranečka. V roce 2009 se v obci
konaly dožínky s kulturním odpolednem, na kterých vedle Hafery z Nového
Hrozenkova vystoupila též Malá Kotula.
V lednu 2010 vystoupila Malá Kotula na Mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu na výstavišti v Brně, kde spolu s dalšími soubory z Nového Hrozenkova
prezentovali oblast Horní Vsatsko. Kulturní vložkou byla cimbálová muzika se
souborem Vranečka na Lidoveckém a Farním plese. V květnu doprovázela program
stavění a následně kácení máje v památníku Antonína Strnadla. 11. června
vystupovala s tanečním souborem Lipta na mezinárodním folklorním festivalu
Dětské liptálské slavnosti v Liptále. Během sezóny hrála Malá Kotula také na
několika vernisážích výstav, např. ke 100. výročí narození Antonína Strnadla. Další
akcí byl mezinárodní folklórní festival Babí léto, kde se prezentoval taneční soubor
Vranečka za doprovodu cimbálové muziky Malá Kotula.
Na Vánoce roku 2010 se v kostele v Novém Hrozenkově uskutečnila Pastýřská
hra. Scénář napsal Ondřej Kopecký. O této události se psalo v místním deníku: „(…)
Na první svátek vánoční si zájemci dopřáli kulturní zážitek v podobě menšího
valašského muzikálu. Hrozenkovská scholička společně s cimbálovou muzikou Malá
Kotula předvedly hru o pastýřích putujících do Betléma protkanou koledami.
Kostelem se nesly známé melodie písní Ejhle naše chasa, Půjdem spolu do Betléma i
Při betlémě na salašu.“43 Pastýřská hra měla veliký ohlas.
V roce 2011 skončila spolupráce muzikantů z Valašského Meziříčí a Nového
Hrozenkova, a tak již zůstala pouze jedna cimbálová muzika s názvem Kotula, kde
již dříve nastala malá změna v obsazení - Veroniku Kovaříkovou vystřídala Alžběta
Rafajová. Ustálily se také pravidelné zkoušky - v neděli odpoledne v obývacím
pokoji u cimbálistky Barbory Kocurkové.
V březnu hrála Kotula poprvé na plese mezinárodního zájmového klubu
Dlažka. O Velikonocích byla pozvána do Velkých Karlovic, aby podobně jako
v Novém Hrozenkově hudebně doprovodila Den řemesel. Během roku hrála Kotula
několikrát pro dětský taneční soubor Malá Lipta. V říjnu navázala kooperaci s
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tanečním souborem Zákopčan. S domácím dětským soubor Vranečka vystoupila při
slavnostním otevření cyklostezky Bečva a na Valašské svatbě v Novém Hrozenkově.
Také byla zapojena do projektu Zbližujme sa prostrednictvom spevu a tanca a během
podzimu 2011 vystupovala dvakrát v oravském městě Trstená na Slovensku.
Na sv. Kateřinu, dne 25.11., organizovala cimbálová muzika Kotula
Kateřinskou zábavu v hospodě Na Vranči. O měsíc později v římskokatolickém
kostele uspořádala se scholou koncert Zpívání u jesliček.
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5 PĚVECKÉ SBORY
5.1 Pěvecké sdružení učitelů novohrozenkovských
Pěvecké sdružení učitelů novohrozenkovských roku 1912 založil a pak
následně vedl učitel Josef Dušátko. V té době se pravidelně každý měsíc scházela ve
škole ve vedlejší vesnici Velké Karlovice Učitelská jednota Komenský. Tohoto
setkávání se účastnili učitele tamější, také z Nového Hrozenkova a Halenkova. „Před
schůzemi a často i po schůzích jsme si po chuti zazpívali všechny ty naše české písně
a sbory, které nenalezly milosti před ušima a zlým svědomím rakouských úřadů. (..)
Snad nás na to přišlo rázem víc, že by se toto příležitostné zpívání mohlo stát
pravidelným, a že bychom nemuseli zpívat jen pro sebe, ale i pro valašskou
veřejnost,“44 vzpomíná. Josef Dušátko na okolnosti vzniku.
Sbor tvořilo přibližně šestnáct učitelů z Nového Hrozenkova, z Velkých
Karlovic, Halenkova a jeden dokonce ze vzdálenějšího Zděchova. Zkoušky probíhaly
v hrozenkovské škole „u kostela“ jedenkrát, dle potřeby i víckrát týdně. „Třeba že se
zkoušky konaly pravidelně za každého počasí, a někteří členové měli až tři nebo čtyři
hodiny cesty pěšky, nechyběl nikdy nikdo, pokud nebyl opravdu vážně nemocen,“
vypráví o nadšení svých členů vedoucí. V prvním roce sbor nacvičil asi třicet sborů a
písní zpaměti a uskutečnil pět pěveckých zájezdů. Během vystoupení v Krásně nad
Bečvou navázalo sdružení kontakt s hudebním skladatelem Janem N. Poláškem
z Valašského Meziřící, který mu složil a věnoval sbor Slezské lesy na slova Petra
Bezruče. Stejně dobře se sboru dařilo v následujícím roce. V roce 1914 přišla první
světová válka, a protože deset z šestnácti členů odešlo na vojnu a ostatním přestalo
být do zpěvu, pěvecké sdružení se rozpadlo.
Naštěstí, o čtyři roky později, se opět všichni členové sešli a začli s novým
nadšením a novými nadějemi. Kromě tradičních koncertních míst na Valašsku,
vystoupili dokonce v Novém Městě nad Váhom, kde sklidili velký úspěch. Tady však
pomalu historie končí. V krátké době několik starších učitelů zemřelo, mladší byli
přeloženi a noví učitelé neměli o zpívání zájem. Vznikla ještě myšlenka na sbor
smíšený, ale ani to se nepodařilo.
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Během

krátkého

fungování

nacvičilo

Pěvecké

sdružení

učitelů

novohrozenkovských celkem 60 písní a sborů, a to od hudebních skladatelů: Bendla,
Dvořáka, Förstera, Janáčka, Nováka, Smetany, Suka, aj. O koncertě, který se konal
v březnu 1914 v Hovězí, se takto psalo v denním tisku: „…Nečetný tento pěvecký
sbor má celou řadu předností před ochotnickými sbory našich venkovských měst.
Seskupuje výhradně školené zpěváky, má výborného dirigenta a proto také dobrou
kázeň, tedy všechny podmínky účelné práce. Šestnáct mužných hlasů, dovede ve
fortissimech rozpoutati zvukovou bouři jako sbor trojnásobný. V pianissimech pak
má posluchač dojem, jako by těchto 16 pěvců zpívalo jedním hrdlem. Hlasy jejich
mají sympatickou barvu, výslovnost jejich je vzorná, (…).“45

