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I. Useobecný prehleó.

1. Pehled zempisný a pírodovdecký.

Zempisná poloha.

oudní okres Klobucký prostírá se mezi 48° 56' až

49° 4' severní šíky a od 34° 24' do 34° 35' vých.

délky. Neítá ani úplných 15.000 ha (146*71 km 2
)

a zabírá tyto obce: Bohumlice, Borkovany, Bošovice,

Brumovice, Diváky, Hosthrádky, Kašnice, Klobouky, Krumví,
Morkvky, Poleradice, Šitboice a Tšany. Na východ, sever

a západ hranií se soudními okresy Ždánským, Slavkovským

a Zidlochovským a na jihu, pak na jihozápadu a jihovýchodu

se soudními okresy Hustopeckým a Hodonským.

Nejsevernéjší osadou v okrese jsou Bošovice, nejjižnjší

Brumovice, nejvýchodnjší Krumví a nejzápadnjší Šitboice.

Velmi krásný pohled na celý kraj jest s kopce „Sumperku“

(kopec Korunní) u Klokouk, nedaleko vrchu „Nedánova“ (368 m),

s „Hradiska* u vtrník (346 m) a s „Hradiska* u kaple sv.

P. Barbory v Kloboukách. Se „Šumperku* vidti dobe hory

Pavlovské.

i
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Útvar a povrch pdy.

ást geologická.

Skoro celý okres leží v pásmu eocenovém Ždánských hor,

ve východní ásti vystupuje neogén; mimo to nalézáme jako

všudy jinde naplaveniny starší (diluvium) a mladší (alluvium).

Eocén (u Šitboic, Klobouk, Divák, Borkovan, Poleradic a j.)

skládá se hlavn z jemnozrného, slidou bohatého pískovce s vlož-

kami vrstev menilitových; hojny jsou též slepence a vrstvy nu-

mulitové 1

)
u Brumovic, na kopcích Nedánov a Holém vrchu

u Divák.

U Šitboic je v nich sirovodíkový pramen „Štynkar“ zvaný.

Neogén vyniká mocnji u Krumvíe a Brumovic, kde asto lze

nalézti korál voštinový (Galamopora bohemica).

Diluvium pozstává z mohutných vrstev navátých a na-

plavených žlutnic, ježto pokrývají svahy vrch, z jíl, štrk
a písk. Alluvium vypluje údolí.

V naváté a naplavené žlutnici objevují se u Klobouk, Pole-

radic, Divák, Brumovic, Velkých Hosthrádek, Bošovic, Bolmmlic
a Morkvek hlemýždi: Pupa muscorum, Succinea oblonga, Helix

hispida a Helix arbustorum.

Období starších náplav rozvrhnouti sob mžeme ve ti

doby a sice:

a) V dobu pedledovou, kdy objevil se pravký slon,

mamut (Elephas primigenius) zvaný. Zbytky jeho našli jsme

u Klobouk, u Morkvek (zbytky kl), u Krumvíe (stoliku),

v žlutnici za Bohumilicemi a j. S mamutem souasn žili noso-

rožec (Rhinoceros tichorhinus), jehož celá kostra nalezena byla

ve štrku na Šumperku (prodaná za 6 K cizímu soudnímu úed-
níku) a ás kosti v hliníku za katol. kostelem, hroch (Hippo-

potamus), jelen velkorohý (Gervus megaceros), v jeskyních dleli

medvd jeskynní (Ursus spelaeus), hyéna jeskynní, lev a levhart;

z tchto zvíat nacházíme zbytky nejen v jeskyních, ale i jinde.

b) V dobu ledovou, kdy žil u nás sob (Cervus tarandus).

jehož parohy a kosti se našly u Klobouk (Píhon), u Kašnice,

u Krumvíe a u Poleradic, lední liška (Ganis lagopus), snžný

l
) Vrstvy vápenné se skoápkami zkamenlých penízkovitých koenonožc.



zajíc (Lepus variabilis), pižmo (Ovibos moschatus), lumík pásko-

vaný (Myodes torquatus) a j. Do té doby náležejí tak zvané

bludné balvany, které z daleka k nám byly z ledovc peneseny

a vodou pivaleny. Takové nacházíme za Brumovicemi smrem
k Podivínu a jinde.

c) V dobu poledovou ili štpní, kdy zde žila sajka

(nalez, u Kobylí), pišucha, sviš, keek, sysel, frek a jiná štpní

zvíata. Tato doba znenáhla pechází do doby naplavenin mladších

(Alluvium), tvoících se po naplaveninách starších až do dneš-

ního dne.

Z užitených nerost v okrese vyskytuje se pouze železná

ruda, která obsahuje jen nepatrné procento železa. Jiné nerosty

naše jsou: obecná slída u Klobouk, retinit (až 3 cm dlouhé,

mandlovité kusy v slídnato-bidliném hndouhelném pískovci)

u Klobouk; valchovit (v práškovitých povlacích na pískovci)

u Klobouk; sádrovec (v jílech) štpný, krystalický, okovitý,

shluky, dvojky u Borkovan, Šitboic a Tšan; menilitový opál

u Šitboic a u Tšan; celestin ve slinu u Tšan smrem k Židlo-

chovicm; soda (výkvtem na ornici) u Tšan; strontianit (jediné

nalezišt na Morav) u Tšan; aragonit u Tšan a j.

Horopis.

Celý soudní okres jest hrbolovitý a všechny vyvýšeniny

náležejí k výbžkm hor Híbcích, 1
) které u nás pod názvem „Žda-

nický neb Ždánský les“ známy jsou. Z vtví severních je delší Bo-

šovská (Vinohrádky 336 m). Gás Ždánického lesa od vrchu Rand-
lera (362 m) k Divákm jest vysoina na sever mírn zprohýbaná

(u Borkovan 277 m), na východ znanji rozeená s místy nad
300 m (Gástkov 321 m), která se u Klobouk vyvíjí v klikatý

hbet (Nedánov 368 m, Ochzky 341 m, Klobouky 246 m). (Obr. 1.)

Nedaleko Divák je „Les Ždánický* prohnut pod 300 m, ale ve

hbet Nykolickém za Diváky zdvihá se opt nad 300 m, jímž

ve svých západních ástech se koní (Liší kopec 374 m, Holý
vrch 401 m). Ku hbetu Nykolickému náleží ješt vrchovina

Morkvská (Panský les 355 m, Poleradice 206 m).

0 Vtšina našich spisovatel jmenuje tyto hory nesprávn „Maršový
hory" dle nm. Marsgebirge. Slovo to povstalo z Marchsgebirge a jest nm.
peklad názvu „Híbcí hory“ (iDtafjre, stn. March znamená kobylu neb starého
kon. Srv. naše „mrcha“).

1 *
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Nejvýše leží Bošovice (282 m), po nich Borkovany (277 m);
Tšany leží již na rovin.

Celek krajiny sestává z menších a vtších vrcholk, vyvý-
šenin a kopc, kde nacházejí se dosti úrodná pole, luka a vinice,,

z ásti též lesy.

Roviny.

Rovin v pravém slova smyslu v okrese není. Z rovinelv

poboních mžeme naznaiti pouze rovinku Trkmanskou, táhnoucí 1

se pi potoku Trkmanském ili Kobylském až ku Brumovicm,

Obr. 1. Klobouky od severovýchodu. „Ochzky" v pozadí.

kde se šíí v kotlinu a paprskovit se rozvíjí. Na této rovin
nalézáme — a zídka — bludné balvany smrem k Podivínu^

Vodopis.

V celém území soudního okresu Klobuckého není íky..

V každé obci je potok nepatrný, toliko v Poleradicích jest vtší

potok „Haraska“, jehož voda žene dva mlýny tamní a mlýn
v Morkvkách. Všechny tyto potoky vyvrají z pramen a bažin.

Nedaleko Brumovic tee vtší potok, který vzniká v horách Hí-
bcích u Ždánic pod vrchem „Hrádkem^ a sluje Trkmanka.

Tee na jihozápad k Podivínu, odtud k Lanšdorfu, kde vlévá se
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do Dyje. Do Trkmanky vtékají potoky: „Haraska* od Morkvek,

,,Skipov“ ili „Chipov“, „Hunikva“ od Bošovic a konen potok

Kašnický.

Rybník jest málo. Ped vky byly veliké rybníky u Mor-

kvek, u Klobouk, u Krumvíe a u Divák, nyní jest malý rybník

pouze v Divácích v zahrad zámecké.

Krajinný ráz.

Všechny osady soudního okresu Klobuckého obklopeny jsou

malebnými pahorky a vrchy výbžk hor Híbcích, které jsou

bu lesy neb ovocným stromovím posázeny. Bílé domky pro-

kukující bujnou zelení jako bízy v lese navštvovatele velmi

píjemn dojímají. S nkterých vrch, na kterých stojí vtrné

mlýny, jest arovná vyhlídka do daleké krajiny, poseté piln ob-

dlávanými lány, zelenými lukami, bujnými lesy a lemované

modrými horami.

Nejvíce les listnatých je u Klobouk, Divák, Poleradic,

Morkvek, Hosthrádek, nejvíce vinohrad u Klobouk, Brumovic,

Poleradic, Divák a u Krumvíe, nejvíce luk u Krumvíe a u Mor-

kvek. Jsou zde etné lesy dubové, habrové, akátové a bezové,

mén les jehlinatých.

Podnebí.

Krajina naše leží v severním mírném zempáse. Podnebí
jest vesms mírné a zdravé. Nej vyšší teplota obnáší 35° R, nej-

nižší asi —16° R. Tlak vzduchu mí prmrem asi 760 mm
i(r. 1907 766-86 mm).

Prmrná teplota r. 1907 na jihu obnášela 10’08° R, na
severní stran 8*985° R. — Bouek bývá ron asi 24, prmrná
výška roních srážek vodních obnáší 700 mm, snhových dn
bývá 45. Na 160 dní do roka bývá deštivých. Prší spíše málo
než mnoho; proto trpí zdejší kraj nkdy suchem. Nejvtší teplota

bývá v druhé polovici msíce ervence a v prvé polovici msíce
srpna, nejnižší v msíci lednu. — Nejdelší den (21. ervna) trvá

15 hodin 58 minut a 30 vtein, nejkratší (21. prosince) 8 hodin,

1 min. a 30 vtein.
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Pozdní mrazy na jae dostavují se tém každoron. První

sníh, který ale ležeti nezstane, objevuje se v druhé polovici

msíce listopadu.

Lísky kvetou zaátkem února, šeík koncem dubna; teše,,

švestka, jablo a hruška kvetou v druhé polovici msíce dubna,

mandlovník, broskev a meruka koncem bezna. — Skivani

dostavují se v prvé polovici února, kukaka a vlaštovky v prvé

polovici dubna, slavík koncem dubna.
%

Nejteplejší osadou jsou Brumovice; zde poínají žn asi

o 8, v Krumvíi o 5 dn díve, nežli v ostatních osadách okresu..

Kvtena.

Plocha, kterou okres náš zaujímá, rozvrhuje se takto: pole

9823 ha, louky 630, pastviny 485, les vysoký 72, les nízký 2179,

zahrady 186, vinohrady 809, stavební místa 94 a pda neobdlaná

393, úhrnem 14.671 hektar. Daí se zde: pšenice, žito, jemen
a oves; z okopanin epa, zemáky, kukuice; menší mrou oka,
hrách, bob, fazole, mák, zelí, tykve. Mén daí se proso, epka,

pohanka a konop; z pícnin seje se jetelina, vienec, vojtška,

lucerka, vikev. Víno a ervené, a bílé jest dobré jakosti (v Klo-

boukách, Brumovicích, Divácích a Krumvíi). Mimo jablon,

hrušky a švestky rostou zde oechy, tešn, višn, meruky,
broskve, oškeruše, moruše a mandlovníky. Z ke užitených se

pstují krom révy rybíz, angrešt a malinník.

Kuchyským a obchodním rostlinám vnuje se malá po*

zornost.

Lesní stromy: dub, habr, javor, bíza, jilm, lípa, topol,-

stemcha, tis, olše, osyka, vrba, akát; toliko ve vyšších po-

lohách bor.

Lesy jsou u Klobouk, Poleradic, Divák, Hosthrádek.

a Bošovic. Tšany, Krumví a Kašnice nemají lesv. U Krumvíe
jest nejvíce luk, u Klobouk a Brumovic nejvíce vinohrad.

Za starodávna pstovali šafrán a chmel u Bošovic, konopí

u Krumvíe, sladké devo v okolí Divák, hoici a ptaí zob

v okolí Klobouk.

Divokých rostlin v okrese Klobuckém zjistil botanik Rudolf

Steiger 825 druh, které uvádí ve své knize: „Verzeichniss der

im Bezirke von Klobouk beobachteten phanerogamen Pflanzen“.



Kvtena, která se od kvten sousedních okres málo liší,

zajímavá jest ostrvkem pontickým u samých Klobouk; rostou

zde: Lnnka nízká (Thesium humile), oman meolistý (lnula

ensifolia), oman oko Kristovo (lnula oculus Christi), sinokvt

mkký (Jurinea mollis), hadinec ervený (Echium rubrum), vítod

velkokvtý (Polygala major) a jiné vzácné rostliny pontické flory.

t

Živoišstvo.

Obyvatelstvo celého okresu živí se rolnictvím a chovem

dobytka a jen nepatrná ás hledá výživu v sousedních továrnách

a dvorech. Rolníci všech obcí okresu Klobouckého zabývají se

ásten chovem koní, hovzího a vepového dobytka, mén
chovem koz a králík, akoliv práv koza a králík zasluhuje

vtšího povšimnutí. Také velaství se tém ve všech obcích

vnuje pozornost. Hedvábnictví provozuje se pouze jako zábava.

Z drbeže pstují se: slepice, kachny, husy a holubi, mén krty

a perliky.

Lesní a polní zve je u nás hojn. Jsou zde: srnci, zajíci,

koroptve, kepelky, bažanti a sluky.

Také škodné zve jest dosti. Žije tu liška, kuna, tcho,

jezevec, lasice, keek, sysel, potkán, veverka, myš a divoký králík.

Z pták poletují našim územím: luák, ostíž, krahujec,

kán, jestáb, sova, pustovka, kukaka, mandelík, dudek, sojka,

ejka, straka, vrána, kavka, hrdlika, divoký holub, lelek, rorejs,

slavík, stizlík, pnkava, vlaštovka, jiiek, více druh sýkorek,

konipásek, ížek, strnad, drozd, kos, špaek, stehlík, skivan,

vrabec, chocholouš, pnice, sedmihlásek, ervenka a j. V Di-

vákách zastelen byl orel.

Z plaz žijí u nás: užovka, slepýš, ještrka šedá a zelená;

zmije pozorována nebyla.

Z obojživelník vyskytují se: rosika zelená, skokan obecný

a hndý, ropucha obecná, ropucha mnivá, kuka smrdutá a j.

Z ryb : menka, blice a mihule.

Brouk nasbíráno v okrese našem as 900 druh. Dle sd-
lení známého odborníka dra. Ant. Fleischera vyznauje se hmy-
zová fauna okolí Klobuckého tím, že tvoí poslední výbžek
fauny uherské, totiž onch kraj, kde jsou vinice. Mnohé druhy
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brouk v jižní Morav a ješt u Klobouk dosti hojné dále na

sever již nenajdeme, a mnohé až ve vinném kraji kolem Prahy,

u Mlníka atd.
;
— nalézáme je však v celých Uhrách i v Chor-

vatsku, ale nikdy v krajinách hornatých s jehlinatými lesy.

Vzácnjší brouci tchto kraj jsou: krásní tesaíci: kvtoslav

nádherný a mnivý (Clytanthus speciosus a varius), nachovec

Koehlerv (Purpuricenus Koehleri), kyjoroh drápkovitý (Rhopa-

lopus clavipes), mesosa zobonosková (Mesosa curculionides) a osy-

kovník žebíkovaný (Saperda scalaris); z krasc: dvojzubec

smutný (Dicerca maesta), kvtokras uherský a lesklý (Anthaxia

hungarica a candens); z jiných druh: krajiník hedbávný (Calo-

soma sericeum), stevlík uherský a nafialovlý (Carabus hunga-

ricus a pseudoviolaceus), hrota Fleischerv (Mordella Fleischeri),

chrobák mnivý (Geotrupes mutator), révohryz hlavatý (Lethrus

cephalotes), mlynaík obecný (Polyphylla fullo), bedruka nád-

herná (Cetonia speciosisma) a jiné.

Tak jako u brouk, tak v jiných ádech hmyzu, hlavn
u blanokídlých (vos) vidíme již tvary fauny jižní, jmenovit

uherské.

Chroust bývá u nás veliké množství, také housenkami

stromy ovocné velmi trpí. Motýl jest zde asi 300 druh.

Z hmyzu jsou lidem velmi obtížní: komái (zvlášt u les

a na nížinách) a mouchy. Pravou trýzní dobytka jsou ovádi.

Z plž žijí zde: slimák lesní, hlemýž zahradní, hlemýž
bodlákový, keový a zuboústý, vetenatka obecná i dvojzubá,

zrnovka žitná, plovatka bahenní a kalužná, okružák bahenní aj.

Z erv: pijavice, dešovka a j.

2. Osazování krajiny.

etné nálezy rozliných pedmt z doby pedhistorické

jsou patrným dkazem, že v naší krajin bydlel lovk v dobách

pradávných, a to již v mladší dob kamenné; nebo z té doby

nalezeny pedmty v Brumovicích, Bošovicích, Velkých Host-

hrádkách a j. Z doby bronzové našly se starožitniny v Kloboukách,

Poleradicích, Brumovicích, Morkvkách a Krumvíi ; z doby že-

lezné v Kloboukách, Poleradicích a Brumovicích. Hradiska (opev-
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nné osady) jsou v Kloboukách, Hosthrádkách, Morkvkách
a Poleradicích. Stedovkých zícenin u nás není. — Staré

mince nalezeny: v Kloboukách (i ímské), Poleradicích, Mor-

kvkách a Brum o vících.

V Kloboukách a v zaniklé osad Harašících u Brumovic

a jinde objeveny byly „lochy" ili pedhistorická obydlí lidská

a Jámy", ve kterých lovk bydlil. Klobucké a Harasieké „lochy"

bývaly lidu snad pvodním útoištm v této krajin; teprve po-

zdji stavny píbytky devné, opletové a pchované (Obr. 2. a, b.)

a konen budovy z tvrdého materiálu a to po velikých požárech,

které tém celé osady niily.

O vzniku osad na Klobouku.

