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Hornický spolek ,,Rozkvět" v §edlištích.

Náš klub přátel hornického muzea má kamarády, kteří budou slavit neuvěřitelných
110 let trvání svého spolku,,Rozkvět", ktený byl založen 1. října1901 vSedlišti u
Frýdku, schválený c. a k. zemskou vládou v Opavě, c. a k. hejtmanstvím v Těšíně a
obecním úřadem v sedlištích.

Je to neuvěřitelné. §polek byl založen v obci, kde se nikdy nedobývalo, ani nebyla
žádná šachta. Bylo to ještě za Rakouska - Uherska kdy většina kamarádů pracovala
na Ostravských nebo v Petřvaldských šachtách. Po druhé světové válce byly výjimky,
Někteří dojížděli i na Karvinské šachty nebot' pracovali u VOKD, GP a dalších
organizacích, firmách.

Spolek si nechal zhotovit prapor s hornickým námětem, patronkou havířů sv,
Barborou, hornickými kladívky a hornickým pozdravem. Tento prapor byl součástí
dřevěného kostela Všech svatých národní kulturní památky a panuje shoda, že je to
nejkrásnější klenot Lašska.

Hornický prapor, ktený spolku zanechali předkové, je jedním z nejstarších
dochovaných praporů v České republice. Po 107 letech byl značně opotřebován a
v současné době je vystaven v Hornickém muzeu pod Landekem v Ostravě
Petřkovicích, Někteří členové spolku v r, 2008 se rozhodli dát zhotovit repliku
hornického praporu. Nakonec po usilovném shánění se dílo podařilo po zásluze
zesnulého Bohumila Zátopka, Jana Figy a Jaromíra Stříže a replika praporu je
umístěna v Lašském muzeu v Sedlištích. Náš klub si půjčuje tento prapor včetně i
praporeěníka na různé hornické slavnosti a příležitosti. Na nový prapor přispěli
všichni členové hornického spolku.

Činnost spolku.
Spolek pomáhá rodinám po zemřelých hornících, navštěvuje dlouhodobě nemocné

ěleny spolku, při oslavách kulatých narozenin, smutečních obřadech, kde jsou
krojovaní horníci se všemi poctami, včetně svého praporu aby drželi čestnou stráž a
doprovodili kamaráda na poslední cestě,

Při založení měl spolek 15 členů. Hornický spolek se rozrůstal i vymíral. V r. 1934
měl 20 členů, 1946 měl 45 členů, vroce 1950 měl 57 členů a nejvíce bylo vroce
1971 71 členů, Vsoučasnosti má Hornický spolek 21 ělenů, ztoho 2 ělenové jsou
v našem KPHM,

Prvním předsedou spolku byl zvolen Josef Mintěl. Potom se každým rokem měnil
předseda, až do roku 1950 kdy byl zvolen Vítěslav Lipina, ktený v této funkci byl 29
let. V roce 1979 byl předsedou zvolen Milan Bezecný, Od roku 1990 je předsedou
Alois Bezecný/80 leV a je jím dodnes. Jeho zástupcem je Jaromír Stříž, tedy
místopředsedou,

Nelze při tomto vzpomínání nevzpomenout, že v roce 1908, na popud ukoněení
roboty v českých zemích v r. 1848 a tím pádem i pádu feudalismu, 16. srpna vznikl

lší spolek tehdy Těšínského Slezska ,,Sedlišt'ané". Vroce 2010 byla
o 400 výtiscích: Po stopách národopisného sdružení,,Sedlišťané", ve
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je vzpomenuto, že horníci a hutníci přinesli do vesnice myšlenky sociální
spravedlnosti. Dále je zde vzpomenut otec Jaromíra Stříže Antonín Ferdinand Stříž
(1895-1977}, ktení se věnoval písemnictví a kronikářství - měl rád knihy, četbu a
historii. Jeho zásluhou byl zachráněn archiv ,,Sedlišt'anů". U příležitosti 700 let
založení obce Sedliště v r. 2005 byl jmenován in memoriam jejím čestným občanem.
§ynové jdou ve šlépějích svých otců. V kronice spolku ,,Rozkvět" je i podobná
myšlenka vyjádřena ijako povinnost a dána jako naučení příštím generacím,