5.2

Chrámový sbor
Založení chrámového sboru v Novém Hrozenkově se datuje do druhé poloviny

50. let 20. století, kdy zde jako varhaník působil Antonín Lysek (∗12.6.1890 †24.11.1961). Z této doby pochází i fotografie, na které jsou podle popisu46 manželů
Jochcových tyto zpěvačky: Anna Frýdková, Jiřina Kovářová, Marta Orságová,
Božena Orságová-Divínová, Anna Stupková, Marie Vráželová-Jurčíková. Uprostřed
žen je zachycen Vladimír Orság, tehdejší Lyskův žák, a též samotný Antonín Lyska.
Dle výpovědi47 Vladimíra Orsága zde zpívali také Josef Kneblík, Ludmila Urbanová,
Marie Michalčáková, Josef Šipula, Josef Pekař, Josef Kokáš. Sbor se rozpadl dříve,
než začal být úspěšný.
Antonína Lysku ve funkci varhaníka střídá roku 1960 Vladimír Orság. Tehdy
teprve 17-ti letý chlapec chrámový sbor obnovil a zpočátku jej také vedl. Zkoušky
bývaly na kůru kostela, přes zimu se často konaly také v domě u Vladimíra Orsága.
V roce 1961 sbor nacvičoval Českou mši vánoční-koledovou od Eduarda Marhuly48.
Orság se snažil rozdělit zpěváky do hlasů vždy tak, aby v každém hlasu byl někdo,
kdo umí noty. Během nacvičování mše si přizval na pomoc dlouholetého hudebníka,
Františka Kazmíře, zvaného „Dušátko“. Ten se zanedlouho stal dirigentem sboru
(tzv. Regenschori) a byl jím téměř 30 let.
Sbor se pomalu rozrůstal. František Kazmíř přivedl do sboru Ludmilu
Eggrovou, výbornou sopranistku z Karolinky, která se stala duší celého sboru. Díky
45
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„Dušátkovi“ začali ve sboru zpívat též muzikanti z dechové hudby Nový Hrozenkov,
např. bratři Orságovi-Holčíkovi.
Na fotografii pocházející z Velikonoc roku 1962 je zachyceno 26 členů:
Ludmila Eggrová, Anna Orságová, František Kazmíř, Jakub, Bohumil a Stanislav
Orságovi-Holčíkovi, Jiřina Orságová, Anna Frýdková, Josef Orság, Josef Kneblík,
Vladimír Orság, Františka Jochcová-Michutová, Ludmila Urbanová, Josef Pekař (z
Horňanska), Josef Pekař (z Vranče), Karel Tymrák, Josef Šipula, Josef Kokáš, Marie
Michalčáková, Žofie Kyputová-Jochcová, Anna Šopová, Marie Hoduláková a Jiřina
Kovářová.
Chrámový sbor doprovázel všechny křesťanské slavnosti. Vánoce, Velikonoce,
mariánské pobožnosti, dušičky, svatodušní svátky, I. svaté přijímání, svátky sv.
Cyrila a Metoděje, sv. Václava, sv. Jana Křtitele. Zpívali také na svatbách a
pohřbech, konané při chrámu v Novém Hrozenkově.
Roku 1969 se v chrámu vystavovaly ostatky sv. Cyrila a Metoděje, na tuto
příležitost sbor nacvičil kantátu od Pavla Křížkovského49, Hvězdy dvě z východu se
berou ve svatém průvodu.
Repertoárovou chloubou byla Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Její
obsah byl rozdělen na několik částí, které byly nacvičeny v průběhu let tak, aby
každé Vánoce zazněl fragment z tohoto rozsáhlého díla. Do přepisování notových
partitur byli zapojeni mnozí členové sboru i jejich rodinní příslušníci.
Sbor pravidelně cvičil a vystupoval až do roku 1993, kdy skončil hrát na
varhany Vladimír Orság. Vystřídala ho Jana Bařáková. Postupně také chřadnul
dirigent František Kazmíř, kterého zastupovala Blanka Střelecká. Z roku 1995
pochází hudební nahrávka50 obsahující skladby, např. Kristus vítězí, Modlitba za
vlast, Veliký Bože náš, Matičko Boží, oroduj, atd.
Hlasové obsazení v 90.letech51:
Soprán: Ludmila Eggrová, Anna Šopová, Anna Orságová-Maťová, Anastázie
Jochcová-Rakošová, Marta Žalmánková, Ludmila Bařáková, Marie Krystyníková,
Jindra Zapalačová, Ludmila Urbanová, Anežka Boháčová, Marie Tkadlečková,
Marie Provázková, Anna Frýdková, Anežka Bukovjanová, Vlasta Zapalačová,
Antonie Leskovjanová, Blanka Střelecká

49

Pavel Křížkovský (1820-1885) hudební skladatel, sbormistr a kněz.
Ve vlastnictví manželů Jochcových.
51
Podle Marie Jochcové a Marie Krystyníkové.
50
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Alt: Jiřina Orságová, Marie Jochcová, Františka Jochcová-Michutová,
Celestýna Koňaříková, Celestýna Orságová, Věra Zbranková, Libuše Švachová,
Anežka Vítková, Marta Liďáková
Tenor: Vladimír Orság, Josef Jurčík, Jakub Orság, Vladimír Jochec, Zdeněk
Doležálek, František Urban, Josef Kokáš, Josef Šipula, Jaroslav Minarčík, Josef
Pekař
Bas: Vojtěch Petřek, Josef Zapalač, Josef Provázek, Karel Tymrák, Josef Pekař.
Chrámový sbor fungoval nepravidelně do svého rozpadu, v roce 2002. Před
Vánocemi roku 2008 se scházelo na kůru kostela několik původních členů spolu s
některými zpěváky pěveckého sboru Hafera a nacvičili dvě čtyřhlasé koledy. Ty pak
úspěšně zazpívali během vánočních svátků.