Nejstarší osady v okrese jsou asi Klobouky, Poleradice

a Brumovice
;
nejmladší nynjší Bohumlice a ves Kašnice.

Všechny zdejší osady jsou pvodu slovanského a podržely

svj název i v nmin, až na Krumví, která má jméno nmecké.
Vtšina osad má jméno po zakladateli a koní na „ice ft jako:

Poleradice, Šitboice, Bošovice, Brumovice, Bohumlice, Morko-

vice (Morkvky). Dle pvodu obyvatel pojmenovány jsou : Tšany
(kolonisté z Tšic) a Diváky (kolonisté z Divic). 1

) Z nkterých
jmen osad patrno, že byly založeny za dob pohanských.

Ve všech osadách stojí kostely na míst vyvýšeném a kol

tchto býval hbitov; nyní jsou hbitovy za osadou. Na blízku

kostela stává fara a škola.

Usedlosti stavny jsou vedle sebe, dvemi a okny na náves

neb do ulice. Zahrádky ped domem pomalu mizí, žudry s ná-

rodními ornamenty vzaly za své. Stodoly stojí vzadu za domem
na konci zahrady (humna), která vysazena bývá ovocným stro-

movím.

Hradiska, hrady, tvrze, zámky a dvory.

„Hradiska", to jest mista, kde stával rozsáhlý a pevný
hrad, násypem a hlubokým píkopem obehnaný — opevnný,
jsou v Kloboukách, Hosthrádkách (Románv kout), Bošovicích

a Poleradicích; také „hradišt 14

,
to jest opevnná sídlišt lovka

:
) Pvodn: Tšané a Diváci.
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pedvkého, jsou v okrese: v Kloboukách, Morkvkách, Host-
hrádkách a Poleradicích.
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tvrze: Hošthrádky, Bohumlice a Bošovice;

zámky: Klobouky, Bošovice, Diváky a Tšany;

o
2
od

"o

2

o

dvory panské jsou: v Kloboukách (2), Bohumlicíeh, Bor-

kovanech, Divákách, Krumvíi, Šitboicích, Bošovicích a Tšanech.



n

Samoty.

Augustv dvr. Tak sluje dvr nedaleko Morkvek,
ku panství Klobuckému náležející. Postaven byl v prvé polovici

19. století a pojmenován tak na poest spolumajitele panství

Klobuckého, Augusta rytíe Neuwalla. Náleží do obce Klobucké.

- -i

Obr. 3. Nádvoí hradu Bošovského.

ástkové c. Dvr ástkovec založen byl po zniení a za-

niknutí osady „ástkovice“, která ješt na zaátku 16. století

zde stála. Dvr náleží do Borkovan.

Cenkovský dvr dolní leží na severních hranicích

okresu našeho a náleží do obce Tšanské; nco jižnji jest

Cenkovský dvr horní. Oba tyto dvory povstaly po zaniknutí
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osady enkovic (Šinkvic) a pozemky této obce byly ku dvorm
pidleny.

Gertovec. Hostinec „na Certovci" obdržel své pojmenování

od pozemku, na nmž jest vystavn. Do r. 1785 byl zde panský

dvr, jehož pozemky byly 36 podílníkm Kašnickým penechány

a zízen ze dvoru hostinec . 1.

Divácký mlýn. Jihovýchodn od Divák leží na úpatí

kopce Nedánova vodní mlýn Divácký, náležející do Divák.

Hastrmánkv mlýn. Hastrmánkv vodní mlýn jev T-
šanech.

Kašnický mlýn. Nkolik krok od hostince „na Gertovci“

stojí mlýn Kašnický, který již po založení vesnice Kašnice zde

byl vystavn.

Kloboucké nádraží asi pl hodiny od Klobouk.

Martini ce. Severozápadn od Klobouk 2*5 km, leží samota

Martinice. Stojí tam býv. cukrovar, býv. pivovar, dvr, myslivna,

lihovar, továrna na vyrábní kvasnic a cihelna. Cukrovar založen

byl okolo r. 1840, avšak r. 1879 pestalo se pracovati. Martinice

pidleny jsou do Klobouk. K cukrovaru Martinickému náležely

hory Gejcké, kde r. 1841 zapoal Ignát rytí Neuwall na hndé
uhlí dolovati. Uhlí dováželo se z Geje do Martinic na vozích.

Martinice bývaly místem výletním celému okolí. V tamní cihelné

našly se rozliné pedmty z doby pedhistorické.
1

Morkvský mlýn náleží do Morkvek. Nedaleko mlýna

jest cihelna a na návrší povtrník.
fj,

Poleradský mlýn dolní. Leží v samot na potoku

mezi Poleradicemi a Morkvkami. Náleží do Poleradic.

Poleradský mlýn horní. Leží na potoce od Martinic

a Divák tekoucím. Blízko mlýna jest vyvýšenina „Hrbky", kde

nalezeno bylo mnoho koster a rzné pedmty.

Rovinky. Malý kousek od Krumvíe stojí pi okresní silnici

smrem k Terezínu dvr „Rovinky", náležející císaské rodin.

Pidlen jest do Krumvíe.

Skleník ku rychlení štpované révy na americké pod-

ložce. Vystavn byl r. 1905 pomocí státní a zemskou. Jest zde
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vinaská školka a velký vinohrad. Mladíci uí se zde šlechtní

révy na podložce americké.

* *
*

Zbývají ješt nkteré cihelny a vtrné mlýny. Cihelny jsou:

V Kloboukách 2, v Krumvíi 4, v Brumovicích, Morkvkách,

Poleradicích, Bošovicích, Bohumlicích a Hošthrádkách po jedné.

Pro nedostatek ek a potok stavly se v celém okrese na kopcích

vtrníky (vtráky). Nyní málo se v nich mele, ponvadž lid obilí

radji prodává a mouku i otruby kupuje. Vtrníky se zachovaly

:

v Kloboukách, Bohumlicích, Bošovicích, Borkovanech, Host-

hrádkách, Morkvkách a Šitboicích. (Obr. 4.)

Obr. 4. Klobucký vtrák.



15

Zaniklé osady.

Bohumlice. Nynjší Bohumlice založeny byly krátce

ped r. 1668. Ale již ve 13. století (1210) stála na tchto místech

osada toho jména, která však zanikla. R. 1575 byly již pusty.

Gástkovice. Osada Cástkovice stála nedaleko nynjšího

dvora Gástkovce v místech, kde vede nynjší cesta od dvoru

ku Bošovicm. V levém behu cesty, jakož i na panském poli

nacházíme dosud stopy po této osad. Gástkovice daroval Lev

Kloboucký již ped r. 1210 klášteru Zábrdovskému zárove

s osadou Borkovany. Opat kláštera zaznamenal, že osada Gást-

kovice byla vojskem tureckým zpustošena a vypálena. Pozemky

zaniklé osady pidleny byly ku dvoru Gástkovci v 16. století

zízenému.

Genkovice nyní Sin kvie. Severovýchodn od Tšan
a západn od Bošovic jest kopec ,.Vinohrádky“ 336 m vysoký.

Kousek od tohoto nejvyššího v našem okrese kopce na ever

stojí dvory Šinkvické neb Genkovské. V tchto místech stávala

osada Genkovice neb Šinkvice, která zanikla.

Divíce. Osada Divíce rozprostírala se v okolí mezi Bru-

movicemi a Krumvíem a pozemky pipadly ásten ku Klo-

boukám, ásten k Brumovicm, Morkvkám a Krumvíi. Osud

této zaniklé osady není dostatené známý, zdá se však, že oby-

vatelstvo pesthovalo se do obcí vkolních. 1

)

Harašíce. V místech, kde nachází se cihelna Brumovská,

stávala na malém návrší osada Harašíce i Haraš. Zdá se, že

celá osada stala se obtí velikého požáru.

Haraš i Harašíce náležely nemocnici sv. Štpána v Brn
(na Kenové). Nemocnici založil markrab Jodok okolo r. 1380.

R. 1464 jmenuje se majitelem Harašíc Jindich z Lipé.

Ghipov ili Skip o v. Osada tato náležela rzným
majitelm a byla vždy pipojena k Bošovicm. R. 1365 zapsal

Kuna z Kunštátu své manželce Ofce 600 kop groš ve vsi Chi-
pov na pl osad a na polovici les svého podílu. R. 1373

zapsal Erhart z Kunštátu jako poruník sirotk Viléma, Smila
a eka, vdov po Vilémovi z Kunštátu, ve vsi Ghípov pl

b Dle názvu povstaly Diváky osídlením obyvateli z Divic.
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vsi s kovinami (non debet vendere). Ctibor z Tovaova vyznat

27. bezna 1373, že dostal od markrabího Jana jisté statky lénem,,

které tvoily vno jeho sestry Ofky, manželky nebožtíka Kuny
z Kunštátu, — toho roku již mrtvé —

, a to na polovici osady

Chipova, na popluží 9 lán a polovici dvorce poplatného. — R. 1390
zapsal Smil z Kunštátu své manželce Barboe 70 m. gr. na své

polovici osady Chipova. — R. 1398 prodal Albert z Cimburku
pl vsi Chipova Alešovi z Kunštátu. — R. 1408 vymnili Aleš

a Procek z Kunštátu polovici dvora ve Chipov s Martinem

z Drahanovic. — R. 1412 prodal Jan z Natšic Vojslavovi z Pa-
lavic polovici Chipova s lesy, kovinami, loukami, pastvinami,,

rolemi a lidmi poplatnými. — R. 1437 prodali brati Jimram,

Zbynk a Smil z Doubravice osadu Chipov s dvorem bratrm
Janu Zajícovi, Pibíkovi a Vilému z Valdeka. — V polovici

15. století osada tato zpustla a pozemky rozdleny byly obcím

sousedním. Pouze polnosti a potok podržely svá jména po obci

Chipovu.

Kamenec. Mezi Kašnicí a Bohumlicemi stávala osada

Kamenec, která r. 1530 byla již v rumech. Okolo r. 1530 prodal

klášter Zábrdovský, jemuž Kamenec náležel, ást polností této

zaniklé osady moravskému zemskému hejtmanu Janu Kunoví

z Kunštátu na Lukov za 600 mor, zlatých. Kuna založil zde

veliký rybník, který pozdji nazván byl ertovcem. Hráz tohoto

rybníku dosud se zachovala.

U Kamence nalézají lidé staré dlové koule vtší i menší,

z ehož soudí, že tu byla svedena bitva.

Ve starých listinách zaznamenána jest osada tato pod

jménem Ucamene (Ukamene). Kamenec daroval Lev Klobucký

klášteru Zábrdovskému. — Ješt ped 80 roky stál zde mlýn

„Kamenec^, který náležel Klobouckému starostovi Jos. Wurmovi.

Klobouky. Malý kousek od dvoru „Rovinky “ stávala

osada Klobouky, která byla uherskými povstalci zpustošena

a vypálena. Nachází se zde mnoho pedmt pedhistorických

a zdá se, že zde byly kdysi vodní stavby, které bezpochyby

shoely. Ku Kloboukám náleželo 9 8
/64lán dobrých polností,

které pak pidleny byly do Krumvíe (dvr Rovinky), do Bru-

movic a do Kobylí.
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Martinice. Schwoy ve své topografii iní na stran 220

poznámku o zaniklé osad Martinicích, která r. 1562 byla již

pusta. Náležela klášteru Zábrdovskému a stávala asi tam, kde

nyní samota Martinice.

Náloch. Osada Náloch stávala u Divák. R. 1511 náležela

klášteru dominikánskému v Brn, který ji pozdji postoupil Petru

Petrovskému z Hrochova. R. 1522 koupil ji od ddic Jana Raise

klášter „Herburk" v Brn. R. 1578 byla již pustá a obyvatelé

divátí obdlávali pozstalé pozemky klášteru.

Pestavlky. Pestavlky zovou se nyní pouze pozemky

jihozápadn od Klobouk. Za starodávna stávala zde malá osada.

Nyní není po ní ani památky. Kdy a jak osada zanikla, není

známo. Pozemky pidleny byly ku Klokoukm a Poleradicm.

R. 1210 daroval Lev Klobucký tuto osadu klášteru Zábrdov-

skému. Objeveny zde byly „lochy “ a vyorávají na polích dosud

etné stepiny.

Sadkov. Tato osada stála severozápadn od Bošovic,

nedaleko studánky „Bainy“. Mla 2 32
/64lán, asi 250 jiter pro-

stedních pozemk, které pidleny byly k Bošovicm a Otnicm.

R. 1397 náležel Sadkov Hrdkovi z Uhic, který jej ku svým
statkm v Stavšicích pipojil. Pozdji vzal Crhu z Kokor na

toto zboží na spolek. R. 1373 zapsal Erhart z Kunštátu, poruník

sirotk Viléma, Smila a eka, pozstalé vdov Gece ve vsi

Sadkov dvr s vinicí, S l

/2 desátku vinného až do její smrti

s vylouením její ddic. R. 1398 postoupil Vilém z Kunštátu

dv role a vinohrady v Sadkov Martinu Noskovi a r. 1412

prodal Jan z Natšic Vojslavovi z Palavic dvr s rolmi a pí-

slušenstvím. R. 1437 prodali brati Jimram z Doubravice Zbynk
a Smil dvr v Sadkov bratrm Janu Zajícovi, Pibíkovi a Vilé-

movi z Valdeka a r. 1481 Jan ze Svojkova penechal polnosti

zaniklé již osady Alešovi z Polánky a na Bošovicích. Sadkov

zanikl asi v polovici 15. století, polnosti podržely dosud název

Sadkov a náleží do Bošovic.

To po lany. Nedaleko Morkvek na jihozápad vypíná se

u samého lesa pahrbek zvaný „Hotaský kopec", také „ Stráž

“

neb „Vartovna“. Nad pahrbkem tímto stojí les „Hradisko^. Na
vyvýšenin té a pod ní dále na rovin stávala osada Topolany,

což se dosud v ústním podání zdejšího lidu udrželo. Nacházíme

2
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zde dosud mnoho step z nádob hlinných, rzn ornamento-
vaných, zbytky cezák, pesleny atp. Jistý rolník vyoral zde košili

z bronzového drátu, pak železné hroty, ostruhy a podkovy. —
Kdy osada zanikla, jakých osud zažila, je zcela neznámo.

Panství.

Osady okresu Klobuckého náležely díve pti panstvím

a sice: I. alodnímu panství Klobuckému: Klobouky, Bohumlice,
Borkovany, Kašnice a Šitboice; II. alodnímu panství Hodon-
skému: Brumovice, Krumví a Morkvky; III. svenskému
panství Ždánskému: Bošovice a Velké Hošthrádky

;
IV. sv-

enskému panství Diváckému: Diváky a Poleradice; V. alod-

nímu panství Tšanskému: Tšany.

3. Obyvatelstvo.

Poet obyvatelstva.

Dne 31. prosince 1900 napoítáno bylo v Kloboukách 2.357r

v ostatních obcích 11.383, úhrnem tedy 13.740 duší (-
f- 693*

od r. 1890), bydlících ve 2974 domech. Mužských osob je 6.547,

ženských 7.193. Na km 2 pebývá asi 94 lidí. Tito obyvatelé

usedlí jsou ve 3 mstysích a 10 osadách. Nejvíce obyvatel

mají Klobouky (2.357) a Šitboice (1.458); nejmén Bohumlice

(417) a Kašnice (167).

Dle národnosti bylo Cech 13.649, Nmc 58 a jiných 33.

Národnost, náeí a kroj.

Obyvatelstvo okresu Klobuckého bylo od nepamtných dob

ryze eské. Domácích Nmc zde nikdy nebylo a tch nkolik

Nmc vykázaných ve statistice jsou pisthovalci, nejvíce židé.

Náeím ítá se obyvatelstvo našeho okresu ku kmenm horáckému,

hanáckému a slováckému (Brumovice, Krumví, Morkvky).

Cizích slov z nminy vzatých
#
u našeho lidu není. Mladší

lid mluví náeím spisovnému jazyku blízkým, toliko lidé starší

odchylují se od jazyka spisovného.
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Krásný kroj kraje Klobuckého mizí, zvlášt v Kloboukách

vzal již za své a toliko pi nkterých slavnostech rodinných ješt

tu a tam objevuje se kroj národní. (Obr. 5. a 6.) V nkterých osadách

vidti lze ješt kroje jednotliv; avšak brzy pomine docela a lid náš

nositi bude šat neúhledný, mstskému kroji píbuzný. Kožichy,

Obr. 5. Starší manželé z Klobouk.

haleny, koženky a staré beranice vymizely již docela. Národní
kroj jest ásten zachován : v Poleradicích, Morkvkách, Brumo-
vicích, Divácích a Šitboicích. Také naše národní keramika mizí

a kupuje lid náš neúhledné mísy, talíe, džbány a sklenice. Malo-
vané postele a skín již nikde nevidt, pouze nkteré malované
truhly a lištvy odpoívají bu v komrce neb na pd.

2*
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Z národních zvyk, obyej, písní a slavností zachovaly se

jen zbytky. (Obr. 7., 8. a 9.)

Obr. 6. Malíka Klobuckých epák.

Robota.

Jako jinde na statcích, také na Klobouku konal lid ven-

kovský „pánm u rzné hospodáské práce zadarmo, kterou nazýval

robotou.



Dle výkazu z r. 1788, kdy konfiskované klášterm statky

opt byly pronajímány neb prodávány, sestaveného editelstvím

statk náboženského fondu, mlo panství Klobueké 4524 dní ro-

boty s jedním konm, 22.880 dni runí roboty od tvrtník,

1001 den runí roboty od podruh; veškera tato robota mírn

cenna byla na 3540 zl. 7 kr.
1

)
Mimo to platilo se vrchnosti

hotov 253 zl. 5 kr. a dávalo se 20 vder vína, 251 slepic

a píjem z nálevu vína 1381 zl. 39 kr.

Obr. 7. Klobucká svatba.

Podle dvorního reskriptu ze dne 10. února 1783 mly
všechny roboty na statcích komorních, jakož i na statcích zru-

šených klášter ve prospch státu zmnny býti a s poddanými

uinny všude zvláštní úmluv}’. Taková úmluva s poddanými

klobuckými uinna byla teprve dne 14. ervence 1812. Pod-

daným klobuckým se dává ujištní, že na polnostech, které

jsou v nájmu a svým asem opt vrchnosti odevzdány budou,

*) Pi dnešních mzdách stála by nejmén 46.000 K.
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nebude se robota konati. Robota vztahuje se pouze na ony

vrchnostenské pozemky, které úmluvou ze dne 24. záí 1807

tenkráte vrchnosti náležely, a to proti umluvené mzd. Pozemky
ty a jejich trat jmenovit jsou uvedeny.

