
U nás doma

Milí čtenáři, tyto strany tvoříte právě vy. Přispějte také do svých novin a podělte se s ostatními o vše, co vás ve va-
šem okolí zaujalo, potěšilo, pobavilo nebo naopak zklamalo či rozzlobilo. Zde je prostor pro vaše články, názory,

verše či zajímavé fotografie. Neostýchejte se ukázat ostatním snímky svých čtyřnohých miláčků, dětí, kamarádů, oslav,
zážitků z cest a všeho, co je pro vás důležité. Pište na: redakce.valassky@denik.cz

Panská pajta vyroste v areálu muzea v přírodě
Valašsko – Klasická pajta je
jednoduchá dřevěná stavba
spojená se sezonním chovem
dobytka a ovcí, která byla vy-
užívána na horských pastvi-
nách jako přístřešek na ochra-
nu před nepříznivým počasím.
Jedna taková se nachází i
v rožnovském skanzenu.
Naopak panská pajta, jak

nám dokládá unikátní ikono-
grafický pramen, byla poměrně
rozlehlá stavba podobná sto-
dole. Ve zkoumaném regionu
jsou předpokládány dvě tako-
véto stavby. První, která je
pravděpodobně zobrazena na
snímku, stála v místech býva-
lého Panského dvora v Rožno-
vě pod Radhoštěm, kde je dnes
penzion Hradisko. Druhá pajta,
která byla cílem bádání ar-
cheologů, se nacházela na
svahu hory Humenec nedale-

ko obce Hutisko-Solanec. O její
existenci víme jenom na zá-
kladě dobové mapy, kde byl
vyznačen její půdorys.
Tuto druhou pajtu jsme se

rozhodli prozkoumat, mimo
jiné i za účelem její budoucí
stavební rekonstrukce v areálu
Valašského muzea v přírodě.
Náš předpoklad o nasucho
kladených základech se sice
potvrdil, ale překvapující byla
jejich mohutnost a kvalita.
Velice zajímavým nálezem by-
la i velká rampa se štětovou
dlažbou, která vedla do pajty. I
dnes by po ní bezpečně projelo
menší nákladní auto.
Bohužel kromě stavebních
prvků se na lokalitě našlo je-
nom velmi málo movitých
nálezů.

Samuel Španihel, archeolog
Muzea regionu Valašsko, p. o.

ZMUZEJNÍSBÍRKY.Obraz zachycující panskoupajtu u Rožnova
podRadhoštěm. Foto :archiv Valašského muzea v přírodě
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Ladislav Buzek – věnoval se filmu i fotografii

Letos by se dožil 90 let
Ladislav Buzek – historik
umění, etnograf, muzej-

ník, fotograf a dlouholetý spo-
lupracovník Muzea regionu
Valašsko. Absolvoval studium
archeologie a historie v Praze a
studium etnografie a folkloris-
tiky v Brně. V mládí chtěl na-
táčet dokumentární filmy po
celém světě. Krátce studoval u
prof. Karla Plicky na filmové
fakultě – obor kamera. Studi-
um ale nedokončil. Později,
jako člen České společnosti pro

vědeckou kinematografii, stál
u zrodu rožnovského Etnofil-
mu. Ten byl v roce 1977 prv-
ním festivalem amatérských
filmů s národopisnou temati-
kou. V rámci přehlídky Etno-
film pořádal semináře, kde
poskytoval filmovým amaté-
rům metodické rady. Vsetínské
muzeum má zdigitalizován
mj. jeho známý snímek
„I jděte k čertu“, který spolu
s J. Stromšíkem natočili.
Více než filmy ale „produ-

koval“ fotografie. Vzniklo tak
mnoho snímků za dvacet let
 jeho novinářské praxe, později
za 19 let práce ve Valašském
muzeu v přírodě v Rožnově p.
Radhoštěm. Zde, v archivu jsou
fotografie z jeho působení
v muzeu a na Valašsku ulože-
ny. Po jeho smrti rodina rož-
novskému muzeu věnovala je-

ho soukromý archiv čítající
přes 6 tisíc negativů a velké
množství diapozitivů, které za
svůj život vytvořil.
Vsetínské muzeum mu

k jeho sedmdesátinám v roce

1997 uspořádalo samostatnou
výstavu fotografií. Vystavoval
ale již dříve, v roce 1968 to
byla jeho autorská výstava
v Ostravě (kde tehdy působil
jako redaktor Svobodného slo-
va), druhou výstavu měl o rok
později v Melantrichu v Praze.
Když mohl, navštěvoval

všechny vernisáže ve vsetín-
ském zámku.
Jeho životním krédem byla

parafráze biblického výroku
z Knihy Kazatel: „Marnost nad
marnost, všecko jest marnost.
A přiložil jsem ucho své, abych
poznal moudrost a umění, ne-
moudrost i bláznovství. Ale i
to je marnost. Neboť kde je
mnoho moudrosti, tam je i
mnoho hoře a každé vědění
rozmnožuje bolest.“

Milan Ošťádal, fotograf,
Muzeum regionu Valašsko

Ladislav Buzek
fotograf a muzejník
14. 1. 1927 – 18. 7. 2016
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