5.3 Schola
Počátky scholy při chrámu svatého Jana Křtitele se datují na rok 1974.
V červnu toho roku se konala ve farnosti svátost biřmování a jedním z požadavků P.
Augustina Spurného před touto slavností, bylo založit scholu. Vedení skupinky čtyř
až šesti dívek ve věku 12 až 16 let se ujala Jaromíra Zbranková vedoucí vsetínské
scholy. Dojížděla do farnosti jedenkrát týdně, aby nacvičovala ordinárium P.
Olejníka52 Začátky, jak vzpomíná pro článek do farního zpravodaje jedna z členek a
pozdější vedoucí, Anastázie Koňaříková-Mecová, nebyly vůbec jednoduché.
„Úžasné bylo navázání kontaktů s okolními scholami, komunistický režim tomu však
nebyl nakloněn.“
Následující rok pak vznikla malá schola, složená jak z dívek tak chlapců,
nejmladším bylo asi osm let. Vedle zpěvu písní se společně modlili, chodili do
přírody, hráli dětské hry. Přestože vedoucí Anastázie Koňaříková neměla hudební
vzdělání (jako samouk hrála na kytaru), své nadšení dovedla přenášet dál.
V roce 1979 se vdala, z funkce odešla a na její místo nastupila Dana Orságová,
sestra P. Jiřího Orsága. Z důvodů studia v Brně však nevedla scholu dlouho a byla
vystřídána Marií Jochcovou-Dernerovou, v té době ještě žákyní základní školy. V
rozhovoru z roku 2008 pro farní zpravodaj k této situaci řekla: „Ve schole v té době
byly děti od nejmenších až po mé vrstevnice, které mi s vedením velmi pomáhaly.“
Zkoušky bývaly tajně v kostele na kúru. Cílem bylo nacvičit zpěvy na mši svatou,
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Mons. doc. Mag. Josef Olejník 1914 – 2009) kněz, hudebník a pedagog. Skladatel liturgické hudby.
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především ordinárium a žalm. Vedoucí navázala spolupráci se scholou z okolní
vesnice Halenkova a společně organizovali různé výlety a letní tábory. Takto to
trvalo do podzimu 1989, kdy se provdala za člena skupiny Učedníci a odešla do
Třebechovic pod Orebem.
Vedoucí štafetu pak přebírá Tomáš Jochec, kterému zpočátku přechodně
vypomáhala Martina Havlová, ředitelka ZUŠ Karolinka. Schola tehdy byla složena
z výborných hudebníků a silných osobností. Dbalo se na hudební stránku, vedoucí
rozepisovali úpravy písní pro nástroje - flétny, kytary, housle, basu. Zčásti se
vytrácela původní duchovní podstata. Zkoušky probíhaly na faře a příležitostně
v rodinách. Většina členů pocházela z vedlejší vesnice Karolinka, kde tehdy ještě
nestál kostel. Byli to sourozenci Vítkovi – Jana, Helena, Ondřej; Šauerovi – Jiří,
Anna; Eggerovi – Bohdan a Michal; sestry Malé – Pavla a Lenka; dále Mirka
Provázková, Hana Švachová, Jan Křupala. Z Nového Hrozenkova se zapojovali:
Soňa Vašková, Silva Dobešová, sestry Koňaříkovy – Markéta a Jana, Marek Jochec,
Vladimíra Orságová a její bratři Jan a Zbyněk, kteří vypomáhali s organizací a
zařizovali víkendové chaty, např. na Bařinách, v údolí Černé, v Hrubé Brodské a
prázdnivé pobyty v Třebechovicách pod Orebem, v Morávce, a poslední v Klášterce
nad Ohří u hrozenkovského rodáka P. Františka Baroše. Jak je to obvyklé, tato
úspěšná složka zčástí zaniká sňatkem Tomáše Jochce a Hany Švachové v roce 1994 a
na post vedoucí nastupuje velmi mladá Jana Vítková.
Ta v roce 1996 za podpory nového kněze P. Michala Pořízka založila scholku.
Zprvu vedla obě složky, scholu i scholku, postupně si však vychovávala novou
mladší generaci. Hlavně po stránce organizační pomáhaly Jana KoňaříkováMartináková a její sestra Markéta Koňaříková-Špalková, která zajišťovala různé hry,
soutěže, chaty. V roce 2000 schola zažívala rozkvět. Skládala se z více jak deseti
členek, z toho tři sesterské dvojice – Jitka a Dana Haferníkovy, Barbora a Štěpánka
Jochcovy a Iveta a Zdeňka Barabášovy. Dále pak Markéta Koňaříková ml., Jana
Kopřivová, Kristýna Orságová a další. Tvořily se zde pěkné kamarádské vztahy,
z nichž některé trvají dodnes. V repertoáru měla schola včetně jiných také anglické
písně a čtyřhlasé spirituály. Jezdila o prázdninách a víkendech na chaty ke známým
kněžím: k rodákovi z Nového Hrozenkova - P. Petrovi Dujkovi do Polešovic,
několikrát také za P. Michalem Pořízkem do Vlčnova, kam byl z Nového
Hrozenkova přeložen. Dokonce prezentovala svou farnost na Slovensku na chatě P.
Milana Šeligy, tehdejšího kněze ve farnosti.
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Již v roce 2000 vznikl nápad založit mladší scholu, tzv. scholičku. To už bývaly
zkoušky v přestavěných farních garážích, kde vznikla klubovna. Zpívaly se hlavně
dětské písně a hrály se hry. Vedení však bylo nestálé a proto se na podzim roku 2002
konal nový nábor do scholičky, kterou vedla Jitka a Dana Haferníkovy a Markéta
Koňaříková ml.
Mezitím se ve schole pomalu měnila situace. Stávající vedoucí Jana Vítková
získala místo učitelky na střední a vyšší odborné škole pedagogické v Kroměříži a
jezdila na Valašsko zřídka. Souběžně Markéta Koňaříková st. založila v obci
skautský oddíl a začala se mu naplno věnovat. Schola i scholička tedy svou klubovnu
uvolnila skautům a přemístila se do společenské místnosti na faře.
Asi od roku 2005 začala scholička zpívat v kostele a od roku 2008 pravidelně
každou neděli na dětských mších svatých. Skládala se průměrně ze sedmi členek
v rozmezí 1. až 7. třídy. Ve školním roce 2008/2009 odjela vedoucí Jitka Haferníková
na pět měsíců studovat do Rakouska, a proto se vedení ujali rodiče dětí – Jitka
Koňaříková a Tomáš Jochec, kteří scholičku doprovázeli hrou na kytaru a kontrabas.
V dalších dvou letech dochází k omlazení a postupnému nárůstu členů. V roce
2010 přichází do scholičky první kluk. (Od roku 1997 neměla scholička ve svých
řadách chlapce).
Na podzim roku 2010 má schola celkem 15 členů. Schází se k pravidelným
zkouškám každý týden, v pátek od 15.30 asi do 17 hod na faře a před každou dětskou
nedělní mší svatou, kterou doprovází svým zpěvem. Několikrát během roku zpívá na
svatebních obřadech a na křtinách, o Vánocích vystupuje s pásmem vánočních koled,
v půstu vede křížovou cestu. Účastní se také farních výletů a děkanátních poutí.
Vedle činností při řimskokatolickém kostele se každoročně zapojuje do kulturního
programu při příležitosti Dne matek. Členové scholy příležitostně těší svým zpěvem
staré a nemocné v Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov a v lednu oblékají roucha
mudrců a stávají se z nich dobrovolníci Tříkrálovské sbírky. Každým rokem jezdí na
přehlídku schol Hradní tóny do Brumova-Bylnice, vyjíždí na víkendové a
prázdninové chaty.
Na Vánoce roku 2010 schola, ve spolupráci s dětským folklórním souborem
Vranečka a cimbálovou muzikou Kotula, připravila Pastýřskou hru – valašský
muzikál, kterou režíroval vedoucí cimbálové muziky Kotula, Ondřej Kopecký. V
květnu 2011, na Den matek, nacvičili minimuzikál „Včelí medvídci“. V létě vyrazili
do Rychlebských hor na 5-ti denní prázdninovou chatu. V září 2011 se ve farnosti
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pořádal festival Duchovní hudby „Svatováclavské dny“, kde spolu s členy cimbálové
muziky Kotula předvedli pásmo duchovních písní.
Díky pomoci jedné maminky vytvořila schola projekt s názvem „Zpívejte mu a
hrejte“ a dostala grant na nákup hudebních nástrojů. Děti se během roku 2011
seznamovaly s hudebními nástroji a cvičily. Ke konci roku již běžně doprovázely
svůj zpěv hrou na elektronické piano, kytary, flétny a na rytmické hudební nástroje.
25. prosince 2012 se uskutečnil vánoční koncert s názvem Zpívání u jesliček, kde byl
zpěv scholistů obohacen hudebním doprovodem cimbálové muziky Kotula.
Na začátku roku 2012 schola čítá 5 středoškoláků či vysokoškoláků, 7 dětí 2.
stupně ZŠ, 5 dětí 1. stupně ZŠ a 3 předškoláků. Plán na rok 2012 je vytvořit nový
zpěvník s notovým zápisem, který nahradí starý již nevyhovující zpěvníček. Lidé,
účastnící se dětské mše svaté se tak budou moci svým zpěvem snadněji zapojit do
liturgie.