Obr. 8. Svatební kolá z Klobouk.

Bylo ustanoveno, aby každý pololáník klobucký, jichž bylo

19, za 130 povinných robotních dn ron platil 10 zl. šajn

a za dlání 2 sáh tvrdého diví 30 kr. Kdyby ale vrchnost toho

žádala, aby ony 2 sáhy díví poddaný pololáník sám naezal,

bude vrchnost povinna za každý sáh 15 kr. zaplatit!.
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Gtvrtníci z rozdlených Y2
lán (celkem 2) platiti mají za 65

dn robotních ron 5 zl. a za dlání 1 sáhu deva 15 kr. Kdyby

však vrchnost toho vyžadovala, jest poddaný povinen 1 sáh

tvrdého díví upraviti.

Gtvrtníci, jichž jest 124, platiti budou ron za 78 dn
roboty 5 zl. 57 kr. a 1 sáh tvrdého díví postaviti, za což za-

placeno bude 15 kr.

Katastrovaní domkai na obecním pozemku (51) vykonávati

mli 26 dn roboty, za což platiti budou ron 2 zl. 30 kr. a na

místo postavení 1 sáhy tvrdého díví 15 kr.

Obr. 9. Stárci a stárky z Brumovic.

Domkai na panském pozemku (81) platiti budou za 13 dn
povinné roboty 1 zl. Ostatní domkai (23) zaplatí za 13 dn
roboty povinné ron 1 zl.

Konen bylo umluveno, že každý pololáník má dodati

ku panským honm 2, tvrtník a domka 1 honce. Kdyby však

hony nebyly konány, tedy tato povinnost odpadá.

Pro budoucí asy bude vrchnost za robotu povinna v m-
sících listopadu, prosinci, lednu, únoru a beznu 10 kr. denn,
pak v msících dubnu, kvtnu a ervnu až do seení sena 12 kr.,

po as seení sena 15 kr. až do žní platiti. Za seení pšenice

a rži každého dne 18 kr., za jemen, oves a otavu 15 kr.
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Platy úednické byly na penzích dosti skrovné; ale za to

úedníci znané dostávali deputáty (dávky plodin). Vrchní na p.
ml jen 320 zl. roního platu, avšak od statku dostával: 64 vder
piva, 8 mr pšenice, 24 m. žita, 8 m. jemene, 8 m. ovsa, 4 m.

luštnin, 50 m. brambor, 125 liber másla, 100 lib. soli, 25 lib.

svíek, 16 sáh deva a 8 kop otýpek. Myslivci mli jen 60 zl.

platu, 8 vder piva, 4 m. pšenice, 18 m. žita, 2 m. jemene,
4 m. luštnin, 6 m. brambor, 25 liber soli, 6 sáh díví a 4 kopy

otýpek.

* *

Zákonem ze dne 7. záí 1848 byla robota zcela zrušena

a sice byly robota a platy robotní všech podruh a na poddan-

ských gruntech usedlých domka zrušeny bez náhrady. Povin-

nosti majitel pozemkových k vrchnostem byly vykoupeny pen-
žitým obnosem, jenž mohl býti vyplacen do 20 let (do r. 1868).

Farái klobuckému odvádli desátek obané z Klobouk,

Bohuralic, Hošthrádek. Každý tvrtláník z Klobouk, jichž bylo

164, odvádl 1 mandel (po 16 snopech) žita a 1 mandel ovsa,

to samé z hospody Klobucké. Z Bohumlic, kde bylo 28 tvrtník,

odvádlo se: 28 mandel pšenice, 28 mand. žita a 28 mand.

ovsa. Šestnáctý snop z každého mandele obdržel místní uitel.

Bohumlští museli mandele darmo zavézti do farní stodoly.

V Hosthrádkách bylo 79 tvrtník a ti povinni byli ustanovený

poet mandel: 79 mand. pšenice, 79 mand. žita a 79 mand.

ovsa za malou odmnu (zpropitné) do farní stodoly dovézti.

Když obilí bylo vymláceno, tedy p. íarái odvedeno : 40 mic
pšenice, 123 mic žita a 308 mic ovsa. Nejšpatnjší obilí od-

vádli prý Hosthradští, nebo z 79 mandel pšenice vymláceno

bylo toliko 12 mic, z 79 mandel žita 18 mic a z tolika

mandel ovsa 51 mic. Proto bylo Hošthradským naízeno, že

na míst mandel odvádti budou obilí, a sice: 3
/4 m

-
pšenice,

3
/4 m. žita a l

1

/2 m. ovsa za každý mandel. Toto obilí bylo jim

pivézti do Klobouk na farní sýpku.

Fojtové a obecní úadování ped r. 1848.

Za vlády kláštera Zábrdovského ustanoveni byli každé obci

fojti, pozdji rychtái zvaní, jež úad ten za roní plat vykonávali.
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Fojtovi odevzdáno bylo „ právo ", t. j. jistý znak, obyejn hl
koží potažená a hebíky pobitá, kterou fojt udeil na stl, když

hromadu neb poradu v obci zahájil. Také rzní provinilci byli

tímto „právem" trestáni.

Všichni fojtové panství Klobuckého ponechávali si V3
všech

pokut, jež poddaní platiti. Proto byli fojtové neb rychtái nej-

vtším zlem v obcích, jelikož obany mnohdy bez píiny vodívali

k soudu na vlastní prospch.

Rychtái zstali v obcích i když Klobouky se dostaly do

rukou svtských; až do r. 1848 byl rychtá velikým pánem v obci.

Teprve po r. 1848 voleni byli starostové. Rychtáe volila vrchnost

a dala mu i pozemky k užíváni. Rychtá — díve fojt — ml
svá práva napsána na pergamenu, ztvrzena peetí vrchnostenskou.

Soudy, veškerá ízení v obci, chytání rekrutv atp. patily rych-

tám od vrchností ustanoveným. Také tlesný trest uroval

rychtá. On byl za všechno v obci zodpovdným a celá obec

musela jej poslouchati ;
skládal vrchnosti písahu, že všechny

závazky bude plnit svdomit. Od vrchnosti dán mu byl ku vý-

pomoci „pudmistr“, kterému bylo sveno vedení panské práce.

Jemu odevzdána byla cedule „robotýrka". Pudmistra volil pan

vrchní; on byl od panské práce osvobozen a ml ku pomoci

obecní výbor. Ve velkých obcích volili 12, v menších mén po-

mocník (výbor). Volba dla se v „obecní hromad" za pí-

tomnosti rychtáe a všichni zvolení musili písahat, že pedpisy

svdomit budou konat.

Jednou za rok byla také „hromada potová", ve které se

skládaly obecní úty. A když nkterý ze dvanácti volených ne-

zachoval se dle pedpisu, aneb když nkterý zemel, tedy se volbou

pi „hromad" zase doplnil.

Dokud nebylo obecních strážník, tedy musel býti jeden

ze dvanácti zvolených (výbor), kterého rychtá k tomu zvolil,

strážníkem.

Sloužil-li nkterý syn souseda u rychtáe, nebyl vojínem,

za to mu ruil rychtá, který to s pány spravil (ped r. 1848).

Ano i když sestra nkterého mladíka sloužila u rychtáe, nebyl

její bratr odveden na vojnu.
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4. Duchovní správa a školství.

Náboženství a fary.

Náboženství vtšiny obyvatelstva okresu jest imsko-kato-

lieké. Žije zde 11.008 katolík, 2565 evangelík hel. vyznání,

166 žid a 1 bez vyznání.

Katolické farní úady náleží k arciknžstvi Slavkovskému,

pod dkanství Klobucké a Hodonské. Ku dkanství Klobuckému

náleží 7 far, totiž: 1. Borkovany: 1103 katol., 197 ev. a 4 židé;

2. Bošovice: 958 kat., 35 ev.
; 3. Diváky: 829 kat., 1 ev. 8 ž.

4. Klobouky (pif. : Kašnice, Bohumlice, Hosthrádky a dvr
ástkovec) 2280 kat. 1466 ev. a 79 žid; 5. Krumví: 969 kat.,

24 ev. a 14 žid; 6. Poleradice: 1288 kat., 13 žid; 7. Šitbo-

ice: 1452 kat., 3 ev. a 3 židé. Do dkanství Hodonského ná-

leží jen fara Brumovice (pif. Morkvky) mající 1330 kat., 798 ev.

a 50 žid. Do Tšan, které jsou pifaeny do Moutnic, patí

dvory Horní a Dolní Genkovice (Šinkvice): 1076 kat., 75 ev.

a 5 žid.

Evangelický farní úad jest v Kloboukách (superintenden-

tm). Sem pifaena jest obec Kašnice a všichni ostatní evan-

gelíci bydlící v jednotlivých obcích našeho okresu.

Židé zdejší mají svého rabína v Damboicích.

Žije tedy v celém okrese úhrnem 11.008 katolík, 2565

evangelík, 166 žid a 1 lovk bez vyznání.

Habáni — novoktnci.

Z rzných sekt náboženských 16. a 17. stol. utkvli v pa-

mti lidu nejvíce „Habáni 44

.
1

)

Lid vypravuje si dosud, že mli „Habáni 44 v místech „na

Kamenci" (blíže Kašnice) v Kloboukách mlýn a veliký sklep

x
)
Novoktnci drželi spolené emeslné dílny a spolená hospodáství,

ve kterých spolen stravovali. Hospodáství svá jmenovali „Haushahen“,

odkud povstalo naše pezvisko „Habáni*. Také se jmenovali dle nm. „SBieber-

taufer". „Toufai“ a hrníské zboží jejich slulo,, toufarské“. Ponvadž lid náš

jim nerozuml — byli pouzí Nmci — kolovaly u nás o jejich život mnohé

podivné povsti.
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s vínem. Sklep prý je zasypaný a velké zásoby vína že jsou tam

dosud.

Není nic divného, že „Habáni“ mli velké zásoby vína,

nebo byli pilní pstovatelé révy; s vínem vedli rozsáhlé obchody,

rozvážejíce je daleko široko. Oni byli vzorní hospodái a ze svých

pozemk umli lépe tžiti, než lid náš. Mezi „Habány“ byla

všechna emesla zastoupena. Oni stavli celé dvory, kde se za-

bývali chovem dobytka a pstovali tam rolnictví, zahradnictví,

vinaství a velaství. — Rzné nástroje, nádobí a zbran atp.

zhotovovali po továrnicku a vedli s výrobky svými rozsáhlý

obchod. Bydleli pohromad a nkterý jejich dvr ítal i nkolik

set osob.

Lidé si vypravují, že veliký sklep — nyní panský — u evan-

gelického kostela v Kloboukách náležel též „Iiabánin*.

V Kloboukách i ve vkolních osadách nachází se ješt

dosti „toufarského zboží“. Staré, krásn malované džbány a mísy,

povšené na malovaných lištvách, jsou poslední zbytky po pilných

a vynalézavých Habánech, kteí zvlášt v Poleradicích hrní-
stvím se zabývali.

Také v Morkvkách a v Krumvíi bydleli „Habáni“. Dne
17. záí 1622 byli všichni novoktnci císaem Ferdinandem II.

ze zem moravské vypovzeni proto, že Bedicha Falckého —
zimního krále — na Morav slavnostn vítali, hostili a obdarovali.

Dekret obnoven r. 1624.

Vysthovali se do Uher a do Sedmihradska.

Školy.

Nebylo mnoho škol ped válkou ticetiletou, avšak po válce

klesly na polovinu a tak zstalo to tém po celé století, až

císaovna Marie Teresie jala se zakládati školy nové, nebo po
r. 1663 byly v našem okrese školy pouze v Kloboukách, Pole-

radicích a Šitboicích.

Školy vydržovaly si bu všechny obce k farní osad pa-

tící, nebo vrchnost; byly to však školy ubohé, které s nynjšími

školami nelze porovnat.

Nejvtším ubožákem byl uitel. Ponvadž neml dostatených

píjm, byl nucen píjmy své rzným zpsobem rozmnožovati.

V nkterých obcích neml platu žádného, nkde jen nkolik
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zlatých ron. Ml bu kousek pole, neb nkolik mic obilí,

od každého rolníka pecen chleba, jinde ml 40, nejvýše 60 zL

ron od vrchnosti, opt jinde 30—40 zl. od místního faráe za

služby kostelní. V nkterých obcích byl uitel zvoníkem, kostel-

níkem, obecním písaem, hudebníkem atp. Aby mohl svou rodinu

poctiv živit, kupoval uitel v nkterých obcích ovoce a vozíval

je vždy ve tvrtek do sousedního msta, nejvíce ale do Brna,

na prodej. Také s zeleninou vedl v obci obchod. Vtšina

uitel byla nezkoušených. asto zastával místo uitele kostelník,

neb njaký emeslník, ano i Vysloužilý vojín.

Tém všichni staí uitelé byli dobí hudebníci a zpváci.

V prvé polovici 19. století vymen byl uitelm „sobo-

táles“ (tak zvané školné), které si ale sami každou sobotu od žák
po nkolika krejcaích vybírali.

Vydáním nového školního zákona nastaly uitelstvu lepší asy.

V okrese Klobuckém jest mšanská škola chlapecká o 3

tídách v Kloboukách s 1 editelem a 3 uiteli. Dále jest zde

12 škol národních, z nichž jsou: 1 šestitídka (Klobouky), 1 ty-
tídka (Šitboice), 5 irojtídek (Borkovany, Brumovice, Krumví,

Poleradice, Tšany), 3 dvojtídky (Bošovice, Hosthrádky, Mor-

kvky) a 2 jednotídky (Bohumlice a Diváky); mimo to jest

soukromá díví dvojtídka v Divácích, celkem tedy 13 škol s 35

tídami a 36 uitelskými silami. Runím pracím vyuuje se na

všech školách. Žák je celkem 2229.

S dvoutídní díví v Divácích spojena jest opatrovna a jesliky,

vše vydržováno pí. Sengovou, vdovou po lékai.

Pi všech školách jsou založeny památní knihy, knihovny

žákovské a vtšinou také knihovny uitelské.

Knihovny pro lid.

V r. 1885 založena farní knihovna pro lid. O tuto farní

knihovnu velikou péi ml kaplan Jan Bílý.

Vtší knihovnu pro lid založila Jednota pro jižní Moravu
••

Také hospodáský spolek v Kloboukách zaídil vtší knihovnu

hospodáskou.

Ostatn tém ve všech obcích jsou knihovny uitelské

a knihovny žákovské.
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5. Živnosti.

Jak nahoe podotknuto (viz stat o kvten a živoišsvu),

má obyvatelstvo zdejšího okresu hlavní svou výživu v polním

hospodáství, v chovu dobytka a drbeže. V ad podízené p-
stuje se víno. Za stedovku pstovalo se tu vinaství u vtší

míe, nežli nyní. Nejstarší písemné zprávy o vinaství na Klobouku

máme z r. 1504. Toho roku obdrželi totiž obané Kloboutí

od opata kláštera Zábrdovského Wolfganga dovolení, že mohou

v horách „Ostrá" a „Novosady" víno pstovati. Listina tato jest

vidimována od purkmistra a rady msta Brna r. 1536 a od mor.

gubernia r. 1780. V listin ustanoveno, aby majitelé tch nových

vinic klášteru Zábrdovskému platili roní vinný poplatek 20 vder

vína. V pípad neúrody neb zpustošení vinic válenými pího-

dami nemli hospodái platiti nieho. Kdožby z obyvatel po-

zdji v tch gruntech vinohrad chtl založiti, ml o poplatek

s opatem zvlášt se dohodnouti.

Také zachována jest listina z r. 1630, v níž knz Šimon

Farkas, opat kláštera Zábrdovského, povoluje obyvatelm Klo-

buckým, že mohou horu „Kamenec a od Klobouk až ku vsi

Krumvíi vínem vysaditi.

I listina od r. 1696, kterou vystavili Englbert Hájek, opat,

eho Plac, pevor, Hyacint Páek, cirkátor, Václav Máj, pro-

visor a celý konvent kláštera Zábrdovského, dokazuje, že hora

„Fugla" vínem vysazena byla. Za tvrt vinohradu bylo každému

obanu 15 groš eských do pokladny klášterní odvésti.

Také hora „Gáskovice" vysazena byla vínem, jak z listiny

ze dne 12. bezna 1660 zejmo jest. V místech tch — jak

listina tato dosvduje — stála ped asy osada „Gáskovice"

zvaná, a to již od 12. století. Ve válkách tureckých vzala za své.

Na listin této podepsán jest opat Olenius a pevor Ondej
Bitner.

Spisovatel Merian (Topografia Bohemiae et Moraviae, Fran-

kobrod 1650 na str. 87.) píše, že se za starých dob na jižní

Morav konalo vinobraní teprve pozd v podzim, v dob velkých

mrazv, a to vždy pouze z rána, kdy hrozny nejvíce byly zmrzlé.

Jak z uvedených listin vidno, pstovalo se vinaství v Klo-

boukách za dívjších dob ve vtší míe nežli nyní.
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Víno Klobucké jest dobré jakosti a proto nemlo by se

nyní pstování vína na Klobouku tak zanedbávati. Nejlepším

pstitelem vinné révy v celém našem dalekém okolí je nyní

Dr. Drbal v Kloboukách.

Ze starých záznam o vinaství uveejujeme: Ve 13. století

pstováno bylo v Šitboicích mnoho vína. R. 1282 byla zde

hrozná zima, že všechny vinohrady pomrzly. Zima trvala až do

25. kvtna; také r. 1641 byla veliká zima a vinohrady vzaly ve-

likou škodu. R. 1338 pilétla k nám veliká hejna kobylek z Uher;

kobylky všechny vinohrady zniily. R. 1811 urodilo se velmi

dobré víno. Toho roku zapoalo jaro již poátkem února a teplé

poasí trvalo až do listopadu. Nikdy prý se v naší krajin tak

dobré víno neurodilo, jako toho roku. R. 1812 urodilo se ješt

více vína, ale nebylo tak dobré, jako v roce pedešlém. Vína

bylo tolik, že obané naši nemli ani dostatek nádob a za vy-

pjení prázdné nádoby opláceli naplnnou nádobu vínem. Proto

klesla cena vína v této krajin tak, že se platilo za beku (10

vder) i 16 zl. 40 kr. šajn, ili dle nynjších penz 12 K 80 h,

takže vdro vína (56 1) stálo 1 korunu. Mnoho dobrého vína

urodilo se také r. 1830, 1834, 1846, 1901, 1904 a 1905.