Na závěr je nutno poděkovat všem členům hornického spolku ,,Rozkvět", kteří se
podílejí na prezentaci našeho cechu při hornických slavnostech a i jiných

spoleěenských příležitostech, za svojí účast se svojí vlajkou na propagaci hornictví,
§oučasně přejeme spolu hodně dalších let ve své činnosti, nejen v obci Sedliště ale
v také KPHM, Zdař Bůh!

lng. Jaroslav Minka

M§Z§UÍtl m§§KÁ JIz§Á ,

s exporicí
hornickóbo Epol§rr ROZfiVĚr
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sedlišťané!

Obec boható historie a přírodních krás,
v uších §edl§ťanů znípřekrásné melodie,
to vše milqie nejen turista ale každý z vás!

Víra v člověka a jeho sílu,
to provází vaše konání,

to je obsaženo vkaždém dflu,
to je prostě vaše nadání!

Co úsilí a twdé práce je obsaženo v každém stavení,
je to čistá láska jako rádce a to je v každém pokolení!

Do dějin obce patří spollcy,
sdružují lidi stejných zájmů a profesí,

žijí snadjř od mateřské škollcy
jako zrcadlo svých rodičů a radost obci nosí!

Jeden z nichje horniclcý spolekv obci,
sdružující kamarády milující horniclcý cecho
v roce zort slavící rro let od svého zal.ažernl'

paradox, že není těžní věže ani dolování v obci.
Jelikož hornicMjako obživa má svůj dech,

žtjielv odkazech otců přináší blaho a slávu obce vjejím snažení!

Čest a sláva kamarádům havířů,
čest a sláva všem §edlišťanům;

aťláska jeden k druhému je plná talířů,
ať radost a štěsť patříjejím obyvatelům!

Ať ží$e horniclcý spolek ,,Rozlrvět"!
At záíí jeho prapor, v obci i kostele, jako květl

Jaro zorr



Oslava tto. výročí Hornického spolku Rozkvět v Sedlištích.
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g. záíí, ve 14. hodin se sešli kamarádi Hornického spolku ,rRozkvět"
v Lašské jizbě společně s pozvanými kamarády z KPHM z Ostrav5r,
Havířovao Petřvaldu a Nadace Landek aby společně se zúčastlrili nejen
oslavo ale také křttl knihy o historii Hornického spolku ,,Rozkvět'3, u
příležito§ti 4. Ročníku Lašslcých slarmosť na Bezručově vyhlídce.
Přivítání provedl místopředseda Horrrického spolu Rozkvět Jaromír

Sříž, za KPHM promluvil Mgr. Rodan Broskevič, jeho předseda a za
Nadaci Landek Ing. Josef Kimer CSc, její ředitel. O knize mluvit její autor
václav cichoň.
V r5.3o hod. na Bezr"učově r,yhlídce byly slarmosfi zahá$eny přiiezdem

Lašského krále Zdeňka Viluše Krulikovského a jeho družiny,
s místopředsedou Rozkvětu Jaromírem Střížem a ředitelem Nadace rng.
Josefem Kimrem CSc. Po uvítáni zaéal následqiící program: Vystoupení
krále, folklorní soubor z Frýdku - Místku Ostravička, Havířovské bablcy,
Hornická kapela ,rOndrušovka" z Ludgeřovic, po lďeré následoval křest
publikace o Hornickém spolku ,,Rozkvět". Křest provedli: ředitel Nadace
Landek společně s Lašskýrn králem, autorem knihy, s místopředsedo a
předsedrru Hornického spolku Rozkvět.

Potom vystoupila countr5r kapela o,Paďouři" a od eo. hodin Flash Jiřího
Tesaříka. Zábav6 podle sdělení kronikáře Rozkvětu Antonína
Strumenslcýho, tryala až do 4. hodin nedělního rána!