5.4 Hafera
Pěvecký soubor „Hafera z Nového Hrozenkova“ založila v květnu 2007
kulturní pracovnice obce, Jana Krystyníková, která zajišťovala folklórní program na
I. Setkání lidí dobré vůle. To se od té doby velkou zásluhou P. Jozefa Strečky
tradičně koná na svátek slovanských věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje, na
hřebeni Javorníků v blízkosti chaty Kohútka.
Na prvním vystoupení zpívaly a na počátku stály tyto ženy: Marie Boháčová,
Jitka Ježová, Antonie Jochcová, Marie Jochcová, Adéla Krystyníková, Jana
Krystyníková, Marie Krystyníková, Anna Langerová, Jiřina Malíková, Milada
Maňáková, Anna Orságová, Jana Šipulová, Ludmila Valigurová, Věra Zbranková.
Hudební doprovod jim zajišťovala Jitka Koňaříková a Vladimír Jochec na housle a P.
Jozef Strečka na harmoniku. Název Hafera vymysleli členové kolektivně. Hafera je
místní pojmenování pro lesní plod, borůvku. Zkoušky bývaly v Památníku Antonína
Strnadla nebo v hasičském domě.
Další vystoupení se konalo téhož roku na předvánočním jarmarku, který byl
uspořádán 1. adventní neděli, 9. prosince, ku příležitosti vernisáže výstavy betlémů.
Hafera předvedla pásmo valašských lidových koled. Zpívala tehdy bez krojů,
s notovou oporou v ruce a s hudebním doprovodem.
V roce 2008 se soubor rozrostl o další zpěvačky a zpěváky i z mladších řad:
Lucie Balcarová, Štěpánka Jochcová, Antonín Koňařík, Anna Koňaříková, Markéta
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Koňaříková, Ondřej Kopecký, Veronika Kovaříková, Jitka Michalčáková, Jana
Mlčáková, Roman Orság, Ingrid Petřeková, Jitka Plátková, Ludmila Poštulková, Iva
Saranová, František Urban, Jiřina Urbanová, Božena Vráželová. Uměleckou vedoucí
se stala Jitka Plátková, manažerkou Jana Krystyníková, pokladní Jitka Ježová.
Fotografickou dokumentaci zajišťoval především Ing. Antonín Poštulka, dále Ingrid
Petřeková a Hynek Rafaja. Kronika začala vést Jiřina Urbanová. Další menší
vystoupení proběhla na Lidoveckém plese 12. února, a na vernisáži výstavy kreseb
dětí ZŠ Nový Hrozenkov 1. května téhož roku.
V neděli 29. června 2008 se farnost loučila s P. Jozefem Strečkou SVD, který
odjížděl na roční misijní službu na Filipíny. Hafera zpívala na mši svaté i po ní. Ani
na druhém setkání lidí dobré vůle na sv. Cyrila a Metoděje, dne 5. července 2008,
nesměl soubor na Kohútce chybět. Vystoupilo celkem devatenáct členů sboru a
sklidili velký úspěch. Uprostřed léta, 2. srpna, byla Hafera pozvána na folklórní
festival do Horné Marikové na Slovensko. 31. srpna zpívala také ve skanzenu Modrá
u Uherského Hradiště a navštívila P. Petra Důjku, rodáka z Nového Hrozenkova .
1. neděli v září uspořádala Hafera tzv. aldamáš, neboli dožínky. Slavnost
začala děkovnou mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele, kde krojovaní v obětním
průvodu přinesli vše, co se toho roku urodilo na poli. Poté se účastníci převlekli ze
slavnostních krojů do nově pořízených krojů pracovních. Muzika a zpěváci nasedli
na ověnčené vozy, žebřiňáky, tažené koňmi, projížděli středem městyse a svým
zpěvem zvali na odpolední program. Ten se nejdříve konal na poli za dřevěnicí
Památníku Antonína Strnadla, kde ženci kosili oves, ženy pak vázaly povřísla, dělaly
snopy, a ty pak skládaly do panáků. Přihlížející, ale i ti pracující členové souboru,
zpívali původní novohrozenkovské písně „hečené“. Po skončení práce se všichni
přesunuli před památník Antonína Strnadla, kde nejstarší hospodář, gazda, převzal
dožínkový věnec. Následovala lidová veselice, tančilo se, zpívalo a hrálo. Podobný
aldamáš proběhl také o rok později, 23. srpna 2009. Tehdy se sklízala vedle ovsa i
pohanka a vystupovalo celkem 52 účinkujících.
Na konci září Hafera zpívala na slavnostním otevření objektu Charity ve
vedlejší obci Halenkov, a také o pár dní později na vítání občánků.
Příjemný a obohacující večer strávil soubor se spisovatelem a folklóristou
Ludvíkem Vaculíkem a hudebníkem Janem Rokytou 18. října na Zvonici na Soláni.
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Další kulturní akci toho roku byly tzv. dračky v budově hasičské zbrojnice.
Hafera ukazovala veřejnosti, jak se za dlouhých večerů sedělo, dralo se peří, a přitom
se zpívalo.
Úplně první vánoční koncert se konal 28. prosince 2008 v kostele sv. Jana
Křtitele v Novém Hrozenkově. Zpěvačky se zabalily do vlňáků, nasadily si šatky a
obuly si zimní valašské papuče. Společně se zpěváky zazpívali pásmo starých
valašských koled. Na závěr pak zpívali známé koledy, aby se ke zpěvu mohli zapojit
i přítomní diváci.
V roce 2009 proběhlo dvakrát pěvecké soustředění a to na přelomu února a
března na horské chatě Kohútka a na konci října ve Velkých Karlovicích na horské
chatě Bačkárka. Soubor Hafera se také zúčastnil na dvou folklórních festivalech.
V květnu účinkoval v Ostravě na FF Májová plesná, v červenci podnikl zájezd na
Slovensko na FF Detva.
8. března vystoupila Hafera spolu s farností Nový Hrozenkov v chrámu sv.
Václava v Ostravě, kde se pro TV Noe konala mše svatá. V červnu, na slavnost
Božího Těla, se také mnozí členové přidali k farníkům a vytvořili tak dlouhý
krojovaný průvod. V této době se řady souboru rozšířily, o čemž svědčí 3. setkání lidí
dobré vůle, na kterém vystupovalo 29 zpěváků a zpěvaček, o 10 víc, jak
v předcházejícím roce.
Hafera dělala hudební doprovod na vernisáži výstavy obrazů malířky Jitky
Šarmanové, také zpívala na Kateřinské tancovačce. Adventní dračky, které se
uskutečnily v roce 2008 byly tentokrát obohaceny o ukázky dalších řemesel a o
výstavu betlémů.
V adventu vystoupila Hafera spolu s dětským tanečním souborem Vranečka a
hostem, houslistou Janem Macečkem, na Adventním benefičním koncertu Charity
Svaté rodiny Nový Hrozenkov. Koncert se konal v kulturním domě v Hovězí, dne 3.
prosince 2009. Podobný program pak předvedli i na vánočním koncertě
v novohrozenkovském kostele 27. prosince. Vstupní skladbu hrál na trombon Roman