Nejvíce vinohrad je v Kloboukách, Brumovicích, Krumvíi

a Divácích. Révou vinnou vysazeno je 809 hektar pdy.

Rybáství.

Za starších dob kvetlo v našem okrese rybáství. Dle staré

listiny opata Zábrdovského a mstské rady brnnské z r. 1546

byly u Klobouk a u xMorkvek rozsáhlé rybníky, ve kterých p-
stováno rybáství. Rybníky u Morkvek náležely mstské rad
brnnské, rybníky pod zaniklou osadou Pestavlky patily klá-

šteru Zábrdovskému. Touto listinou stala se smlouva s pány

Brany o pastvisko, že Morkvští obdrželi svobodu dobytek svj

pásti na gruntech Klobouckých, Kloboutí naproti tomu že smli

v rybníku Morkvském dobytek svj napájeti. Mimo to ujednáno,

aby zstaly vinohrady, kterých lidé opatovi na Pestavlkách

z pastvin nadlali, státi, aby však žádné dále povolovány nebyly;

ale za to smli Brané nový rybník na opatských gruntech Pe-
stavlckých a Klobuckých si založiti.
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Staí lidé praví, že bývalo u Klobouk 11 rybník, o emž
však lze pochybovati.

Také v Divácích bývaly rozsáhlé rybníky; hned pod „Roz-

pihlemi“ u samé osady byl rybník, kde pole dosud šlovou „na

rybníku“. Druhý rybník byl u lesa „Pohleden“, u cesty vedoucí

z Divák do Šitboic; tetí rybník byl u zaniklé továrny na sukno

a rozprostíral se podle panského lesa; tvrtý menší rybník byl

v nynjší panské zahrad za zámkem.

Poleradice mly veliké rybníky, jak vidno z listiny Viléma

z Víková z r. 1549.

Krumví ml své rybníky v místech, kde se nyní prostírá

panská louka.

Zdá se, že i u Brumovic byly rybníky, o kterých však není

nic známo.

Rybníky nesly velký užitek a snad lépe se vyplácely, nežli

nynjší na nich pozemky.

emesla a cechy.

V msteku Kloboukách ode dávna provozovala se rzná
emesla, avšak jen pro potebu vlastní a nejbližšího okolí a žádné

emeslo nevyšinulo se na ten stupe, aby výrobky jeho se vy-

vážely na cizí trhy.

Nejstarším cechem byl zde cech ševcovský, založený v polo-

vici 18. století; r. 1801 založen byl cech krejovský, ku kterému

pidružili se v r. 1802 kovái, kolái, bednái, zámeníci a stolai,

tvoivše takto jediný cech v celém okrese Klobuckém, I ostatní

emeslníci pistoupili posléze k tomuto spolenému cechu. R. 1834

povolilo moravské gubernium, že se mohou zámeníci, kovái,

bednái, stolai, tesai a kolái od spoleného cechu odlouiti.

Toliko 3 sedlái, 1 peka, 1 zedník, 2 provazníci a 1 mlyná
museli pi cechu krejovském zstati, ponvadž k utvoení no-

vého cechu nebylo dostateného potu len. Tomuto novému
cechu musel cech krejovský polovici majetku svého vyplatiti.

Ku Klobuckým cechm náleželi i emeslníci z vkolních
osad, jichž mnoho nebylo. Tu a tam nkterý obuvník, krejí,

stola, tesa, zedník a ková. Všichni scházeli se nkolikráte za

rok v cechu Klobuckém.
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R. 1860 cechy pestaly.

Nyní jest v okrese Klobuckém celkem 414 emeslník a živ-

nostník, un, tovaryše a pracovníky nepoítaje. Jest zde 49

obuvník, 32 krejí, 26 stola, 17 kolá, 28 ková, 34 zedník,

4 zámeníci, 18 tesa, 20 peka, 13 ezník, 2 sklenái, 1 ko-

miník, 1 klobouník, 12 pokrýva, 6 malí, 1 lakýrník, 17 ma-
jitel cihelen, 41 hostinských, 7 mlyná (na vod), 9 mlyná
(na vtrníku), 55 obchodník a kramá, 2 kartáníci, 2 hodinái,

2 holii, 1 kvtináka, 3 zahradníci, 4 bednái, 3 klempíi, 2 sedlái,

1 kožešník, 1 fotograf, 1 kniha, 1 výtažný a konen jest zde

6 hudebních kapel.

Výroní trhy.

Mstys Klobouky má tyto výroní a dobytí trhy: I. První

úterý po jménu Ježíš dobytí trh. II. Druhé pondlí v post
výkladní trh, v úterý na to dobytí trh. III. Druhé úterý po veliko-

noci dobytí trh. IV. V pondlí po sv. Trojici výkladní trh, v úterý

na to trh dobytí. V. V úterý ped sv. Markétou dobytí trh.

VI. V pondlí po sv. Vavinci trh výkladní, v úterý trh dobytí.

Vil. V pondlí po sv. Václavu výkladní trh, v úterý trh dobytí.

Vlil. První pondlí po sv. Barboe trh výkladní, v úterý na to

trh dobytí. — Mimo to konají se každý pondlek a pipadne-li

na pondlek svátek, následujícího dne všedního týdenní trhy

obilní a na drobný dobytek, zejména na dobytek vepový, na

drbež a zeleninu. — Koské trhy v každý dobytí trh.

Bošovice mají dva výroní trhy a sice: I. V pondlí ped
Nanebevstoupením Pán. II. První pondlí po sv. Martin.

V Poleradicích konají se dva výroní trhy: I. V pon-

dlí po sv. Janu Ktiteli. II. V pondlí po sv. Martin.

Všechny tyto trhy bývají dosti etn navštíveny obyvatel-

stvem vkolních osad.

6. Sirotí knihy a chudinské fondy.

V obci Klobucké a ve vrchnostenských kanceláích v Di-

vácích a Bošo vících vedeny byly „sirotí knihy “ sirotk jak

z místní obce, tak i z podízených osad. V knihách tch zazna-



33

menáni byli všichni sirotci. Klenoty a jiné cenné pedmty
uloženy byly bu na radnici neb u vrchnostenského úadu toho

kterého panství s úplným seznamem vcí po zemelých. Peníze

pevzali poruníci a pjovali je na hypotéky na 10—15%. I tyto

peníze mly vrchnostenské úady v evidenci.

Ponvadž ješt v 1. tvrtin min. století chudina Klobucká

chodila po žebrot i po vkolních vesnicích, protož byl zízen

r. 1824 dobrovolnými dary chudinský fond, jehož jmní r. 1890

vzrostlo na 5455*80 K v úpisech dlužních, 5135*75 K uložených

v záložn a 926 K stavebního fondu a na hotovosti.

Správcem jest fará katolický. Ku pomoci jsou mu pidáni

dva otcové chudých, jeden katolík a jeden evangelík.

R. 1906 založen byl chudinský fond v Poleradicích. Fondu

tomuto pisplo obecní zastupitelstvo obnosem 100 K. R. 1908

založen byl chudinský fond v Šitboicích.

7. Penžní ústavy.

Zákonem ze dne 15. srpna 1864 na návrh poslance Jos.

Wurma z Klobouk byly kontribuenské obilní sýpky na Morav
zrušeny a z fondu zízeny kontribuenské záložny. Tyto záložny

spravuje zvláštní výbor, sestávající nejmén ze 6 a nejvýše z 18

len.

Kapitál Klobucké kontribuenské záložny obnáší 83.426 K,

úastník je 340 z obcí: Klobouk, Bohumlic, Borkovan a Kašnice.

Rozdlí se ron z istého výnosu mezi úastníky asi 2412 K,

takže prmrn obdrží každý úastník 8 K.

Obce: Brumovice, Krumví a Morkvky náleží ke kontribu-

enské záložn Hodonsko-Pavlovské. Obec Brumovská má 70

podílník s kapitálem 31.332*32 K; Krumví má 58 podílník

s kapitálem 25.283*62 K a Morkvky 35 podílník s kapitálem

15.824*40 K.

Bošovice a Hosthrádky pidleny jsou do Ždánic. Bošovice

mají 185 podílník s kapitálem 11.679*76 K a Hosthrádky 89

podílník s 6.82964 K. Celkový fond kontr. záložny Ždánské

obnáší 177.317*86 K.

3
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Kontribu. záložna v Divácích ítá 59 podílník s 13.546‘52 K,

Tšanská 57 podílník s 22.000 Iv, Šitboská má jmní 25.876 K.

Mstys Poleradice nemá záložny kontribuenské.

Spoitelna jest v celém okresu pouze jedna, a sice v Klo-

boukách. Založena byla 5. ervence 1899 piinním chvaln
známého advokáta JUDr. Frt. Drbala.

Dále jest v Kloboukách „registrované spoleenstvo záložen-

ské“ s ruením obmezeným, v Šitboicích, Brumovicích a Pole-

radicích jsou Raiffeisenky.

8. Spojovací prostedky, pošty a telegrafy.

Lokální dráha: ej—Klobouky—Zdáni ce probíhá skrovnou

malou pouze ást našeho okresu. Pechází malý kousek od dvoru

„ Rovinky “ do našeho okresu a vede podél Rovinek, Krumvíe
a Kašnice ku Kloboukm a odtud smrem ku Ždánicím; není

dosud dostavna. Stanice „Brumovice" lokální dráhy „Zajeí

—

Hodonín^ leží 2 km od Brumovic.

G. k. poštovní úady jsou: v Kloboukách, Bošovicích, Bru-

movicích, Velkých Hosthrádkách, Poleradicích a Tšanech. Ku
pošt Klobucké pidleny jsou: Klobouky, Kašnice, Krumví,

Martinice a Morkvky; do Bošovic: Bošovice; do Brumovic:

Brumovice; do Vel. Hosthrádek: Hosthrádky a Bohumlice;

do Poleradic: Poleradice; do Tšan: Téšany, Borkovany a Šit-

boice. Diváky pidleny jsou ku pošt hustopecké.

Úad telegrafní jest pouze v Kloboukách.

Silnic má okres po skrovnu. Hlavní 2 silnice, totiž od Moutnic

na Tšany—Kašnici a od Otnic na Bošovice—Hosthrádky spojují

se v Krumvíi. První silnice má odboky: na Šitboice do Ny-

kolic, na Martinice do Poleradic a na Klobouky do Morkvek,

skrze které vede též silnice z Poleradic do Brumovic. Druhá

silnice má jedinou odboku na východ, totiž od Hosthrádek

do Damboic.

Ghybí silniní spojení: od Martinic do Šitboic, od Borkovan

do Bošovic, od Klobouk do Bohumlic.
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9. Spolky.

Nejstarší spolky v Klobuckém soudním okrese jsou spolky

proti alkoholismu, které v r. 1845 založeny byly v Kloboukách,

Poleradicích, Bošovicích, Borkovanech, Divácích, Šitboicích

a Brumovicích. Dále založeny byly spolky

:

V Kloboukách: tenásko-pvecký spolek „Lev Klo-

boucký" (1864), Kontribuenská záložna (1864), Veteránský spolek

(1874), Záložna, pvecký spolek „Cyrillská Jednota" (1883), Spolek

kesanských matek (1883), Farní knihovna pro lid (1885), Ha-

siský spolek (1888), Živnostenský spolek (1888), Hospodáská

Jednota pro okres Klobucký (1891), Okrašlovací spolek (1894),

Spoitelna (1898), Rolnické družstvo pro soudní okres Klobucký,

zapsané spoleenstvo s ruením obmezeným (1899), Spolek žen

a dívek eských (1900), Politický spolek (1900), Sokol (1901),

Národní Jednota pro jihozápadní Moravu, Uitelský spolek, Mu-
sejní spolek (1906) a Velaský spolek.

V Poleradicích: Pvecký spolek „Cyrillská Jednota"

(1885), Hasiský spolek (1896), potravní spolek „Blahobyt" (1897),

Veteránský spolek (1898), Vodní družstvo (1901), Velaský spolek

pro Poleradice a okolí (1906), Raiffeisenka (1908).

V Bošovicích: Živnostenský potravní spolek (1876), te-
násko-pveeký spolek „Svornost^ (1881), Hasiský spolek (1882).

Veteránský spolek (1884), Hospodáský spolek (1895), Dlnický

potravní spolek „Svépomoc" (1899).

V Krumvíi: tenáský spolek „Hromovír" (1867), P-
vecký spolek, Hasiský spolek (1903), Odbor „Národní Jednoty".

V Brumovicích: Spoitelní a záloženský ústav, Hasiský
spolek, Potravní spolek.

V Tšanech: Kontribuenská záložna (1864), Hasiský
spolek (1897), Odbor „Národní Jednoty" (1906).

V Bohumlicích: Hasiský spolek (1900), Odbor „Ná-

rodní Jednoty" (1906).

V Šitboicích: Potravní spolek (1868), Hasiský spolek

(1900), Raiffeisenka, Kontribuenská záložna.

V Hosthrádkách: Pvecká Jednota „Methodj" (1887)

V Morkvkách: tenáský spolek „Palacký".

3 *
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V Bokova neeh: Cyrillská Jednota (1898).

V Divákách: Kontribuenská záložna (1864), Dobrovolná
jednota hasiská (1899).

1 0. Okres Klobucký po válce ticetileté a za válek

francouzských.

Osudná válka ticetiletá zpsobila nejen v naší krajin, ale

po celé Morav velikou spoustu. V naší krajin zaniklo mnoho
obcí (viz: zaniklé osady) a ostatním obcím bylo mnoho svízel

snášeti. V nkterých obcích zpustošeny byly i kostely a školy.

Byl to smutný pohled na zpustošené kraje, na bídu a nouzi,

která následovala.

Avšak na místo podpory zchudlému lidu diktovaly nkteré
vrchnosti ješt vyšší dáky a desátky, takže poddaní houfn
opouštli své statky a prchali za hranice. Takto zpustlo mnoho
dom, mnoho polností, které zarostly travou a hložím. I vpády

krutých nepátel zvlášt r. 1663 zpsobily v naší krajin opt
mnoho zmatk a škody. Opt byly celé obce vyplenny a á-
sten zpustošeny. Data vyata ze spisu Fr. A. Slavíka: „Mo-

rava po 301eté válce“ pouují nás o strašném zpustnutí našich

obcí. Klobouky na p\, které dnes mají 486 dom, mly tenkráte

82 dom obydlených, ale 68 dom a 1192 vinohrad pustých

a v Krumvíi, kde se dnes ítá 229 dom, bylo pouze 10 dom
obydlených a 31 pustých!

Také povstalci uherští, ano i ety turecké naše kraje hubili

(r. 1663). R. 1742 zavítali Prusové od Brna do nkterých našich

vesnic.

Velmi utrply Klobouky a sousední obce válkou francouz-

skou (r. 1805 a 1809); dne 19. listopadu 1805 vtrhli Francouzi

v potu 30.060 mužv do hlavního msta Brna, 20. listopadu

pišel sám Napoleon a ml v Brn hlavní stan až do 2. pro-

since. Po bitv u Slavkova bylo v Brn zízeno 32 nemocnic

pro ranné vojíny a posádka francouzská zstala zde až do

12. ledna 1806, tedy po 54 dn. Co obanstvo po celou tuto

dobu v celém kraji vytrplo a jakých obtí pineslo, nedá se ani

pibližn urití. Dostal se nám do rukou úední výkaz obce Klo-
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bucké, co všechno bylo obanm vojskem francouzským odejmuto

nejen r. 1805, ale i r. 1809, kdy celý armádní sbor francouzský

v Brn ležel od 12. ervence do 14. íjna — tedy po 94 dn.
Vojsko francouzské inilo po celou tu dobu výpady do osad

asto velmi vzdálených a odnesli vše, co se odnésti dalo
:
peníze,

šatstvo, cenné pedmty, obrazy a knihy, vbec všechno, co

dalo se zpenžiti. Kloboutí obané odevzdali dle udaného výkazu

pes 40.000 zlatých na hotovosti. Co kdo ml na hotovosti, bylo

mu odevzdati. Vojínm pišly vhod i dlouhé chlupaté kožichy,

které byly lidem odejmuty a do Brna odvezeny. Také bylo ob-

anstvu vojsko astovati a v nkterém dom padlo za ob až

80 vder vína a všechno maso, jež v zásob bylo. Zdali po-

skytnuta byla jaká náhrada, není zaznamenáno.

Válka s Pruskem (r. 1866) zpsobila u nás mnoho škody,

která však byla ásten nahrazena.

1 1 . Zdravotnictví.

V okrese Klobuckém jest zdravotní obvod v Kloboukách.

Náleží k nmu osady: Bohumlice, Borkovany, Brumovice, Di-

váky, Kašnice, Klobouky, Krumví, Morkvky, Poleradice a Šit-

boice. Bošovice a Tšany pidleny jsou k obvodu Újezdskému,

Velké Hošthrádky k obvodu Damboskému, Také jest v Klo-

boukách sídlo okresního zvrolékae a od r. 1885 lékárna.

Porodní báby jsou: v Kloboukách 3, v Bošovicích, Šitbo-

icích a Brumovicích po 2, v Poleradicích, Borkovaneeh, T-
šanech, Krumvíi, Divácích, Hosthrádkách a Morkvkách po 1.

V Bohumlicích a na Kašnici babky není.

Vtší nemocnice v okrese postrádáme. Menší nemocnice,
zvlášt pro nemoci epidemické, jsou tém ve všech obcích.

12. Drahota a živelní pohromy.

Velká drahota byla u nás za panování krále Jana Lucem-
burského v letech 1312—1319, 1333 a 1338, kdy sem piletla
hejna kobylek z Uher, které vše osení zniily. Jiná hladová léta
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byla: r. 1362, 1371, 1414, 1439, 1450, 1538, 1621, 1625, 1641,

1671, 1726, 1736 (velmi mokrý rok), r. 1801 (mr. pšenice stála

40—50 zl.), r. 1810 (pád dobytka) r. 1816 a 1817 (m. pšenice

za 45 zl., m. žita 35 zl.), r. 1836, 1847, 1854 a 1855, 1879.