Zapsal včebrě foto v příloze jeden z účastrríků oslav Ing. JaroslavMinka
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Před zahájením osíay t10. výročí spatku ,,Rozkvět" se přeď Lašskou jizbou
seš/í,, Nadace Landek a Lašský vojvoda společně s místopředsedau spolku
Rozkvět a zástupci KPHM v Ostravě.

3. září ve 14 hodin 2011

Pokračování v Lašské jizbě



Když někdo havoří, ostatní naslouchaií a tak vše začíná přípitkem a pak drobná
konstatování, zhodnacení a yše se připravuje na přejezd na místo oslav,
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ffi xenm s předsedo u Mgr. Rodanem Braskevičem a býva|ým přeďsedo u lng, ;"-u,

Zdeňkem Dombrovským CSc, a Aladace Landek s ředitelem lng. Josefem
Kimrem CSc., Ing. Josefem Gavlovským, lng, Miroslavem Lenártem a lng.
Josefem Vilímem z KPHM i jeho předsedou, v Lašské jizbě před zahájením
Lašských slavností v Sedlištích.
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Představitelé spoíku Razkvět v Sedlištích



Připrauend" Bezr"učoua vyhtíďka u §edlšfích na iašslcé astaug a to.ké na
oslquu 77o. uýroá od zqložení hornického spallan ,,Rozkvětu ts obci
SedlĚtě. Stdnlcu ob s gzené, ob čer stv ení u plném pr oudu př ed. zahqý ením.

Místopředsedg spolían Jgromír a řeďitel No,do.ce Lo;ndek Ing. Josef
Kbner C§c. g. za nimi Ing. Josef Gaulas u pozadí.
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s pTapory Loršska. a hornického spollan ,,Rozkuět" s přítotnnými: 
:

Jarotnírern Střížetn, Josefem Kimrem, § konferenciérkou a i
harrnonikdřkou i s potnocníkern króle. i

-oňské spřežení co přiuezlo krdle imistopředsedu g.ředitele oďjíždí.
ia



N dr o dopisný soub or O str olička
peilcrablje se suýtni tanei

Hquířouské bablcg

Krdt to rozjel naplna o histoňi
arad.osti Lachů

Dechouý orchestr Vaňka

uše s hauířským folklor ern
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Bezručova r,y,hlídka na Sedliště
s koňským spřežením

Taneční národopisný soubor
ostravica začiná
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Horniclcý spolek rrRozkvět"
sEDLIŠrĚ

19o1

Prameny,fi#J:#,:**ff-
Ifuonilqy - obec Sedliště

spolku Rozkvět

Osnova:
r. Hornické spollqy (i jiné) - Frýdecko r. 19oo - a9o2

z. Historie obce §edliště ajejí založení

3. Horniclcý spolek,,Rozkvět* mezi ostatrími spollcyv obci

4. Jména všeďr členů od založení spolku až dosud

5. Činnost spolku

6. Vlajka spolku - historie a souěasnost

7 Pochody nebo stání s vlajkou při slavnostech

8. Zapojení do KPHM a tím také do SHHS - SpolečensM hornicko-
hubric§ých spollcl v Čn

9. Obec Sedliště reprezentovaná spolkem Rozlcvět svoji vlajkou při
ýstavách, Dnů hornílců, Barbory, §etkání honriclcých měst

Připravit Ing. Jaroslav Minka
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Oficiátní stranky obce Sedliště Strrinka č.l z3

Historie
Téma: Historie, Vydáno dne: 14, a4. 2007

Sedliště se rozk!ádají nedaleko Fďdku, především okolo silnic vedoucích do
Kaňovic a do Bruzovic a samozřejmě do Frýdku. Jsou vedeny mezi
vesnicemi v seznamu desátkŮ vratislavského biskupství z roku 1305, takŽe
musely vzniknout již ve druhé polovině 13.století. Urbář z roku 1636 mimo
jiné údaje uvádí zajímavost, že nejvíce rybníkŮ z panství fďdeckého bylo
právě v Sedlištích. Bylo jich sedm, v šesti chovali ryby, sedmý byl později
zatravněn a z něho se kosila dobrá tráva pro dobytek. Každý rybník mě| své
jméno.