Orság a houslistu Jana Macečka doprovázela na varhany Jana Bařáková. Další
vánoční koncerty soubor uspořádal 28. prosince v Kulturním domu v Kateřinicích a
3. ledna v kostele sv. Jana Křtitele ve Valašské Polance. Stejně jako v předešlém roce
vystupovaly zpěvačky ve vlňácích, modrotiskových fěrtochách a papučách, pouze
vdané ženy měly pak na hlavách bílé šatky.
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V lednu 2010 prezentovala Hafera valašský region na brněnském výstavišti
v rámci Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu. Svým zpěvem zpestřil soubor
také akce pořádané spolkem pro zachování valašských tradic v měsíci únoru, soutěže
O najlepší hňápané zelé a O najlepší valašsků slivovicu.
Na jaře si soubor zakoupil trička v barvách červené, fialové a modré (což jsou
barvy procesu zrání hafer) a nechal si je ručně namalovat. Poprvé v nich členové
vystoupili 1. května 2010 na zahájení soutěžní výstavy dětských prací Hrozenkovská
paleta a na stavění máje. O dva týdny později zpívala Hafera na vernisáži výstavy
akademického malíře Luďka Majera – Návraty a na konci května se v Památníku
Antonína Strnadla uskutečnilo Kácení máje. K této příležitosti členky a členové
pěveckého souboru nacvičili divadelní scénku Valašské námluvy, od Leopolda
Koubka pocházející z roku 1936, se kterou sklidili u diváků velký úspěch. Na
stejném místě se pak, 10. července 2010, uskutečnila vernisáž výstavy Valašské
akvarely Antonína Strnadla uspořádaná k 100. výročí jeho narození, kterou soubor
doprovázel svým zpěvem.
V repertoáru měl pěvecký soubor Hafera v té době zvláště staré valašské
písničky pocházející z Nového Hrozenkova, okolních vesnic a měst.
V červnu 2010 proběhlo soustředění na hájence u vedoucí Jitky Plátkové.
Nacvičovaly se duchovní písně na Mezinárodní festival gospelové hudby Spievame
Márii, který proběhl 17. července 2010 v Trstené na Slovensku.Vedle domácích
sborů a Hafery zde vystupovaly sbory a skupiny z Polska a Maďarska.
Vedle festivalu se během léta uskutečnily další vystoupení v nedalekém okolí.
Hudební produkci zajišťovala Hafera v Semetíně, kde se konala Velká cena Valašska
v sečení kosú. Další vystoupení proběhlo na Zvonici na Soláni na akci Haferové
mlsání, také v Karolince na Sklářské pouti a ve Valašském muzeu v přírodě v rámci
akce Valašský rok – Za robotu na dědinu. Zde Hafera předvedla hrozenkovské
„hečené“.
Na konci září slovenský biskup Domimika Tótha slavnostně požehnal
opravený kostel a při té příležitosti proběhla děkovná mše svatá za úrodu, na které se
z velké části podíleli členové Hafery. Týden nato uspořádala pěvecký sbor za
spolupráce P. Marka Poláčika benefiční koncert s názvem Kostelní hodiny, jehož
výtěžek 30 tisíc korun putoval na opravy kostela. Na koncertě vystoupila Hafera a
pěvecký soubor Tristianus z Trstené.
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O Vánocích roku 2011 se uskutečnily celkem 3 vánoční koncerty – na Dolní
Bečvě, v Kateřinicích a Jarcové. Doma, v Novém Hrozenkově proběhl 2. ledna 2011
koncert Novoroční.
Již od začátku roku se Hafera připravovala na léto 2011, kdy měla proběhnout
největší akce roku, Valašská svatba. V březnu vzniklo občanské sdružení Hafera
z Nového Hrozenkova. Najvyšší Haferou se stala Jitka Plátková, pravá ruka - Jana
Krystyníková, levá ruka - Jiřina Malíková, mluvčí navenek - Lucie Balcarová, horní
čestní členové - František Urban a Roman Orság, kronikářkou zůstala Jiřina
Urbanová.
„Velmi oceňuji zodpovědnost a aktivní přístup všech členů Hafery. Jsme jako
jedna velká rodina a nemáme mezi sebou konflikty, což je rovněž obdivuhodné, při
tak velkém počtu lidí. Mimochodem, když nastoupíme někde na podium, posměšně
nás nazývají Alexandrovci v sukních. Je nám ale spolu dobře a když začneme zpívat,
je to takový parádní adrenalin a padá z nás tíha všedních dnů. Jsme většinou
zasloužilé maminky a Hafera je pro nás to pravé Fitnes“, napsala vedoucí Jitka
Plátková pro Farní zpravodaj53.
Na sv. Cyrila a Metoděje proběhl již V. ročník Setkání lidí dobré vůle na
Kohůtce. O den později 6. července byla Hafera z Nového Hrozenkova pozvána na
Vzpomínkovou slavnost k výročí upálení Mistra Jana Husa do Kateřinic. Zpívala
pásmo valašských písní.
Na začátku měsíce srpna vrcholily přípravy na Valašskou svatbu a s ní
spojenou výstavu fotografií, valašských krojů a běžných potřeb Valachů. Slavnostní
otevření proběhlo 13. července dopoledne v mateřské škole v Novém HrozenkověVranči. V odpoledních hodinách se konala „spanilá jízda“. Členové souborů nasedli
do dvou vozů tažených koňmi, projíždeli městysem a svým zpěvem zvali občany
na nedělní svatbu. Toho dne večer se v památníku představily soubory z Trstiené
v rámci projektu Zbližujme sa prostrednictvom spevu a tanca. V neděli ve 14h bylo
v Památníku Antonína Strnadla slavnostní svatební představení zahájeno námluvami
falešných nevěst. To bylo doprovázeno zpěvem a vtipnými promluvami. Následovalo
vydání pravé nevěsty a rodičovské požehnání. Poté se za doprovodu hrozenkovské
dechové hudby v průvodu přešlo do místního kostela, kde proběhl svátostné
požehnání z rukou P. Marka Poláčika. Před kostelem se pak tančilo a zpívalo.
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Všichni vystupující i diváci se přemístili zpátky do Památníku, kde program
pokračoval svatebním veselím. Hafera zpívala, cimbálová muzika Kotula hrála a
taneční soubor Vranečka tančil. Svatební zvyky byly zakončeny tzv. čepením, kdy
ženy vyměnily nevěstin věneček za čepec a šatku, symboly vdané ženy. I tento akt
byl doprovázen zpěvem starých písní.
Na konci roku 2011 se opět pěvecký soubor Hafera rozrostl o nové zpěváky
z řad mužů.
V březnu 2012 zažila Hafera první zkušenost s nahráváním písně na hudební
nosič ve spolupráci se vsetínskou kapelou Dareband.
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6 HUDEBNÍ KAPELY
6.1