Boue, krupobití a povodn. R. 1822 (15. ervna) ádila

v celém našem okolí strašlivá boue s vichrem. Poškozeno a od-

nešeno mnoho stech a vyvráceno tisíce strom; r. 1845 tém ve

všech osadách byly povodn; r, 1861 (14. ervna) strhla se veliká

boue s krupobitím nad Tšany, která mnoho škody nadlala;

4 domy zcela odplaveny. Téhož dne zuila boue s krupobitím

v Divácích. Voda strhala všechny mosty, na nížinách všechno

bylo zaplaveno. Námstí Klobucké bylo pod vodou; lidé na ní-

žinách bydlící v Krumvíi, Tšanech a jinde jen s holým životem

utekli z dom svých. Ti lidé se utopili. R. 1865 (10. ervence)

snesla se veliká boue s krupobitím. Co kroupy nepotloukly, to

voda zaplavila a zniila. V Divácích, Borkovanech, Hosthrádkách T

Bošovicích a Tšanech všechna úroda byla docela zniena. Sta

strom znieno a mnoho zve kroupami ubito. R. 1865 (14.

srpna) opt velká boue a prtrž mraen v Divácích. Voda se-

brala opt všechny spravené mosty. Mnoho lidí zachránilo se na

stechách a na domech.

Dne 27. kvtna 1883 dostavila se boue s prudkým deštm r

že voda velikých škod nadlala. Zaplavila veškeré nížiny a se-

brala s polí mnoho ornice. Ješt vtší pohroma zastihla okolí

Klobucké t. r. dne 6. ervna, kdy hrozná boue s krupobitím

zniila na „Nových* a „Ostrých* všechnu úrodu, kde pole vodou

ješt více byla sebrána, náramné rokle pívalem vymlety, v Host-

hrádkách mosty strženy, v Bohumlicích vše potlueno bylo. Ti
léta na to hrozná boue s dsným krupobitím zastihla Klobucké

okolí. Potluených oken na kostelích a budovách bylo na tisíce,

porouchány na mnoze i stechy a úroda na polích zniena. Též

r. 1890 udlalo krupobití mnoho škody, zvlášt na stran jiho-

východní. I životy lidské padly za ob rozzueným živlm.

Velká sucha. R. 1793 suchem studn vysýchaly. R. 1802

byla hrozná parna, že lidé o polednách ani z domu vycházeti

nemohli. V chládku ukazoval teplomr pes 40° R. R. 1807 pro

veliké sucho byla skrovná úroda. Velmi suchá léta byla ješt:

1809, 1811, 1834, 1863 a 1864, 1904.
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Tuhé zimy. Veliké zimy jsou zaznamenány: R. 1607 (po-

mrzlo mnoho lidi a zve); r. 1627 (byla o vánocích strašná

zima; mnoho lidí i zve pomrzlo)
;

r. 1641 (dlouhá zima);

r. 1711 (byla dlouhá zima; do pedmstí vídeských zabíhali

vyhladovlí jeleni, srnci, zajíci a nechali se schytati. Zmrzlo

mnoho tisíc lidí, mnoho zve a pták); r. 1829 (byla tuhá zima,

nedostatek paliva; sníh ležel pes 5 msíc, oziminy zmrzly);

r. 1844 (17. a 18. ervna) mráz (brambory, kukuice a réva vinná

pomrzly); r. 1845 (tuhá zima, nedostatek paliva); r. 1847; r. 1866

(22. a 23. kvtna veliký mráz; zmrzly zemáky, kukuice, fazole,

žito, víno a ovoce); r. 1897 (12. kvtna byla tak veliká zima,

že i sníh po celý den padal a zstal ležeti. Mrzlo. Tešn i jiné

stromy byly práv v kvtu.

Mor a jiné nemoci. Mor zuil v naší krajin v letech:

1317—1319, 1349, 1358, 1371, 1395, 1413, 1439, 1452, 1464,

1496, 1542, 1558, 1585, 1597, 1601, 1607, 1619, 1625, 1633,

1645, 1680, 1709. R. 1831 zavleena sem byla cholera (v Klo-

boukách bylo denn 5—6 pohb); opakovala se r. 1835, 1841,

1851 a 1855; nejvíce zuila r. 1866 (v Šitboicích za 3 dny ze-

melo 215 osob). R. 1873 ádily osýpky mezi dtmi v Divácích

(zemelo 38 dtí).

Cholera r. 1855 vypukla nejprve v Krumvíi (27. ervna),

ale brzy rozšíila se do všech osad okresu. V Krumvíi a Host-
hrádkách vymely nkteré rodiny docela, takže mnoho dom
bylo prázdných; nemoc trvala až do 15. záí.

Velké požáry. R. 1625 vyhoely Tšany, které byly vojskem

zapáleny a r. 1804 (10. kvtna) vyhoely tém celé Brumovice.

R. 1826 (20. dubna) navštíveny byly Klobouky hrozným požárem,

jemuž mimo stodoly a stavení hospodáská padlo za ob 68

dom. I starožitná radnice s vží a celý prastarý archiv obecní

shoely. R. 1831 (16. kvtna) vyhoely tém celé Borkovany.

R. 1831 bylo v Brumovicích více požár; nejvtší ztrávil 43

domy. V Kloboukách asto byly veliké požáry. Vtší požár byl

dne 21. kvtna 1841. Od tohoto roku zaali obané Klobutí

stavtí domy z tvrdého materiálu. V Krumvíi byl nejvtší požár

r. 1847 v msíci ervnu. Shoely všechny domky v ulici, která

vede ku mlýnu Kunštátskému. R. 1860 (13. íjna) vypukl v Di-

vácích ohe, jenž ztrávil celou adu dom. R. 1865 (1. srpna)
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byl hrozný požár v Borkovanech, který zniil 128 dom; mnoho
dobytka a drbeže zahynulo.

Zemtesení bylo u nás pozorováno r. 1259, 1328 (4. a 5.

srpna), 1356, 1358, 1443 (5. ervna), 1590 (29. ervna; hodiny

zstaly státi, obrazy se pohybovaly), 1786 (27. února), 1837

(14. bezna). Škoda zemtesením nestala se žádná.



II. lenotliué obce.

Klobouky.

Sídlem okresu jsou Klobouky zvané „Klobouky u Brna*

na rozdíl od Valašských Klobouk. Msteko Klobouky leží ve

34° 32' vých. délky a na 48° 59' 58" sev. šíky v kotlin obklopené

pahorky ovocnými stromy osázenými, tak že celá kotlina jako

jedna zahrada vypadá. Od Brna jsou Klobouky asi 31 km na

jihovýchod vzdáleny. Námstí jakož i ulice jsou nepravideln

stavny. (Obr. 10. a 11.)

Památnjší a úhlednjší budovy jsou:

Katolický kostel stojí západn nad námstím na návrší

na míst starého, dívjšího kostela; nynjší kostel vystavl okolo

r. 1655 klášter Zábrdovský. R. 1821, 1870, 1883 a 1890 byl

dkladn opraven. (Obr. 12.) Kolem kostela jest starý hbitov, kde

se až do r. 1867 pochovávalo. Nynjší hbitov zízen byl v r. 1866.

Presbytá a lo kostela jsou jednoduché: v kostele jsou

3 oltáe: hlavní sv. Vavince a 2 postranní sv. Alžbty a nejsv.

Trojice.

Na vži s bicími hodinami v ele kostela jsou 4 zvony

s tmito nápisy
:
první : EX. VETERE. AE. RUPTA. PRAESENS.

GAMPANA. NOVA. FUSA. EST. DIVO. LAURENTIO. SACRA.
— CLEMENS. STECHER. IN. BRINN 1792. Druhý menší zvon

nese nápis: A. M. D. G. S. NORBERTI. ET. S. BENEDICTI.

H. CODEFRIDUS. ABBAS. ZABRDOVICENS1S. M.DC.LVIII. f.



‘X^noqo]5i'\ui

pamoj^oi

**iqO

42



43

Na tetím zvonu stojí napsáno : S. NORBERTO. S. AUGUSTINO.
S. NIGOLAO. EPISCOPIS. ET. GONFES. PATRO. EGGLESSIAE.
KLOBUGENSIS. OBLATA. M.DC.XCVI. tvrtý, nejmenší zvon

má nápis: S. BARBARA. ORA. PRO. NOBIS. M.DG.LXX.

Ješt výše na kopci, ve stínu mohutných lip, stojí kaple

sv. Panny Barbory, odkud jest krásná vyhlídka do dalekého

okolí. Kaple tato byla postavena r. 1669 klášterem Zábrdovským
a r. 1787 pemnna na kontribuenskou sýpku. Na zaátku
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19. století postavena byla nová sýpka (nynjší parní mlýn) a ze

sýpky dívjší zízena opt kaple. V kapli jsou pkné obrazy,

jmenovit obraz sv. Cyrila a Metodje (dar poslance Jos. Vurma-
Klobuckého), který maloval mistr Zelený. Nad vchodem kaple

jest vžka se zvonem, jenž nese nápis: „S. BARBARA. ORA.
PRO. NOBIS. w Lípy kolem kaple jsou pes 300 let staré. (Obr. 13.)

Fara v Kloboukách je velmi stará. Okolo r. 1300 bylo dle

letopis zábrdovských tomuto klášteru potvrzeno patronátní právo

farní v Kloboukách. V r. 1487 známe z akt olomucké konsistoe

jméno klobuckého administrátora fary Klementa. R. 1510 uzavel

klášter Zábrdovský s Vilémem z Víková smlouvu, dle níž mli
dva Vilémovi sedláci v Hosthrádkách místo 6 kop z každého

obilí ron dávati klobuckému farái 6 kop žita, 4 kopy pšenice

a 4 kopy ovsa desátku. R. 1516 žaloval fará Jakub Jana Pe-

trovského z Hrochova pro zadržení desátku ze dvora v Borko-

vanech na 30 kop gr. R. 1552 povolil klášter obci Klobucké,

aby mohli usedlí na panství role „Ostrá* a „Novosady“ sdlati

na vinice, musili však z toho klášteru ron 3 beky vína a klo-

buckému farái desátek odvádti. R. 1568 byl zde faráem jistý

Urban, ml však brzy odejiti. R. 1655 zapoala stavba nového

kostela (nynjšího) na rozšíeném hbitov a trvala nkolik rok

;

kostel stavl se nákladem kláštera Zábrdovského. Peníze ku stavb

kostela získány z výnosu 31etého prodeje vína v hostincích v Klo-

boukách a Borkovanech. Klášter opatil též hodiny, 2 menší

zvony a na vž báni s kížem.

Do Klobouk za faráe dosazováni byli až do zrušení kláštera

reholníci ze Zábrdovic, kteí asto se vystídali. R. 1671 pidlena

byla fara Klobucká nov zízenému dkanství v Hustopeí.

R. 1753 farnost Borkovanská byla od Klobouk odlouena.

Po zrušení kláštera Zábrdovského pešel patronát kostela, fary

a školy na náboženský fond. Kaple sv. Barbory uzavena a oltá

penesen byl do Hosthrádek.

Farnost Klobucká odlouena od dkanátu v Hustopeí

a zízeno nové dkanství Klobucké a fará Ludvík Vágner, po-

slední to konventual zábrdovský, stal se prvním dkanem; dkanátu

novému pidleny: Klobouky, Otnice, Borkovany, Damboice,

Moutnice, Poleradice, Šitboice, Žarošice, Archlebov, Bošovice

a Diváky. Dkan Vágner zemel 17. ervna 1800. Dne 11. listopadu
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1800 následoval Josef Pernsteiner, dosud fará v Borkovanech;

stal se též dkanem a f r. 1815. Za nho r. 1810 odvedeno

eráru z kostela Klobuckého 222 lot stíbra (pes 3 kg). R. 1816

dosazen na faru Krištof Karel Svoboda, bývalý premonstrát

v Zábrdovicích.

Patronát kostela a školy pešel r. 1820 z náboženského

fondu na nové držitele Klobouk, kdežto patronát farní zstal pi
náb. fondu. R. 1821 byl kostel zcela opraven; na hlavní oltá

postavena socha P. Marie, též oltá a varhany nov vyzdobeny,

ze ty poboních oltá byly dva snešeny.

Fará Svoboda r. 1824 zemel. Po nm pišel Josef R-
žika, administrátor v Tuanech, jenž pozdji jmenován byl d-
kanem (zem. 17. bezna 1835); od 3. ervence stal se faráem

Jií Vrba. Byl bisk. radou a písedícím konsistoe, estným d-
kanem, dozorcem školního okresu a profesorem písma nového

zákona v Brn.

R. 1843 patron kostela daroval kížovou cestu, dle nártu

Fúhricha malovanou, a Fhrich sám vnoval nkolik na dev
malovaných obraz, jmenovit: narození Kristovo, jeho vjezd do

Jerusalema a sv. Trojici.

R. 1861 mla fara pozemk: 76 jit. 945[J° rolí, t. j. 885Q 0

luk, 1397Q 0 zahrad, 215Q 0 pastvin a 549Q 0 stavebního místa.

Roní renta z vykoupených desátk inila 1614*82 K a ml se

z toho vydržovati kaplan. Farní budova i hospodáské pi ní

stavení nákladem patrona byly opraveny.

Fará Vrba stal se kanovníkem, založil rodinnou nadaci

a zemel 25. ervence 1869. Jeho následník Jan Ghmelíek, jenž

byl díve profesorem, pak editelem uitelské prpravny a hlavní

normální školy v Brn, stal se r. 1881 faráem v Šatav, kde

zemel. Po Chmelíkovi jmenován faráem J. Klíma, redaktor

„Hlasu“, jenž r. 1891 odešel do Bystrce u Brna. Od r. 1892

až dosud bylo zde 5 fará.

Radnice. Stará radnice s pknou vží a velmi bohatým

archivem r. 1826 padly zhoubnému požáru za ob; po požáru

byla vystavena nynjší radnice, jakož i vedlejší dm. teme
o tom v knize památní: „V roce 1827 se tato vž na rathauzi

stavla a do té bán, která nad rathauzem jest, uložen byl

památní spis, který jedenkráte potomkm našim kupodivu bude;
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já doufám, že za sto let ješt k petení bude, ponvadž v ple-

chovém pouzde jest uložen. Kteí tenkráte v ouadu budou, a
se na zdraví své napijou a na nás v hrob dost malou modlitbou

vzpomenou. Však já siln doufám, že vám žádné lepší asy,

než my máme, nenastanou !

t4

Také dán byl nový zvon do vže opravené radnice.

Na pd radnice nynjší našel jsem dva veliké obrazy,

pedstavující zakladatele nových — nynjších Klobouk, Lva a jeho

manželku Žofii, které maloval baron Kohl na zaátku 19. století.

Škola. Díve byly v Kloboukách školy dv: katolická

(patronátní) a evangelická. Škola katolická umístna byla za

starších dob ve stavení na Píhon. Pozdji stavení toto za

1100 zl. bylo prodáno a škole vykázáno od velkostatkáe místo,

kde díve bývala panská myslivna. Byla jen o jedné tíd, v níž

vyuoval naduitel a poduitel. Škola evangelická bývala u evan-

gelického kostela, kde stávala panská bednárna. Když nové školní

zákony vyšly, bylo naízeno, aby ob školy byly sloueny v jednu.

Tomu vzpíraly se zprvu ob strany rozhodn, vyjednávání vleklo

se po 3 roky, až konen naízeno, že slouení provésti se musí,

déti necha se uí toleranci. Škola byla rozšíena nákladem

12.000 zl. a naduitelem stal se evang. uitel Pavel Rohan. Po

odchod Rohanov jmenován naduitelem F. Jasný. Když zízena

byla škola mšanská (chlapecká) a díví šestitídní, jmenován

byl editelem spisovatel J. Ulehla a po jeho odchodu spisovatel

a editel Josef Barto. Ve škole jest znamenitá knihovna uitelská.

(Obr. 14.)

Zámek. Jak díve podotknuto, vystavl opat Ambrož Tólo-

cenus (1589—1597) r. 1589 v Kloboukách „residenci" pro opaty.

Tato nebyla tak rozsáhlá jako nynjší zámek. Pístavbu a rozšíení

zámku vykonali v prvé polovici 19. století noví majitelé panství

August a Ignát ryt. Neuvvallové, kteí svj zámek nádhern zaídili.

(Obr. 15.)

Sochu sv. Jana Nep., která stávala v zámecké zahrad,

dal nynjší majitel panství Josef Dufek postaviti na námstí

r. 1906 v úhledné kapli. Ped i za zámkem jsou pkn založené

zahrady, za zahradou jsou mlaty, stodoly a dvr.

Okresní soud. Zdejší okresní soud zízen byl r. 1851.

Stavení soudní darovala zdejší obec, dala je roku 1889 zcela
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pestaviti a r. 1905 valn rozšíit!. V tétéž budov jest také

c. k. berní úad.

Mimo námstí a ulice: Poštovní, Klimentovu, Panskou

a Norbertovu pozstávají Klobouky z jednotlivých domových

skupin, které se jmenují:

a) Pátlovsko. Tak sluje ást Klobouk z námstí ku evan-

gelickému kostelu. Nej dležitjší stavbou jest zde evangelický

Obr. 14. Školní budova v Kloboukách.

kostel, který založen byl r. 1787. Nynjší vž byla postavena

a posvcena r. 1883. Na vži jsou bicí hodiny a 4 zvony, které

ulil Vojt. Hitler v Brn nákladem evangelických oban klo-

buckých. Mají harmonický zvuk a nápisy vzaté ze sv. písma;

nejvtší váží 589 kg.

Farní sbor evang. reform. církve helvetského vyznání v Klo-

boukách ítá 3090 duší. Díve nemli na vžích svých ani zvon
a duchovní správcové jejich nazýváni pastorové. Prvním pastorem

zde byl Pavel Šlachta. Nejdéle zde psobili: Jan Šimon (1807

—

1846), Josef Totušek (1846—1877) a Ferdinand Císa od r. 1878.

4
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Fará Šlachta kázal lidu ve stodole a bydlil v malé cha-

loupce; jeho dva nástupci bydleli v panské „bednárn*.

Za seniora Totuška oddlená od modlitebny vž byla ná-

kladem 8000 zl. vystavna.

Ku sboru Klobuckému patí: Klobouky, Kašnice, Damboice,
Bohumlice, Borkovany, Hosthrádky, Bošovice, Krumví, Ná-

sedlovice, Morkvky, Brumovice, Kobylí, Vrbice, Kavriánov, Šara-

tice, Martinice a rozsáhlá diaspora k hranicím uherským.

Základní kámen k novému ‘ chrámu Pán slavnostn byl

položen dne 20. srpna 1882. Vysvcení chrámu dálo se dne

4. listopadu 1883 u pítomnosti vzácných hostí z daleké ciziny.

(Obr. 16.)

Hned vedle chrámu Pán jest stavení farní, kde bydlí super-

intendent a nedaleko domek, v nmž od r. 1782— 1874 byla

umístna evang, škola. Pod farou jest hluboký sklep, který prý

byl ve skále vytesán a náležel dle povsti Klobuckým Habánm.