V dokladech z roku 1450 je obec uvedena jako soukromý šlechtický
majetek, ale jméno šlechtice není známé. Název obce je odvozen od polohy
středu obce, to je sedlo mezi kopci.

Urbář panství frýdeckého z roku 1636 uvádí tyto údaje:

Ve vsi byl filiální kostel Všech svatých, náležející k bruzovské farnosti.
Vrchnostenský dvŮr zYízený dřívějším majitelem pansWí Janem starŠÍm
Bruntálským z Vrbna z pŮvodního tzv. peŠatovského volenství, DvŮr byl
vystavěn ze dřeva se světnicí, stodolami a dalšími stavbami, při dvoře bylo
chováno 30 krav, 40 jalovic, 30 prasat, 30 slepic, 20 husÍ, 15 kachen a 300
ovcí. Vysévalo se 2 maldry 8 štvrtní pšenice a žita ozimu a 5 maldrŮ jaři. re
dvoru dále náležely tři zahrady a čtyři louky. Na katastru SedliŠt t.yto l
rybníčkŮ a mlýn. Fojtem by| blíže nejmenovaný Adam a ve vsi dále byli dva
volní, sedlák Jiřík Bezruč a zahradník Jura Bumbala. Celkem bylo ve vsi 19
sedláků a sedm zahradníků.
V urbáři jsou uvedeny následující osoby. Sedláci: Adam fojt, BezruČ Jiřík
volný, Haluška Pavel, Hlava Václav, Holý Maftin, Jež Václav, KerČ Maftin,
Kubica Jakub, Kulhánek Jan, Kyška Pavel, Malík Matěj, Marný Staněk,
Mojžíš Adam, Mojžíš Jan, Mužný Jan, Obluček Mikuláš, Papala Mikuláš,
Piškoř ]iřík, Radek Jiřík. Zahradníci: Bumbala Jura volný, PtáČník Jan.
Skokan Jura, Stďček 3irík, Václav mlynář, Vaverka Jiřík, Veselka Jakub

Fragmenty historických map :

http:l/www.sedliste.czJrservice.php?akce--tisk&cisloclanku:2007040008 21.10.2010
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Strfutka č,1z 1 -

Vítejte v naší obci
Téma: O obci ,,,, Vydáno dne: t5. 04, 2007

První písemná zmínka o obci pochází z roku
seznamu desátkŮ vratislavského biskupství,
už ve 2. polovině 13. století.

1305, kdy obec je uvedena v
takže obec musela vzniknout

V urbáři z roku 1636 je zajímavý údaj
fnýdeckého bylo právě v Sedlištích. Na
mlýn.

o tom, že nejvíc rybníkŮ z panství
katastru Sedlišť jich bylo 7 a také

Pro §edlišťany a Sedliště nepochybně nejvíc
znamená opravdový klenot - prastaný
dřevěný kostelík Všech svatých postavený
roku 1638 na místě starého dřevěného
kostela z roku t447. Architektuře kostela
vévodí mohutná kvadratická věž s bání
postavená nad hlavním vstupem, jejím
protějškem je sanktusníková věžička nad
presbyteriem. Kostel má šindelovou střechu.

Okolo hlavní lodě zvenčíje vedena ,,sobota", krytý ochoz
chránící před povětrnostními vlivy základy kostela.