Jazz
Novohrozenkovský jazz má kořeny ve 30. letech 20. století, kdy v Novém

Hrozenkově – Karolinině Huti začal hrát Jazz band s názvem Hej–Rup. Tento název
vznikl pravděpodobně podle stejnojmeného filmu Jiřího Voskovce a Jana Wericha.
Kapelníkem a autorem not byl houslista Bedřich Čeněk. Na fotografii z roku 1935
jsou zachyceni tito členové: František Kazmíř, Petr Orság-Michalík – tenor saxofon,
Cyril Valíček, Josef Davídek – harmonika, Josef Chromčák – trubka, Karel Malík –
buben, Bedřich Čeněk – housle. Fotografie z roku 1940 je popsána jako Lidový
soubor Bedřicha Čeňka. Vedle členů působící v kapele Hej-Rup jsou zde ještě
Antonín Ertinger – klarinet, Antonín Novák – trombón, Trampota – kontrabas.
Roku 1955 byla založena taneční jazzová kapela (také taneční jazzový
orchestr), která spadala pod patronát dřevařského závodu Bezkyd. Standartní sestava
hrála ve složení: Vladimír Orság,

Josef Chromčák – trubka, František Kazmíř

„Dušátko“, Josef Michalčák, Evžen Orság – saxofon, Josef Provázek – trombón,
Cyril Valíček (po jeho smrti ho vystřídal Karel Vodička) – harmonika, Jaroslav
Bambušek – kontrabas, Jan Pliska – kytara, Josef Stupka – bicí. Kapela byla velmi
populární a hrála lidem k tanci při nejrůznějších akcích: Silvestry, plesy, stavění a
kácení máje, letní zábavy např. Červencová a Srpnová noc, Kateřinská tancovačka,
aj. Muzikanti měli prakticky pauzu pouze v adventu a půstu.