Na „Pátlovsku“ jest také katolický i evangelický hbitov.

Hned vedle hbitov stojí bývalá sýpka kontribuenská, vystavna

na zaátku 19. století; nyní jest tam parní mlýn. Naproti konají

se trhy dobytí.

U evangelické fary, v chalup Forejtníkov jest vchod do

„loch* 1

)
Klobuckých. Nedaleko vchodu nalezena byla v diluvium

kostra lidská, která mla na rukou vypouklé náramky bronzové.

Náramky tyto odevzdal klobucký oban Josef Wurm st. zemskému

museu v Brn.

b) Píhon. Za starodávna byla u Klobouk rozsáhlá past-

viska. Jmenovit na „Hradisku* a v „Pestavíkách* byla spolená

pastviska, kde panský a selský dobytek spolen mohl se pásti.

Tudy pihánl se dobytek zpt a odtud má ulice název „Píhon*.

*) Lochy klobucké málo se liší od loch jinde na Morav objevených;

vykopány jsou ve žlutnici. Od hlavní chodby asi 2 m vysoké a jen 07 m
široké, ve které jen jedna osoba procházeti mže, odboují na právo a na

levo chodbiky, které koní komorami, jež mají ve strop tvar zašpiatlý.

Z komor vychází na venek kolmý sopouch, jímž vnikal erstvý vzduch do

lochu. V nkterých komorách vidti nasypaná z hlíny sedadla, ano i stoly.

Nálezy starožitnin uinny velmi skrovné. Spadlou se strop hlínou jsou chodby

ásten zasypány a neschdnými uinny. Krom loch objeveno u Klobouk

mnoho odpadkových jam baatého tvaru.
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Ped lety bývala zde židovská koželužna, která hraniila
s panskou zahradou.

V mohutných vrstvách diluvialních na Píhon nachází se
mnoho rzných starožitností z doby „kamenné" a také kosti

ze zvíat pedpotopních.

c) Chaloupky jsou pod vtráky klobuckými u rozkošného
„Hájku 44

. R. 1905 založila zde obec Klobueká silnici, která vede
ku silnici Morkvské. R. 1826 všechny domky zde vyhoely.

Za „Chaloupkami" vypíná se píkrý vrch, na jehož temen
stojí dva vtrné mlýny a dv chaloupky. Na vrchu nalezeno bylo

rozsáhlé pohebišt a mnoho step z nádob hlinných. Y sou-

sedním vinohrad vykopány bronzové pedmty, jako : náramky,

jehlice a j., které byly pohozeny a ztraceny.

Lid praví, že i tento kopec jmenuje se „Hradisko".

Klimentova ulice vede z ulice Poštovní do Chaloupek.

Touto ulicí vede okresní silnice do sousedních Morkvek. V ulici

Klimentov nachází se mnoho starožitností pedhistorických

a velká žárovišt, mnoho step z popelnic, pesleny hlinné

i sklenné, mnoho popela a uhlí devného.

d) „Ohava" táhne se z námstí na sever a vede ní cesta

do Martinic. Jméno obdržela v dobách, kdy odsouzence k šibenici

vozívali na káe touto ulicí. Dosud slují polnosti v dolin pod

tímto místem „pod šibenicí 44

.

V „Ohav" je chudobinec, který založil klobucký oban
Josef Wurm, a stanice stravovací. í v „Ohav" nacházejí lidé

velmi asto zelenokamové sekerky a dláta, jakož i ásti tchto

nástroj v.

e) Myjavka. Myjavka sluje skupinka dom, kde se nachází

studn „Myjavka", o které si lid mezi jiným vypravuje, že do ní

ústí klobucké lochy: „Ped dávnými a dávnými asy zpozoroval

prý njaký oban, když nabíral v Myjavce vodu, že do ní zasahuje

ruka, která hlinnou nádobou vodu vážila. Myslil, že se zmýlil;

když však druhého a tetího dne tutéž ruku tam vodu nabírati

spatiil, smluvil se s nkolika spoluobany, kteí si na ruku poíhali

a ji chytili, s ní zárove lovka, jenž podzemní chodbou (lochem)

pro vodu chodil. Byl to staeek, který prý v lochách klobuckých

od svého dtství bydlil."
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f) Píní strana. Tak sluje skupina na dolním konci

Klobouk. I zde nacházejí se stará žárovišt s mnohými stepy

popelnicovými; v potoce blízkém nalezeny asto bronzové spony

Obr. 16. Evangelický kostel.

podobné malým podkvkám. Nedaleko odtud jest cihelna, pak
zemský vinohrad se sklenníkem.

j) Nad Ohavou. Tak sluje ulici podobná skupina nad
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zámkem rovnobžn jdoucí s „Ohavou". Zde stojí „Vila Bran-
cova", pi které pastuje se mnoho velmi jemného chestu.

V ulici Poštovní jest c. k. pošta s úadem telegrafním,

záložna Klobucká a hlavní sklad tabáku; v Klimentov ulici,

kterou prochází okresní silnice do Morkvek, nalezeno mnoha
starožitností; v Panské ulici stojí školní budovy, lékárna,

kancelá kontribuenské záložny a j..; v Norbertov (ulice)

jest jen nkolik domkv.

R. 1620 bylo v Kloboukách 150 dom s 960 obyv. Pa
ticetileté válce (r. 1668) žilo tu 16 celoláník, 51 pololáník,

16 kopá a zahradník (menších rolník) a 3 domkai. K lánu

náleželo 36 mr pole; všech pozemk mli usedlí 1496 mic
polí a 90 l

/2 osminy vinohradv obdlaných. Jména rolník, která

se z tch dob až na naše asy v Kloboukách zachovala, jsou:

Bdínek, Bytovský, Forejník, Hala, Hanzl, Horák, Charvát, Krejí,

Krupika, Kurdiovský, Kutálek, Lexa, Matula, Nádeníek, No-
votný, Ondra, Pilát, Prajs, Procházka, Háek, Rakovský, Šebesta,

Šastný.

R. 1690 bylo zde 82 usedlých dom s 530 obyv., r. 1790

již 320 dom s 1488 obyv., r. 1820 žilo tu 395 rodin s 1608

obyvateli; r. 1848 ítaly Klobouky 2156 obyvatelv. R. 1900 pi
posledním sítání bylo v Kloboukách dom obydlených 464, ne-

obydlených 22; pítomného obyvatelstva napoítalo se 2357 a ta

1080 muž a 1271 žen; podle ei obcovací bylo 2334 ech,
11 Nmc, ostatní rzné národnosti; dle náboženství 1520 kat..,

784 evang. a 53 žid.

Usedlé obyvatelstvo živí se rolnictvím, chovem domácího

dobytka a drbeže, obdláváním vinic a pstováním ovocného

stromoví.

R. 1900 mla plocha malostatku 1365*2 ha rolí, 3*8 ha luk,

33*05 ha zahrad, 48 95 ha vinic, 15*5 ha pastvin, 181*4 ha lesa

a 74*7 ha neplodné pdy s výnosem 45805*72 K. Velkostatek

ml: 486*3 ha pole, 7*2 ha luk, 4*07 ha zahrad, 12*5 ha pastvin,

2*9 ha rybník, 552*4 ha lesa a 6*6 ha neplodné pdy s vý-

nosem 17431*36 K.

Dobytka se naítalo: 131 koní, 657 hovzího, 331 koz, 639

prasat; drbeže: 2995 slepic, 325 hus, 77 kachen a 33 jiné.
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til mli velai 293. Ovocného stromoví napoítáno: 16886

švestek, 5498 jabloní, 4010 hrušek, 3572 tešní a višní, 1763

oech, 445 merunk a 175 broskví. Výtžek ze tešní obnáší

ron asi 10.000 K, kdežto ped lety býval pateronásobný.

Malá ást obyvatelstva živí se prací dlnickou. Mimo nkolik

úedník a soukromník jest v Kloboukách asi 120 živnostník

samostatných a sice : 14 obchodník a kramá, 6 prodava
tabáku, 5 krupa, 1 papírnictví, 1 obchod s obrazy, 1 kvti-

náka, 1 obchod devem, 10 hostinc a nálev, 16 obuvník,

7 krejích muž., 4 šiky, 6 stola, 3 kovái, 2 zámeníci, 4 pe-

kai, 2 kolái, 3 ezníci, 2 hodinái, 2 sedlái, 5 pokrýva,
1 tesa, 1 kominík, 1 kartáník, 1 kožešník, 2 bednái, 3 mlynái,

2 holii, 2 klempíi, 2 sklenái, 1 klobuník, 1 stavitelský mistr,

1 kniha, 3 babky, 1 výtažný. Pomocník au jest asi 160.

Z vtších podnik uvádíme parní mlýn.

Jména tratí: Padlky nad Bednárnou, nad „Hromo-

dolemV) Padlky u Msteka, Díly pod Píny, Hájek, Novosady,

pod Šumperky, u Boí, u Šibenice, Stará Hora, za Psinky, Zadní

pole, Smraák, u Boží muky, za Oborou, pod Humny, Ouzké,

Dlouhé, Staré, Ostré, Píny, Plunary, Fogly, Sokol, Nová Hora,

Pestavlky, Štorejn, Zamoílky, mezi Bainami, nad Martinice,

Gástkovec, Ansberg, Kamenec, Holombík.

U býv. mlýna Kunštátského na Krumvísku sbíhají se hranice

panství Klobuckého, Hodonského a Ždánského. V místech tchto
jest zasazen veliký kámen trojhranný, na kterém vytesána jsou

písmena na stran panství Klobuckého: G. Z.; na stran panství

Ždánského : F. J. V. L. a na stran panství Hodonského : H. G.

a pak rok 1724.

Djiny. Z etných nález starožitnin kamenných, hlinných,
bronzových a kostných, jakož i koster lidských, které na mnohých
místech v Kloboukách a okolí vykopány byly, lze souditi, že

Klobouky jsou prastarou osadou. Pojmenována jest osada snad

9 íad „Hromodolem" vypíná se kopec „Špidlák“, na kterém bývaly
upalovány arodjnice a arodjové. Poslední, jenž na „Špidláku" byl upálen,
byl obecni pastý z okolní obce.
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dle tvaru okolních vrch, které jako klobouky kotlinu, v níž

osada leží, obklopují. 1

)

O založení osady nieho není známo. Po prvé vyskytuje se

jméno Klobouky jakožto pídomek Lva z Klobúk. Lev byl pán
zámožný a mocný a, jestliže ze jmen všech svých statk vybral

si pídomek „z Klobúk", z toho následuje, že již tehdy (r. 1197)

byly Klobouky místem dležitým a sídlem bohatého pána, jenž

Obr. 17. Znak Lva z Klobouk.

nad osadou „na Hradisku" ml svj hrad, jehož stopy dosud

se tam zachovaly.

Ze kterého rodu Lev pocházel, nevíme; ve znaku na dvé roz-

dleném ml na právo starožitný klobouk, na levo pedek bájeného

jednorožce spoívající na 3 ržicích. (Obr. 17.) Svou první chotí

Srv. „epice" v Cechách na levém behu Otavy (okr. Sušický).

Název „Klobouky" mohl by pocházeti také od zakladatele, jenž se jmenoval

Klobúk. — Odvozovati náš klobouk od tureckého „kalpak" jest hrubý histo-

rický omyl. Klobouky — osady na Morav a v echách — stály tu mnohem
díve, nežli národ náš seznal Tatary aneb Turky. Slovo „Klobouk* nedostalo

se do slovanského jazyka „v pozdní dobu“, nýbrž bylo zde jist již r. 1197.
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Rejkou (Rychtkou) zpíznn prý byl s eským králem Pem.
Otakarem I. Lva z Klobúk vidíme mezi pedními pány morav-

skými na sném, který svolal kníže Spytihnv do Brna. Od
r. 1201—1226 byl komorníkem a po nkterou dobu též nej-

vyšším sudím. Nejvíce proslavil se Lev z Klobúk založením

premonstrátského kláštera v Zábrdovicích u Brna r. 1210. (Obr. 18.)

Obr. 18. Klášter v Zábrdovicích.

Založení kláštera a kostela Zábrdovského znázoruje dosud

Zachovalý starý obraz, chovaný na fae Zábrdovské, který fará

Ant. Sieger dal asi ped 50 roky obnoviti. Historický tento obraz

pedstavuje nanebevzetí Panny Marie. Na vrchu vyobrazena

jest nejsvtjší Trojice, pod ní po obou stranách kry andlské

a uprosted Panna Maria na nebe vstupující. V právo vedle

Panny Marie vyobrazen jest sv. Augustin a v levo sv. Norbert,

a pod nimi hlavní oltá pvodního chrámu Pán, Lvem Klo-

buckým založeného. Na pravé stran oltáe kleí Lev v rytíském

odvu, v rukou drže Zábrdovský chrám, v levo oltáe kleí první
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manželka jeho Rychtka v rukou držíc zobrazený chrám Pán
Šaratický. Pod nimi vymalován jest znak Lva Klobuckého.

Klášter Zábrdovský ml sedm nadaních listin — jak P. Jos.

Pospch, bývalý kooperator v Zábrdovicích, uvádí, z nichžto pro

náš okres dležitými jsou první a druhá. První nadaní listina

svdí o darování panství Zabrdovského kostelu Panny Marie

i klášteru, pak polností ode 3 lán, dále pozemk i s ekou
Svitavou, lesa Skalice, ddin Svinošic, Pibyslavic, Kohoutovic,

Genkovic (Šinkvic u Tšan) a Borkovan. Manželka Lva Rychtka

darovala panství Šaratice, Serkovice a Byšov.

Druhá nadaní listina je z r. 1210. Toho roku zemela

Lvovi manželka Rychtka, naež pojal druhou manželku Žofii.

Smlouvy, které Lev ped svými oddavky uinil, znly v ten rozum,

že kdyby bylo manželství dítkami obdaeno, mají dditi osady

Klobouky, Diváky, Pestavlky, Kamenec, Jezera, Koválovice, Draha-

novice, Gástkovice, Hostradice, Bohumlice, Mezilesice, Utšenice

a Malomice s dvorem v Zábrdovicích; kdyby ale toto manželství

bezdtné bylo, má jeho nastávající manželka výnos z tohoto

majetku až do smrti své užívali a po smrti mají tyto všechny

osady klášteru Zábrdovskému pipadnouti.

R. 1211 byl pro Klobouky tím památný, že zavítala na

hrad zdejší i se svým komonstvem Alžbta, dcera uherského

krále Ondeje II. Alžbta ubírajíc se ku dvoru Durynskému, aby

u rodi svého snoubence byla vychována, zastavila se na hrad
Klobuckém. K uvítání mladinké Alžbty dostavil se do Klobouk

eský král Pemysl Otakar I. a jeho bratr Vladislav, markrab
moravský. Ponvadž Lev zpíznn byl s králem Otakarem se strany

své manželky, proto navštívila Alžbta zdejší hrad.

Z Klobouk jel celý slavnostní prvod do Zábrdovic ku svcení

kláštera. Alžbta zemela 19. listopadu r. 1231 a krátce na to

(r. 1235) byla prohlášena za svátou.

Na pamt návštvy sv. Alžbty na hrad Klobuckém byl

založen ve farním chrámu Pán v Kloboukách poboní oltá

s obrazem sv. Alžbty.

Jméno Lva z Klobouk teme na mnohých dležitých listinách:

na listin krále Pemysla Otakara z r. 1218 pro Štpána z Medlova,

na listin krále Otakara a královny Konstancie na mýto v Kuno-

vicích pro Rajhrad r. 1222, na potvrzení krále Pemysla daném
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v Brn v msíci ervenci r. 1222 pro Hartleba ze Znojma o držení

vsi Našeratic, na základní listin krále Pemysla Otakara pro

kostel v Kutíme (z r. 1226).

Lev pežil i druhou svou manželku Zofii, nezanechav muž-

ských potomk, takže díve uvedené statky pipadly klášteru

Zábrdovskému. Jest velmi pochybno, že by byl Lev po smrti

své manželky vstoupil do kláštera; ale v kostele tamním jest

pochován.

Panství Klobuckého užíval klášter Zábrdovský po dv století.

Okolo r. 1430 zastavil král Zikmund majetek kláštera vdov po

Oldichovi z Doubravice Elišce z Lipého, která v klášterním ko-

stele na Starém Brn jest pochována, a po její smrti bratím

Jindichovi, Janovi aJimramovi z Doubravice.

Po smrti jmenovaných bratí z Doubravice pipadly Klo-

bouky opt ádu premonstrátskému v Zábrdovicích a náležely

mu až do jeho zrušení r. 1784.

V druhé polovici 13. stoh piinoval se opat kláštera, aby

Klobouky povýšeny byly na mstys. Ponvadž však poet oby-

vatelstva v Kloboukách samých byl na msteko píliš malý,

pomýšleno na to, nkteré vkolní osady zrušiti a s Klobouky

spojiti. Tak asi pipojeny byly Pestavlky a Divice. Obané tchto

osad pesthovali se do Klobouk a tu teprve eský král Václav II.

povýšil Klobouky r. 1298 na mstys a od té doby mly Klobouky

právo, všecky peiny v míst, jakož i v pidlených osadách

(viz na jiném míst) podle práva Mnínského trestati. 1

)

Z menších událostí, Klobouk se týkajících, uvádíme: R. 1394

odevzdal markrabí Jodok ochranné právo nad klášterem Zábrdov-

ským Petrovi z Krava na Plumlov. Avšak již r. 1415 mezi jmény

mor. pán na stížném list na koncil Kostnický pivsili své peeti

též Jimram Dúbravka z Dúbravice a Zbynk z Dúbravice, držitelé

Klobouk; byly tedy tyto zastaveny. Od r. 1436 mli opati zábr-

dovští dlouhé soudy s rodem pán z Doubravice, kteí mimo to,

co v zástav mli, na jiné statky klášterské, zejména na Klobouky,

Pestavlky a Kamenec bezprávn sahali. Spory ty optn ve

prospch kláštera rozhodnuté teprve ukoneny byly r. 1483 v ten

smysl, že brati Jan, Jindich a Jimram z Doubravice zstali

b Viz niže o právu Mnínském.
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v držení až do své smrti proti ronímu platu jednoho drajlinku vína.