Kostel je obklopen hřbitŮvkem, kam se již léta nepohřbívá, s bohatstvím
pozoruhodných litinových křížŮ. HřbitŮvek je ohraničený dřevěným
parkánovým plotem se sedlovou stříškou. Mimo hřbitovní plochu, za
presbyteriem, stojí vedle vstupní brány symetricky lidové plastiky Panny
Marie Fďdecké a sv. Jana Nepomuckého. Je to snad jedena z
nejpŮvabnějších plastik Jana na Flýdecko-Místecku, Obě plastiky jsou
umí,stěny na hranolových sloupech.

http: //www. sedliste. cďrservice.php?akce,{isk&cisloclanku:20070400 1 9 21.10.2010
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Obecní symboly - znak a vlajka
obce

i,

Současný znak obce Sedliště
navazuje na vlastní pečetidlo z
roku L7Oa, jehož se užívalo až
do poloviny 20, století. Kulatá
pečeť nese obraz doleva
obráceného sedla, které je
volně umístěno nad naznačenou
pŮdou (trávníkem). Je to pěkný
příklad tzv. mluvícího znamení,
kdy obraz odkazuje na název

svého nositele. V případě naší obce obraz sedla připomíná základ názvu
obce Sedliště (pŮvod názvu obce je možné i hledat jinak; lze jej vyvodit
také v odvození od pojmu "sídlo" nebo "sídliště"). Nový znak obce
představuje v modrém štítě zlaté sedlo se třmenem. Znakový námět je
převzat z historických pečetí a razítkových znamení obce. Kombinace zlaté
a modré barvy vyjadřuje historickou vazbu obce k fnýdeckému panství a
těšínskému knížectví. 2a. června 2000 předal předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky Václav Klaus obci Sedliště dekret o
udělení obecních symbolŮ; znaku - v modrém štítě zlaté sedlo se třmenem -
a praporu - modný list se žlutým sedlem se třmenem.

http://www.sedliste.clrservice.php?akc*=.tisk&cisloclanku:2aa7a4a007 21.10.zarc
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Základní údaje

. Polohal 4 km severně od Fďdku-Místku

. Rozloha obcel 989 ha

. Nadmořská výškal 330 m

. Počet obyvatel k 31, 12. 2006: 1 306

. Ptvní písemná zmínkal rok 1305

Obcí procházíl
- silniČe II!473 z Frýdku-Místku do Šenova a Ostravy
- silnice III/4731do Havířova

Historické obiektv:

. dřevěný roubený kostel Všech svatYch (163S) a kolem kostela hřbitov
s množstvím litinových křížŮ

. barokní sochy Jana Nepomuckého a P. Marie
r íld Černé zemi pomník Od roboty ke svobodě
. Vyhlídka Petra Bezruče (374 n. m.)

http: //www. sedliste. clrservice, php?akcetisk&císloclanku:2 0a7 0 4aaa2 21,t0.2010



Oficialní §tranky obce Sedliště Stnánka č.l z2 5/n1

Muz'eum jizba

V sousedství naší nejvýznamnější památky - dřevěného kostela Všech
svatých - se nachází budova staré školy. Tabule u vchodu Vás upozornÍ, Že
mŮžete navštívit místní Muzeum Lašská jizba.
Shromažd'ování předmětŮ dokládajících žlvot minuIých generací provází

naši obec od počátku 20. století. Už v roce 1908 začal JoŽa Vochala, jedna
z nejvýraznějších osobností národopisné práce na Fďdecku, shromaŽďovat
nářadí, nástroje, kroje, nábytek, písemnosti, náboženské tisky, které byly
jedinečnými doklady života generací SedlišťanŮ, kteříještě pamatovali rok
1848 - rok zrušení roboty. Při příležitosti oslav 60. výroČÍ osvobození
rolníkŮ od robotních povinností získal spolu se svými spolupracovníky
skutečné poklady. Postupně jich přibývalo, jak uvádí ve srných osobních
vzpomínkách, zabraly čtyři místnosti.
Péče o památky byla ale pro Jožu Vochalu velmi svízelná a náročná,