6.2 Taneční kapely R 64, Union, KLAS
Na konci roku 1963 byla založena taneční muzika, která si dala název Rytmus
64, ale říkalo se jí zkráceně R 64. Byla složena z muzikantů hrozenkovských a
karolinských. Zakládající členové byli: Stanislav Stupka – alt saxofon, Karel Stupka
– tenor saxofon, Ladislav Šuránek – sólová kytara, Lukáš Koňařík – doprovodná
kytara, Petr Kopecký – harmonika, Jan Jochec – kontrabas, Alois Boháč – bicí.
Vedoucím kapely se stal Petr Kopecký a jeho poradcem byl Vojtěch Jochec, který
také rozepisoval noty. Zkoušky se konaly pravidelně v hospodě Na Vranči. Kapela
doprovázela vedle jiných zábav také Čaje o páté v sále výše zmíněné hospody. Za
vyzískané peníze jeli na zájezd k maďarskému jezeru Balaton. Kapela R 64 se
rozpadla ke konci 60. let.
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V letech 1969 až 1978 působila v Novém Hrozenkově kapela Union, která se
skládala pouze z pěti členů: Jaroslav Absolón – klarinet a harmonika, Vladimír Orság
– trubka, Stanislav Stupka – alt saxofon, Karel Stupka – tenor saxofon, Josef Trlica –
kontrabas, Podešva – bicí, v roce 1976 jej vystřídal Alois Orság-Michalík. Union
doprovázel např. zábavy s názvem Benátská noc.
V roce 1978 začal Union hrát pod záštitou Jednotného zemědělského družstva
Nový Hrozenkov. Změnilo se jak obsazení, tak název. Milan Mlčák – trubka, housle,
Stanislav Stupka – alt saxofon a klarinet, Karel Stupka – tenor saxofon, Pavel Bařák
– saxofon, Vojtěch Kocurek – sólová kytara, Petr Krajča – baskytara, Vojtěch Petřek
– harmonika, klávesy, Josef Provázek – trombón, zpěv, Marie Provázková – zpěv,
Alois Orság-Michalík – bicí. Členové vymysleli název Klas, aby tématicky seděli ke
svému patronátu JZD. Zkoušky bývaly zprvu v prostorách JZD, pak v hasičském
domě, nakonec v sále Lidového domu. Kapela doprovázela zábavy, plesy, schůze,
narozeniny, svatby, a další. Stala se nejpopulárnější hudební skupinou od Velkých
Karlovic po Vsetín. Byla známá také na Slovensku. Prezentovala se v Dunajské
Strede, v Makově, Vysoké nad Kysucou, aj. Šest let za sebou hrála na plese pro
představitelé státních lesů v Čadci. V repertoáru měl Klas lidové i moderní písně,
např. od skupiny Olympic, Beatles, Bonye M., aj. Notové party rozepisoval kapelník
Milan Mlčák.
Kolem roku 1988 nastaly změny v sestavě kapely. Bubeník Alois OrságMichalík odešel do kapely Sklo Q do Karolinky, jeho místo nahradil Josef Orság.
Kvůli své nemoci byl donucen přestat hrát Milan Mlčák. Z původní desítičlenné
obsady zůstalo asi šest hráčů. Přesto ještě s přestávkami hráli do roku 2007, kdy
zemřel velký tahoun kapely, Vojtěch Petřek, a kapela tak pomalu zanikla.
Už jen velmi vzácně se setkávají tři původní členové kapely Klas – Stanislav
Stupka, Karel Stupka a Josef Orság a vystupují spolu s Miroslavem Vaclavíkem a
Michalem Orságem. V únoru 2012 se představili pod názvem Veselá pětka na
tradičních Končinách v Lidovém domě.

6.3

Rock a projekty mladých
V roce 1979 se začali scházet spolužáci 6. třídy ZŠ Nový Hrozenkov (Milan