R. 1512 opat a konvent zábrdovský osvobodili Klobouky od

práva odúmrtí za odškodnnou na penzích. R. 1520 opat

Jakub daroval obci Klobucké kus role s loukou blízko mstyse
na založení rybníka a postavení šibenice. R. 1522 za probošta

Zikmunda (1521— 1542), jenž r. 1537 stal se opatem, prodala

pevora Anna z Nové íše pusté Martinice opatství Zábrdovskému

za 100 zl. mor. a 6 vder vína ron. Opat Jakub zastavil kolem

r. 1527 jezero Kobylské za 500 zl. mor. Janovi z Lipého, držiteli

panství Hodonského. R. 1530 prodal klášter ást pusté vsi Ka-

mence s polmi mor. zem. hejtmanu Janu Kunoví z Kunštátu za

600 zl. mor., který tam založiti chtl nový rybník. R. 1540 byly

Klobouky roboty sproštny a dáno jim opt právo svobodn
majetek svj jinému odkázati a dáti. Již v první tvrti 16. stol.,

když Ladislav z Boskovic (1524—1549) opravu na kláštee Zá-

brdovském ml, vznikly nesnáze mezi ním a opatem. teme
totiž v phon vydaném r. 1554 Václavem ernohorským z Bo-

skovic na pí. x4nnu z Boskovic, že nebožtík Jindich Pepický

z Rychenburka smlouvu uinil mezi Ladislavem z Boskovic a mezi

lidmi z Velkých Klobouk i s jinými ke klášteru Zábrdovskému

píslušnými, kterak se ku pánu opravnímu i také k opatu a kon-

ventu kláštera toho chovati mají. Zábrdovský opat Cyril vymohl

r. 1559 Kloboukm od krále Ferdinanda I. ješt 2 výroní trhy.

Opat Kašpar Šenauer (1568—1589) pedlal v Kloboukách horu

Šenauerberg (snad nynjší Šumperk) na vinohrady. Jak z Codexu

Lešenského vidno, stávala r. 1581 v Krumvíi pikarditská modli-

tebna; z ehož soudíme, že i v Kloboukách heresie dostala vrch.

Již ped r. 1589 zmocnili se obyvatelé Poleradští klášterské pu-

stiny Pestavlk a užívali tamní pozemky jako svého majetku.

R. 1589 vystavl opat Ambrož Tólocenus (1589— 1597) v Klo-

boukách budovu pro opaty (jest to bezpochyby nynjší zámek

Klobucký). Od loupeživých Kuruc, pívrženc knížete Rakoczýho,

trply Klobouky mnohokráte, zvlášt r. 1637; dle povsti byly

tehdy osady blíže Klobouk ležící od nich znieny, a sice: Nice,
Kamenec, ástkovice, Klobouky, Kopaniny, Divice i s hradem

(mezi Krumvíem a Brumovicemij a Harasice. R. 1679 (25. íjna)

obnoveny byly hranice mezi panstvím Klobuckým, Ždánským

a Šaratickým. R. 1722 (31. íjna) opraveny byly hranice mezi

panstvím Klobuckým a panstvím Poleradickým a Diváckým.
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Dne 10. bezna 1729 byl hrdelní soud v Kloboukách zrušen.

R. 1728 (25. kvtna) obnoveny byly bránice mezi panstvím Klo-

buckým a Hodonským. R. 1800 upraveny hranice mezi panstvím

Klobuckým a Ždánským.

Dne 24. ervence 1784 zrušen byl klášter Zábrdovský a všechny

statky, mezi jiným Klobouky, Bohumilice a Borkovany, zabrány

pro náboženský fond. V kláštee bylo 60 eholník, jichž poslední

opat Michal Morav postavil r. 1782 v Zábrdovicích velký ka-

menný most. Klášterníkm dostalo se výslužného a rozešli se.

Zábrdovský kostel, zasvcený nanebevzetí Panny Marie, má
dv vže, kapli astochovské Panny Marie a sedm oltá. Jest

tam pomník zakladatele ádu, Lva z Klobouk, který zbudoval

opat Michal Morav a který nese nápis: „Exuviae Leonis Co-

mitis a Klobouk, Hujus ecclesiae Ganonicorum Praemonstraten-

sium anno 1210 fundatoris ter munifici. Quas Michael Morav
abbas trigesimus sextus gratiarum memor in gratitudinis anathema

angusto ex loculo ad isthoc monumentm transtulit, anno aerae

vulgaris MDCCLXXXII.“

Klobouky, Bohumilice a Borkovany vzal r. 1789 c. k. dvorní

rada šl. Dornfeld v ddiný nájem za roních 9811 zl. 31 kr.

Na snmu moravském jednáno stavy moravskými o kupní smlouv
statk Klobouk a Borkovan a r. 1820 koupili je brati Augustin

a Ignát, rytíi Neuwallové za 214.410 zl. Kup tento oznámen

byl v sezení snmovním dne 17. íjna 182 L Panství drželi až do

r. 1863, kdy pro dluhy bylo prodáno akciové spolenosti. Marti-

nice pevzala pak Anglobanka, Bohumlice akcioná Drucker

a Klobouky koupil nynjší držitel Jos. Dufek.

Útrpné právo v Kloboukách. Když eský král Václav II.

r. 1298 povýšil Klobouky na mstys, udlil jim zárove právo,

že mohou peiny všech vkolních osad podle práva Mnínského
trestati.

Právo Mnínské bylo velmi písné; pro malikost mnohdy
useknuta byla obžalovanému ruka, vyíznut jazyk, aneb byl na

kole lámán, pálen, obšen, tvrcen, klem proboden atp.

A toto právo obdržely též i Klobouky. Jiné blízké osady

ídily se právem Brnnským, které nebylo tak písné, jako M-
nínské.
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Ješt asi ped 80 roky chovány byly v obecní kancelái

Klobucké rzné nástroje k muení, na p. „hruška", t. j. nástroj

kruhovitý, na nmž uprosted kruhu vyníval dovnit silný hebík

s knoflíkem podlouhlým hrušce podobným. Hruška dala se pro-

vinilci do úst a v týle byl železný kruh na zámek uzamen.

Obr. 19. Ignát Wurm.

Zmírnní „práva útrpného" stalo se vydáním soudního

ádu císaem Karlem V. roku 1532.

Posléze ídily se Klobouky s okolními osadami tak zvaným

„právem Brnnským".

Listina krále Václava II. ze dne 18. ervna 1298, jednající

o povýšení Klobouk na mstys a o trestním právu Klobuckém

zní v eském pekladu takto: „Prosbám opata a konventu Zá-

brdovskému jsouce naklonni, povolujeme ze zvláštní milosti,

aby osada kláštera toho, nazvaná Klobouky, byla místem tržním
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a aby mla trhy v tetím dnu (ve stedu) každého téhodne,

ustanovujíce zárove, aby zloiny a výtržnosti, které asem v tom

míst a ve vesnicích nížepsaných, náležejících témuž klášteru,

kýmkolvk byly pivodny, trestány byly píslušnými tresty, jak

právo zem a obyej v sob obsahuje. Na dkaz vtší pízn
vyjímáme poddané eeného kláštera, bydlící v míst Kloboukách

a vesnicích, jež též ku klášteru tomu píslušejí, z práva zem

Obr. 20. Josef Wurm.

moravské a chceme, aby svobodnými se stali a byli ped opatem,

neb jeho prokurátory, neb soudci, neb úedníky ve jmenovaném

míst Kloboukách souzeni. Kdyby však opat neb jeho prokurá-

torové, neb soudci, neb úedníci v eeném míst ve vykonávání

spravedlnosti byli nedbalými a zjistilo se to, pak mají sprave-

dlnost hledati u tch úedník zem, ku kterým díve náleželi.

Stanovíme mimo to, aby obyvatelé eeného místa v jakýchkoliv

pích užívali práva, kterého se užívá v mst našem Mnín atd.“

Všechny ostatní obce ídily se právem Brnnským až do

r. 1697, kdy císa Leopold I. reskriptem ze dne 7. ervna 1697
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právo to za neplatné prohlásil, naídiv vtším mstm moravským,
aby se spravovala výhradn pražskými mstskými právy z roku
1579 a pak rozšíen pedpis tento i na všechny ostatní osady
moravské.

Útrpné právo zrušeno bylo v Rakousku r. 1784 a 1787

císaem Josefem II.

Praný stával v Kloboukách na námstí ped starou rad-

nicí a šibenice stála na návrší nad „Starými Horami".

Každý ortel smrti, vynesený obecními zástupci, byl opatu

zábrdovskému pedložen ku schválení.

Starý archiv o „útrpném právu" Klobuckém shoel r. 1826.

K šibenici odsouzeného vedli ulicí „Ohavou" až k domku
c. 339

,
kde vedla cesta až nahoru k šibenici. Zpt šli lidé chod-

níkem, aby si cesty ukrátili a šli malou ulikou vedle . 145.

(v Ohav) dom.

Rzné události. R. 1840 dne 8. kvtna vypukl požár

u domkae Ondeje Nétka; ztrávil 4 domy. R. 1841 dne 27. kvtna
vypukl požár ve stodole Tomáše Rožnovského a shoelo 12 dom
a 8 stodol. R. 1848 žádala „Národní garda" Klobucká, aby jí

bylo z fondu kontribuenského na pušky a šavle 500 zl. vno-
váno, s ímž Klobucká obec souhlasila. K tomuto fondu však

náležely též Bohumlice, Borkovany a Kašnice a tu zástupci

tchto obcí dne 5. prosince 1848 udali v protokolu: „My na

žádný zpsob dovoliti nemžeme, by z kontribuenské pokladny

Klobucké na opatení šavlí a pušek pro Klobuckou národní gardu

peníze se vydávaly, ponvadž fond tento na jinší dležité poteby

nám poddaným sloužiti mže. Chce-li obec Klobucká míti gardu,

tedy a gardistm sama tyto zbran ze svého jmní opatí, aneb

a sob každý gardista tyto zbran sám koupí". R. 1865 založen

byl zde tenásko-pvecký spolek „Lev Klobucký“. R. 1866 ádili

zde Prusové. Pitáhli do Klobouk dne 15. ervence v potu pes

25.000 vedeni generálem Horném. Hlavní tábor byl v „Psinkách",

kde bylo obilí bud v mandelích, neb stálo k seení uzrálé. Na
vrchu „u vtrák" postaveno bylo na noc 18 dl a 5845 koní.

V msteku pitná voda nestaila. Za kratinkou dobu vydáno

bylo na stravu nepítele 41.563*40 K. Dodáno bylo 34 živých

vol, 35.000 porcí chleba, 140 vder piva, všechno víno, co ve

sklepích bylo, 34 vder koalky, 90 mír žita, 176 ct sena, 22
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mír ovsa, 20 sáh díví, 60 liber cukru, 50 liber soli, sádlo a máslo,

2 cty rýže atp. V náhradu dostalo se obyvatelstvu 20 živých

vol a 21.830*32 K ve státních obligacích. Toho roku zemelo
zde na choleru 246 osob. R. 1892 (14. srpna) konána krajinská

výstavka národopisná jako pípravka k národopisné výstav

v Praze na r. 1895. R. 1900 (dne 25. ervence) slavil své knžské

jubileum P. Ignát Wurm, rodák zdejší. Co vykonal jako knz,

zemský a íšský poslanec a jako národopisný badatel pro národ

náš, zstane na vždycky zaznamenáno skvle v djinách našeho

národního probuzení. (Obr. 19.)

Z rodák Klobuckých uvedeny butež tyto vynikající osoby

:

Antonín Wurm, Josef Wurm-Klobucký, býv. poslanec a horlivý

buditel národní (obr. 20.), Josef Wurm-Gejkovský, F. Boivoj

Wurm, prof. Dr. Jan Odstril, fará Josef Odstril, notá Ludvík

Odstril, JUDr. Josef Kirchman, naduitel a spisovatel Jakub

Vrbas, fará Josef Šebesta, fará Jos. Potušek, c. k. hejtman Fr.

Bezdk, prof. Jakub Majer, kanovník Jan Raus, herec dvorního

divadla Ignát Rosa.

Bohumilice.

Za války ticetileté také osada Bohumilice byla nepítelem

zpustošena, vypálena a obyvatelé se vysthovali.

Tyto staré (dívjší) Bohumilice pipomínají se r. 1210,

kdy je Lev z Klobouk zárove s Klobouky daroval klášteru

v Zábrdovicích. R. 1440 prodány byly Karlovi z Lile na pt
život.

R. 1459 Vank z Uhic pohání Karla z Hosthrádek, že mu
vykoupil lstn osadu Bohumilice za 100 h. a praví v listin:

„že mi ekl jednati Bohumilice a koupiti u opata a já jsem
jemu v tom úpln vil a maje za to, že mi to jednati bude
vrn a právn a v tom on koupil sob . . — Téhož
roku pohání Vank z Uhic Jindicha z Múinova ze 100 h.:

„že vda o tom, že mi Karel ml Bohumilice koupiti, i nechce

mi toho znáti . .
.“ — R. 1464 pohání týž Vank z Uhic a Mrdic

knze Jeronýma, opata kláštera Zábrdovského z 50 h.
:

„že mi
vpadl v držení mé v Bohumilicích a úedníkem mne obeslal,

5



abych rybníkv nelovil a skrze to jsem škoda velikou na ryb-

nících vzal . . R. 1464 knz Jeroným, opat a konvent kláštera

Zábrdovského pohání pana Vaka Racka z Mrdic a Uhic ze

20 h.
:

„že nám toho nedrží, co náš list svdí, služby nám
neiní a vsi Bohumilic nám neosadil . . R. 1481 Licek z Lile

a Hosthrádek pohání knze Jeronýma, opata, a konvent Zábr-

dovský ze 100 zlatých uherských: „že zapsavše mi ves Bohumilice,

osvoboditi mi nechce . . . Otec mj koupil od nich ves Bohumilice

a té jest v držení nikdy nevešel, ani jemu ji postoupili, ani mn,
a tu jest ves otec mj zaplatil jim a nechtí mi tch penz na-

vrátiti, ani té vsi mne v držení uvésti ..." Dále týž Licek z Lile

pohání Jana Zeleného ze Šanova ze 100 zlatých uh.: „že drží

mi ves Bohumilice s píslušenstvím, ježto já k nim lepší právo

mám, nežli on . . .“ R. 1500 žaloval klášter Zábrdovský Racka

z Mrdic a Uhic, že jim drží Bohumilice ves s píslušenstvím.

R. 1558 zastavil klášter Zábrdovský Bohumilice za 1500 zlatých

mor. na 4 léta Petrovi z Kounic. R. 1568 zastaveny byly Bohu-

milice Oldichovi z Xounic i se Zbejšovem na 8 let za 1700 zl.

mor. R. 1589 opat zábrdovský Kašpar Šenauer (1568— 1589)

vyplatil Bohumilice i Zbejšov ze zástavy.

* *
*

Nynjší osada Bohumilice založena byla nov r. 1667 a pijal

tam klášter Zábrdovský 7 rolník: 2 celolániky, 4 pololáníky

a 1 tvrtníka. Nov založená osada byla od daní i od roboty

po delší dobu osvobozena. Jména prvých osadník nynjších

Bohumilic: Nykodým a Formanský (celoláníci), Šurman, Charvát,

Šedivý a Martin (pololáníci) a Prikl (tvrtník).

R. 1668 bylo sítání komín panství Klobuckého a v zá-

vorce o Bohumilicích stojí napsáno: „Pi tom se podotýká, že

tato osada ped krátkým asem znova založena byla a dosud

ani dan neplatila, ani robotu nevykonávala a proto mezi ostatní

vesnice dosud poítána nebyla.

R. 1783 náleželo ku dvoru Bohumilickému 195 jiter 1515[J°

ili 587 mír 7 l

/2 mírky polností, luk, pastvisk a les.

Dvr povstal po válce ticetileté a byly k nmu polnosti

zaniklé osady pidleny. Obanm Bohumilickým bylo za pomoci
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oban Klobuckých všechen „tovarych" 1

)
pi tamním dvoe

konati.

Vedle dvorního reskriptu ze dne 10. února 1783 uinna
mezi majitelem panství a poddanými písemná smlouva, že poddaní

Bohumilití za pomoci Klobuckých povinni budou robotu pi
dvoe dále vykonávati, za což se jim poplatku dostane. Od placení

za práci zmnn název „robota^ v „tovarych“.

R. 1812 bylo zde 6 pololáník a 13 tvrtník, kteí mli
polnosti panské, 3 tvrtníci bez polností vrchnostenských, 3 dom-
kai s pozemky vrchnostenskými, 12 domka katastrovaných na

pd vrchnostenské (bez polností), 10 domka katastrovaných

a 10 domka nekatastrovaných na pd obecní. Pololáníkm

bylo vymeno týdn dva dny s párem koní pracovati (k emuž
ješt dobrovoln dva dny pracovati se zavázali) a 4 sáhy díví

z panského lesa ron pivézti.

Po „odpadnutí roboty" má každý pololáník do vrchnostenské

pokladny 19 rýnských ve tvrtroních lhtách odvádti. Tináct

tvrtník (s panskými pozemky) pracovalo týdn 1 den s potahem

a 1 den roboty runí. Za to jest jim ron platiti 8 rýnských

a za dovežení 2 sáh díví po 45 kr. Ti tvrtníci bez polností

vrchnostenských robotovali týdn \
l
/2 dne a za to vymuje se

roní poplatek 5 rýn. 57 kr. a za dlání 1 sáhu díví 15 kr.

Ti domkai (s pdou vrchnostenskou) robotovali týdn 272
dne

a mimo to 13 dní ron roboty pší. Za to uruje se poplatek

9 rýn. 45 kr. a za dlání 2 sáh díví po 15 kr. Dvanáct domka
(na pd vrchnostenské) robotovalo ron 13 dn a za to platiti

budou ron 1 rýnský. Deset katastrovaných domka (na pd
obecní) robotovalo 26 dní ron, za což odvádti se má 2 rýn.

33 kr. a za 1 den (uritý) práce runí 12 kr., úhrnem tedy 2 rýn.

45 kr. Deset domka nekatastrovaných (na pd obecní) roboto-

valo po 13 dn ron a za to ustanoven poplatek 1 rýnský.

Hofei, kteí 13 dn ron robotovali, platiti mají 1 rýnský.

Co se týe honc, má i budoucn každý pololáník 2 honce

a každý tvrtník a domka (bez rozdílu) 1 honce ron jako

dosud dodávati. Kdyby se však hony nekonaly, nebude nikdo

povinen poplatek za to odvádti.

9 „Tovarych 44 byla práce nkolika krejcary denn placená; „robota 44

vykonávala se bezplatn.