nedostávalo se prostředkŮ, i když nadšení oživovat a uchovávat nejen
předměW, ale také písně, tance, hudbu, pověsti, zvyky a obyčeje bylo
nesmírné. Proto přijal v roce L9Z4 nabídku přenést národopisnou sbírku do
fďdeckého zámku, ktery byl po roce 1918 zestátněn. V rytířském sále byla
pak otevřena za hojné účasti kr{ovaných skupin ze širokého okolí první
národopisná muzejní výstava, která se později stala pobočkou Národního
zemědělského muzea. Instalace byla svým tématickým zaměřením na život
venkovského lidu na Těšínsku a širokou škálou vystavených předmětŮ zcela
výjimečná a dostalo se jí mnohého ocenění.
Tradice uchovávání dokladŮ života minulých generací je v Sedlištích živá i
dnes. Postupně byly do prostor v 1, patře staré školy shromážděnypoČetné
předměty z domácností, zemědělské nářadí, řemeslnické nástroje. Zivou
prezentaci písňového a tanečního bohatství pak dokládají dochované
mužské i ženské kroje, pořízené Národopisným sdružením Sedlišťané pro
veřejná vystoupení po 2. světové válce. Jistě je pro naši obec pýchou, že
sbírka muzea je stále doplňována dary občanŮ.
Národopisná a historická expozice, připravená při příležitosti 700 výroČÍ

první zmínky o obci v roce 2005, byla v roce 2009 obnovena, doplněna o
nové předměty a rozšířena. Pro novou instalaci byly využity nejen
předměty každodenní potřeby - nábytek, vybavení domácnosti, textilie, ale
také řemeslnické nářadí, zemědělské nářadí z darů občanů. Tvůrci nové
expozice začlenili do stá|é expozice dvě nová témata, Keným jsou věnovány
samostatné prostory. První je poděkováním a připomenutím ojedinělé
mnohaleté dokumentační a prezentační práce denŮ Národopisného
sdružení Sedlišťané, vedeného Jožou Vochalou. Druhá pak dvěma místním
spolkŮm - Hornickému spolku Rozkvět a Sboru dobrovolných hasičŮ. Jejich
podíl na životě obce je nepřehlédnutelný a zaslouží si připomenutí
historickými i současnými aftefakty.
Vedle stálé expozice žije muzeum programy pro školy, výstavami a těŠÍ se i

na Vás.

Lašská

http://www.sedliste.cz./rservice.php?akcrtisk&cisloclanku:2009090003 21.10.20rc
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Muzeum Lašská iizba
Téma: Muzeum Lašská jizba, Vydáno dne: O8. 07. 2009

V průběhu období a2-a5l2a09 byly v objektu Muzea Lašská jizba a knihovny opraveny
místnosti, které jsou v současné době součástí stálé expozice. V měsících dubnu * červnu pak
probíhaly práce na instalaci expozic Lašské jizby, Národopisného sdruženíSedlišťané,
Hornického spolku Rozkvět a Sboru dobrovolných hasičů za spoluúčasti členŮ partnerských
organizací a odborníků, kteří metodicky řídili práce na instalaciexpozic. Expozice byly otevřeny
dne 1"2. 6. 2009 v t6.00 hodin kulturním programem zaměřeným na lašskou kulturu, který proběhl
v režii Zdeňka Krulikovského a divadelní společnosti Gigula. Po vernisáži pokračoval kulturní
program vystoupením hudební skupiny Flash.

V současné době jsou expozice zpřístupněny ve dnech pondělí a středa v době od 1CI.00 do
16.30 hodin. V případě zájmu prohlídky mimo tuto dobu je možno dohodnout termín
individuálně telefonicky 595 t76 244 nebo e-mailem na adrese: knihovna @sedliste.cz 

.

Fotografie z expozice Muzea Lašská iizba i ze znovuotevření jsou k dispozici ve fotogalerii.

Znovuobnovení lašské jizby a rozšíření muzea o expozice Národopisného sdruŽení
Sedlišťane, Hornického spolku Rozkvět a §boru dobrovolných hasičů bylo realizováno za
finančního přispění Nadačníhofondu HYUNDA| v rámci pilotního grantového kola 2008.

Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití
této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!

http : llwww sedliste. czlrservice, php?akcrtisk&cisloclanku:2009070003 21.10.2010
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