Urban – kytara a zpěv, Zdeněk Bartošek – kytara a zpěv, Tomáš Jochec – klavír a
kontrabas) s cílem založit svou vlastní kapelu. Repertoár čerpali zejména od
folkových hvězd té doby, též od Olympiku a Katapultu. V období postupného
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přechodu na různé střední školy (tehdy byla možnost odchodu z 8. i 9. tříd) došlo
k obnově a rozšíření členů tohoto seskupení. Poprvé si začali říkat Problem. Kapela
se skládala z těchto členů: Milan Urban – sólová kytara, Tomáš Jochec – klavír, pak
kontrabas a basová kytara, Jiří Nechanický – bicí, Marie Jochcová a Jana Kopecká –
kytary a zpěv. Díky podpoře pana učitele Milana Mlčáka a celé kapely Klas mohli
zkoušet na zapůjčených nástrojích a zvukové aparatuře. V té době již začal svou
textařsko-skladatelskou éru „frontman“ kapely Milan Urban, díky čemuž vystupovali
především s vlastní tvorbou na školních akcích, např. na každoročních Akademiích.
Co se týká veřejného vystupování bylo to nejúspěšnější období kapely.
V době, kdy již všichni členové studovali na středních školách, došlo k dalším
obměnám v obsazení. Nejdříve nahradil bubeníka Jiřího Nechanického (ten se již
zcela věnoval své folklórní kariéře – hře na cimbál, housle, aj. nástroje) Vlastimil
Jurčík, který byl spolužák zpěvaček. Později přibyl do sestavy Tomáš Uherek, hráč
na 2. sólovou kytaru. Tehdy si dali název Eroor, což byla zkratka pro Elektrický
rockový orchestr.
V roce 1985 ukončily svou činnost zpěvačky Jana Kopecká a Marie Jochcová,
kterou stále více zaměstnávaly povinnosti v hudební skupině Učedníci. Tomáš
Jochec popsal tehdejší situaci takto: „Kapelu oživil příchod Zdeny Putaly z Hovězí,
hráče na klávesové nástroje. V té době se již kapela stáhla do ilegality, začala si říkat
Habaděj, a pilně nacvičovala nové skladby“54. Pořídila si svoji aparaturu a vše
podřizovala svému cíli, získat povolení k veřejným vystoupením, k čemuž bylo
potřeba obstát před hodnotící komisí. V repertoáru měli asi 40 skladeb, převzaté,
např. od skupiny Olympic, Katapult, apod., a také své vlastní.
V letech 1986-87 odešli postupně všichni členové na vojnu. Po ukončení
základní vojenské služby kapelníka Milana Urbana byla ještě patrna snaha o
obnovení činnosti někdejších členů kapely. Avšak zapojení se do tzv. pracovního
procesu spojeného s odchodem do různých koutů republiky bylo poslední ranou a
přibližně v roce 1990, paradoxně v době, kdy se otevřely nové možnosti, se kapela
definitivně rozpadla.
Po více jak desetileté pauze se obnovila hrozenkovská rocková scéna. Petr
Jurčík, syn člena kapely Eroor, se naučil hrát na bicí svého otce a začal kumulovat
kolem sebe hudební amatéry z okolí. Velké zázemí jim poskytuje zkušebna s moderní
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technikou, kterou spravuje vedle dalších Hynek Rafaja ml. „Většina hudebních
uskupení zde vzniklých bohužel nemělo dlouhého působení, po dvou akcích se často
začali rozcházet. Na druhou stranu však těmito rozpady docházelo ke vzniku jiným
často i protichůdným hudebním projektům, což nebylo a nikdy není na škodu,“ řekl
v rozhovoru55 kytarista Tomáš Orság. Vyskytovaly se zde kapely punkové, rockové,
metalové, doba trvání však byla mizivá. Za zmínku, podle mínění Tomáše Orsága,
stojí kapela Fall Street v často měnícím se složení: Petr Jurčík - bicí, Alois Šulák kytara, Tomáš Orság - kytara, Ondřej Uherek – kytara, z níž vznikla bezejmenná
deathcorová kapela. Také zde působila punková kapela Broken face.

6.4

Country kapela Sjezdaři
Původní sestava kapely byla rodinná a vystupovala pouze příležitostně na

rodinných sešlostech a oslavách. Byli to kytaristé Vojtěch Petřek, Jan Venglář a
kontrabasista Tomáš Jochec. Hráli především country, i když v Novém Hrozenkově
tento styl hudby nemá tradici.
V tomto složení hráli v roce 2004 na zájezdě ve Špindlerově Mlýně, kde se
blíže seznámili s Ivanem Hrstkou, trenérem sjezdového lyžování. Ten si s nimi
tenkrát zazpíval a zahrál na kytaru. Také se zmínil, že doma na půdě leží banjo, na
které 30 let nehrál. Ještě v tom roce se konala rodinná oslava, kde kapela vystoupila
poprvé i s banjistou Ivanem Hrstkou.
Asi v roce 2009 se k nim přidal hráč na mandolínu, Alois Šulák, a jeho strýc
Petr Šulák začal postupně střídat kontrabasistu Tomáše Jochce. Petr Šulák také
spontánně vymyslel název kapely. Na otázku s kým večer hraje odpověděl: „se
sjezdařema.“ Pravdou je, že kromě něho všichni jezdí aktivně na lyžích. Od té doby
si říkali Sjezdaři.
Členové kapely trénují nepravidelně, většinou tehdy, když mají čas a chuť si
společně zahrát. Scházejí se v dílně Vojtěcha Petřeka, či v domě Jana Vengláře.
Vystupují nejčastěji pro turisty na horských chatách v blízkém okolí. Doprovází také
oslavy, svatby, silvestrovské zábavy. V letech 2009 a 2010 hráli na Sjezdu veteránů
v Karolince. Též se účastní bluegrassových přehlídek ve Vsetíně.
V březnu 2012 si zakoupili svou vlastní aparaturu.
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ZÁVĚR
Cílem této práce bylo zachytit hudební dění v mé rodné obci Nový
Hrozenkov. Jelikož jsem členkou několika hudebních těles, které zde v současné
době působí, měla jsem určité podvědomí o bohaté hudební a kulturní historii. Přesto
jsem byla během bádání mile překvapena, jak má tato lokalita široký hudební záběr.
Vedle lidové a duchovní hudby zde dříve fungovaly a stále určitým způsobem
fungují moderní kapely. Mladší generace možná ani netuší, že tu v 50. letech byla
velice populární jazzová kapela.
Některé zjištěné skutečnosti mi otevřely nový náhled a nabídly určité inspirace.
Nejenže bych ráda po studiu pedagogické fakulty vyučovala v místní základní škole
a předávala nabyté informace dál. Také bych mohla obnovit chrámový sbor, nebo
založit sbor podobného typu jako bylo Pěvecké sdružení učitelů novohrozenkovských,
které zde působilo na začátku 20. století.
Snažila jsem se obsáhnout jednotlivé hudební soubory, kapely a sbory z co
nejširšího hlediska. Častokrát ve své práci vyjmenovávám jednotlivé členy a
konkrétní vystoupení. Je pochopitelné, že se mi ne vždy podařilo dopátrat a
vystihnout vše. I když jsem používala různé zdroje, některé spolky si za svého
působení nevedly kroniku ani fotodokumentaci. Proto jsem většinu informací
získávala v terénu, od pamětníků, vedoucích jednotlivých složek, dlouholetých členů,
nebo od jejich rodinných příslušníků.
Tímto děkuji všem, kteří mě vlídně přijali, pohostili, též poskytli informace a
fotografie, ba často předali kousek ze svých životních zkušeností.
Doufám, že práce bude užitečná všem výše zmíněným souborům, sborům a
kapelám a také dalším generacím, kteří budou chtít pokračovat v navázání hudební
tradice v Novém Hrozenkově.
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