5*
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Také farái klobuckému byli obané zdejší povinni desátek

odvádti, a sice : 28 mandel pšenice, 28 mand. žita a 28 mand.
ovsa. Bylo zde 28 tvrtník.

R. 1790 ítaly Bohumilice 54 dom a 264 obyvatel; r. 1820

68 rodin, 299 obyv.
;

r. 1834 75 dom, 334 obyv.
;

r. 1880 90

dom, 385 obyv.; r. 1900 85 dom obydlených a 8 neobydlených,

417 obyv. (234 kat., 163 ev. a 20 žid). Všichni obané piznávají

se k ei eské.

Bohumilice mají celkem 984 jiter 1172[j 0 polností, luk,

pastvin a les a 7 jiter 877Q 0 plochy stavební. Obyvatelstvo

živí se rolnictvím a chovem dobytka.

Nkteré názvy pozemk: Lopaty, Líchy, za Vrbou, za Ryb-
níkem, Padlky, Díly, Vinohrádky, Maškovec, Valentovský, Ko-

líbky, Oulehle.

K obci náleží samoty: Domek mlynáv a 2 cihelny.

Bohumilice pifaeny byly od dob nepamtných do Klobouk.

Díve stávala na návsi stará zvonice; byla zboena a na jejím

míst postavena nynjší kaple ke cti a sláv sv. Alžbty, která

dne 4. záí 1904 slavnostn posvcena byla.

Piškolena byla obec do Klobouk. Teprve r. 1874 vystavna

byla nákladem obce nová školní budova jednotídní.

Stará bronzová pee obecní má ve štít klobouk s cho-

cholem, jest bez letopotu a nese nápis: PEGZE. WUBCE*
BOHMIELSKÉ. (Tab. I. 8.)

Ze živnostník jsou zde: 2 kramái, 1 ková, 1 kolá, 1 po-

krýva, 1 malí, 1 hostinský, 1 mlyná a 2 majitelé cihelen.

Jest zde spolek hasiský (r. 1900) a odbor Národní jednoty.

Po zrušení kláštera Zábrdovského (r. 1784) pipadly Bohu-

milice s Klobuckým panstvím náboženskému fondu, pak je ml
najaté dvorní rada z Dornfeldu. 13. záí 1820 pešly koupí na

bratry Augusta a Ignáta ryt. Neuwally. R. 1880 ml zdejší dvr
v nájmu Josef Drucker, po nm najal jej r. 1881 obchodník

Fleischer z Klobouk a r. 1896 koupili dvr brati Heman, Šimon

a Šalomoun Fleischerové za 260.000 K.

Z rzných pamtí uvádíme: R. 1805 drancovali zde Fran-

couzi, r. 1831, 1849, 1855 a 1866 ádila cholera, r. 1861 veliká

povode, r. 1865 vyhoela „ddina“ (jméno ásti obce), r. 1866
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ádili zde Prušáci, r. 1880 stavna silnice z Bohumilic do Host-
hrádek, r. 1887 založen nynjší hbitov (díve pochovávalo se

v Kloboukách) a r. 1889 bylo povoleno obci odprodati 24 jiter

1066H 0 obecních pozemk a vypjiti 2000 K na uhrazení obec-

ního dluhu.

V místech, kde stávaly staré Bohumilice, nacházejí se velké

podkovy a ostruhy, staré klíe a zámky, železné hroty a stepy

ze starých nádob hlinných.

Borkovany.

Severovýchodn 6*7 km od Klobouk v dolin mezi kopci Rand-

lerem (362 m), Vinohrádkem (336 m), vrchem Tšanským (214 m),

Strážným (291 m), kopcem Borkovanským (335 m), Bošovským

(344 m) a Hosthradským (321 m) leží osada Borkovany. Pi-
pomíná se na zaátku 13. století. Náležela Lvu Klobuckému,

který daroval ji klášteru premonstrátskému v Brn (r. 1209).

R. 1447 knz Matj, opat, a konvent kláštera Zábrdovského

pohání Milotu z Tvorkova a Honovic k soudu. V listin se

praví mimo jiné: — — že nám pobral naše vína v B:rkovanech

a chtli to listem posílacím ukázati, ku kterémuž se zná, že jest

kázal pobrati.“

R. 1511 zastavil klášter ves Borkovany Janu Petrovskému

na padesát let. Pak pipadly opt klášteru a náležely mu až do

zrušení, naež mly s Klobouky stejné držitele.

Po válce ticetileté. Borkovany utrply válkou ticeti-

letou mnohých svízel a lidé opouštli i zde svj majetek a prchali

do ciziny. R. 1620 ítaly Borkovany 57 dom a 370 obyv.

;

r. 1656 22 dom a 140 obyv. R. 1668 bylo zde osedlých dom
30 (1 celoláník, 12 pololáník, 10 tvrtník, 6 zahradník a ko-

pá a 1 domka). Pustých dom a hospodáství bylo v udaném
roce 29 (4 láníci, 1 títvrtník, 9 pololán, 4 tvrtlány a 11 dom-
ka). K celolánu náleželo 48, k pllánu 24 a ku tvrtlánu 12

mic polností. Usedlí mli úhrnem 456 mír polností a 28 osmin

vinohrad obdlaných. Ostatní polnosti byly dosud pusté a ne-

obdlané.
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Poddanské pomry. Každý pololáník, jichž r. 1809

bylo 23, byl povinnen týdn po 3 dny s 1 konm vrchnosti robo-

tovali. Dvanáct tvrtník z rozdlených pllán mli po dvou

spolen touže povinnost, jako pololáník, totiž týdn po 3 dny

s jedním konm pracovati. Z 51 tvrtník katastrovaných byl

každý povinnen 2 dny týdn runí práci konati. Domkai, kteí

nebyli v katastru zapsáni, jichž bylo 49, museli ron po 13 dn
robotovali. Také hoíei byli povinni po 13 dn ron pracovati.

Dvorním reskriptem ze dne 10. února 1783 bylo naízeno,

aby na všech komorních a na statcích zrušených klášter byly

všechny dosavadní roboty zrušeny a s poddanými uinna byla

smlouva o poplatcích na míst roboty. Taková smlouva uinna
mezi administrací statk zrušeného kláštera Zábrdovského a mezi

poddanými Borkovanskými teprve dne 20. února 1809. Umluveno

a usneseno bylo, že na místo roboty budou ron platiti: Polo-

láníci 14 zl. 20 kr., tvrtníci z rozdlených pllán 7 zl. 10 kr.,

staí katastr, tvrtníci 8 zl. 15 kr., staí chalupníci 2 zl. 45 kr.,

chalupníci v katastru nevyznaení 1 zl. a konen hoei ron
1 zl. Vrchnost si však vymínila, že každý pololáník dodá ron
2 a tvrtník 1 honce k honb. Poddaní budou však i na dále

povinni vrchnosti pracovati, za což ale budou placeni, a sice:

za oraku 1 míry (533 V3G°) poje 20 kr. (šajn t. j. asi 28 ha-

lé)
;

za orání ozimu neb jainy 24 kr.
;

za vyvážení hnoje od

fry 5 kr.
;
za vyvežení semena ze sýpky na pole od mice 1 kr.

;

pi svážení obilí s pole do stodoly od 1 mandele 3 kr.
;
za svežení

sena neb otavy z panských luk do dvora za fru 12 kr.
;
o žních

platiti se bude 18 kr. denn, pi jiných pracích 15 kr.
;
chalup-

níkm platiti se bude za dlání ena a otavy u dvora Gástkovce

od seení, sušení, hrabání a postavení do kup (od 1 míry) 30 kr.

Vrchnost nikdy nebude více žádati, nežli 2 dny práce týdn

od pololáník a tvrtník, od chalupník pouze 1 den týdn.

Kdyby však vrchnost bhem asu hospodáství zanechala, tedy

umluvené zde práce odpadají.

Kostel, fara, škola a hbitov. Borkovany bývaly pi-

faeny do Klobouk, což vyrozumíváme z listiny z r. 1516, dle

které klobucký fará Jakub žaloval Jana Petrovského z Hrochova

pro zadržení desátku ze dvora v Borkovanech na 30 kop gr.

Byl tam kostel filiální již ped rokem 1672 a stával na obezdném
hbitov.
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Dle dkanské matriky Hustopeské ml kostel filiální 1 oltá,

1 stíbrný pozlacený kalich, 3 kasule a j. Jelikož byl kostel tento

malý, postavil Zábrdovský klášter r. 1746 nynjší kostel zasvcený

nanebevzetí Panny Marie a zízeny byly 3 oltáe (poboní: sv.

Jana Nep. a sv. Anny). Na vži jsou 4 zvony: 450 kg, 350 kg,

50 kg a 35 kg tžké.

Ješt r. 1753 byl kostel Borkovanský filiálkou kostela Klo-

buckého, odkud každou tetí nedli byly konány služby Boží,

Filiální kostel Borkovanský spravován farái z Klobouk. Dne

6. ervna 1753 ustanoven byl v Borkovanech první kurát Be-

nedikt Královecký.

Po zrušení kláštera Zábrdovského patronem kostela v Borko-

vanech stal se náboženský fond. R. 1810 odvedl eráru kostel

Borkovanský stíbrný kalich, vážící 1 libru a 3 1

/2 lotu
(

l

/2 kg).

Patronát kostela pešel r. 1820 na vrchnost Klobuckou, patronát

fary zstal pi nábož. fondu. R. 1821 byl kostel vn i vnit

dkladn opraven, r. 1822 vymalován, oltáe i obrazy, kazatelna

a stolice nákladem patrona opraveny a obnoveny. R. 1836 byl

hlavní oltá nákladem patrona zcela obnoven.

Až do r. 1753 nebylo v Borkovanech fary. Teprve jmeno-

vaného roku zídil zábrdovský opat Krištof Matuška samostatnou

faru pod patronátem svého kláštera. Byla na poschodí. R. 1858

mla 69 mic polí, 1 louku a 8 povoz sena a tolikéž otavy;

desátek vybaven roní rentou 850*86 K. Zdaliž v tom obsaženo

onch 200 K, kteréž fará ml ron z dchod vrchnostenských,

není známo. Z toho ml vydržován býti kooperator.

R. 1787 pidleny byly Borkovany dkanství Klobuckému.
R. 1854 shoela fara i s hospodáskými budovami a nákladem

patrona znova byla vystavna.

V duchovní správ nejdéle psobili : Jií Karna 1762— 1776,

Frant. Zhoel 1816—1833, Josef Foltys 1833—1863 a Petr Tráv-
níek 1864— 1877. Od r. 1903 jest faráem Ignát Hrubý.

Pifaeny jsou jen Borkovany s 1089 katolíky, 192 evan-

gelíky a 4 židy.

Hbitov býval od prvopoátku až do r. 1831 u kostela

prvého i nynjšího. Když však r. 1831 ádila v Borkovanech
cholera, zízen byl hbitov za osadou, kde se až dosud pochovává.
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Škola stávala v Borkovanech již ped r. 1797 vedle kostela

v . 86. Zakoupením panství Klobuckého (13. záí r. 1820) ryt.

Neuwally pešel i patronát školy na tyto statkáe. Když dne

16. kvtna r. 1831 pi velkém požáru vyhoela i stará školní

budova, postavil ji znovu velkostatek Klobucký. R. 1858 mla
škola roní rentu v obnosu 28 zl. 22% kr. konv. mince. Toho
roku bvlo v Borkovanech 148 dtí školou povinných. R. 1883

vystavna byla nová dvoutídní budova školní. R. 1889 bylo zde

211 žák školou povinných, takže pipadalo na jednu tídu 105

žákv. V letech osmdesátých povstala rozepe mezi velkostatkem

Klobuckým a úady školními o vydržování školní budovy a dodání

díví a velkostatek byl po dlouhé rozepi od tchto dávek osvo-

bozen. Nyní jest škola trojtídní.

V kontribuenském fondu Klobuckém mají Borkovany 96

podíl a 34-33% ili 26.649-70 K jistiny.

Ve staré peeti z r. 1714 vidti hrozen, krojidlo a kvtinu,

v peeti z r. 1749 jen kosí a hrozen. (Tab. 1. 3.)

Již r. 1836 byla zde palírna a hospoda.

R. 1670 bylo zde 32 dom obydlených a 210 obyv.
;

r. 1790

155 dom a 791 obyv.; r. 1809 bylo v Borkovanech 23 polo-

láník, 12 tvrtnik z rozdlených pllán, 51 katastr, tvrtník,

21 katastr, chalupník a 49 chalupník v katastru nezanešených.

R. 1858 bylo 1133 duší (959 kat., 166 ev. a 8 žid); r. 1880

274 dom, 1214 obyv.; r. 1900 mly Borkovany a sice: obané
usedlí: rolí 945*4 ha, luk 12*1 ha, zahrad 18*07 ha, vinic 13*3 ha,

pastvin 68-4 ha a neplodné 42*9 ha, katastrální výnos 30.888*62 K;

velkostatek: rolí 1 96*3 ha, luk 5 5 ha, zahrad 11 -6 a, vinic 18 a,

pastvin 2*8 ha, les 113*9 ha a neplodné 81*5 ha; dom na-

poítáno 289 a 1287 obyv. slov.

Z rozliných dležitjších nehod a neštstí zaznamenáváme:

R. 1817 veliká drahota, míra žita stála až 35 zl., míra pšenice

45 zlatých; r. 1830 ztratily Borkovany tém všechen hovzí

dobytek; r. 1831 (16. kvtna) o 3. hod. odpol. vypukl požár,

který ztrávil 119 dom, 69 stodol, 17 lisoven a mnoho hospo-

dáských stavení; r. 1836 onemocnlo mnoho osob na choleru;

r. 1839 (1. záí) vypukl požár v chalup Frant. Dršky a ztrávil

11 stavení. R. 1849 a 1854 ádila zde cholera. R. 1861 (14. kvtna)

strhla se prtrž mraen od 5. hod. odpol. až do 11. hod. v noci.
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Nejvíce utrply: Borkovany, Tšany, Moutnice a Rozáín. V Borko-

vanech poblíž strouhy vše ve dvorech a zahradách odplaveno

do nížin u Moutnic. R. 1865 hrozné krupobití a na to 1. srpna

požár, který ztrávil 128 stavení, mnoho stodol a lisoven, mnoho
dobytka a drbeže, též nemocný lovk uhoel. R. 1883 zrušení

silniní trati z Martinic do Borkovan bylo usnesením provedeno.

R. 1883—1885 obci bylo povoleno vybírati 71 2
/3 °/o obecní pi-

rážky z 9180*66 K pímé dan; r. 1893 obci povoleno vypjiti

10.800 K k uhrazení obecních dluh; téhož ioku ádila zde spála.

Obyvatelstvo živí se rolnictvím, chovem dobytka a pstováním

ovocného stromoví. Jen malá ást pracuje v továrnách brnnských.

Ze živnostník jsou zde 2 kovái, 3 obuvníci, 3 krejí, 1 stola,

1 kolá, 1 peka, 1 ezník, 5 zedník, 1 zámeník, 1 pokrýva,

1 tesa, 1 kartáník, 3 hostinští; poblíž stojí vtrník a cihelna.

— Spolky jsou zde pouze 2 : Gyrilská jednota a Potravní spolek.

Také je zde hudební kapela.

Názvy pozemk: Místní tra, pole nad Hladovcem, Oe-
chové žleby, Bílé hlíny, Hladna, Hladna pod Horou Veselou,

Hora Veselá, Hory Netroufalky, Hora Frýdberk, Hora Piskoov,

Hora Randlýky, Dlouhý, Rozehnalky, Hora Píiny, Hora Svtlá,

ástkovec, Padlky a pole od Klobouk, Klínky u kíže, Ztracené

pole, Otnický žleb, Padlky od Šitboic, Tšan, Bošovic, Újezda,

Klobouk a od Lupiška, na Vysoudilkách.

Všech parcel jest 5592, které náleží 1012 majitelm. U Bor-

kovan nachází se v jílech sádrovec.

Bošovice.

Nejsevernjší obcí v našem soudním okrese od Klobouk
7*3 km vzdálenou jsou Bošovice (obr. 21.), od r. 1574 mstys,
tenkráte se znamenitými sady na ovoce, víno, zeleninu, chmel

a šafrán. Z Híbcích hor jdou delší vtve až k Bošovicm
(Vinohrádky 324 m). Pkn se vyjímá prastarý zámek se dvorem
na vysokém kopci, kde ve 14. století (1398—1447) stála tvrz,

jež r. 1613 slov hradem. (Obr. 3. a 22.) Bošovice pipomínají

se r. 1298, a jsou mnohem starší. Ve sporu o hranice osady

Kamence vedeném mezi opatem kláštera Zábrdovského Theodo-
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richem a mezi Vilémem z Damboic svdí mimo jiné také Petr

z Bošovic.

Ve 14. století náležely Bošovice pánm z Kunštátu; r. 1365

Kuna z Kunštátu zapsal manželce své Ofce v Bošovicích na pl

osad, pl dvoru, polovici vinic a pl patronátu, ve vsi Sadkov
(zaniklé osad) na popluží a pl vinohradu, ve vsi Chipov
(také vesnici zaniklé) na pl osad polovici les, svého podílu

600 kop groš, která se však r. 1366 — již jako vdova — na
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tomto majetku se svým bratrem Ctiborem z Tovaova spolila.

R. 1368 ustanovil Vilém z Kunštátu mistra Vojslava, advokáta

pražské konsistoe, za svého zástupce v apelaci k pražskému

soudu metropolitnímu ve sporu o 2 lány v Bošovicích s kapi-

tulou olomuckou vedeném. Jindich z Munsterberka, oficiál olo-

muckého biskupa, odevzdal tuto apelaci na místo. Za plnomocníka

k zastoupení pi soudu u pražské metropole zvolila olomucká

kapitola (25. února 1368) kanovníka Zandera, faráe v Mohelnici.

Obr. 22. Hrad v Bošovicích.

Jan, probošt Vratislavského kostela sv. kíže, oficiál arcibiskupa

pražského, na tu apelaci r. 1368 rozhodl, aby Vilém z Kunštátu

pipuštn byl k vedení dkazu, že ony 2 lány ped poetím a na

poátku toho sporu byly v rukou laik. Prokurátor Vilémv
„Joannes plebanus“ kostela v Bošovicích a poruník Kunového

sirotka Hrocha z Kunštátu vypovdl, že tyto 2 lány drželi laici

Jaklín a Konrád Mair a platili ron 1 h. a práv tyto 2 lány

odkázal prý kanovník olomucký Mikuláš z Drahotuš kostelu

olomuckému.

R. 1373 poukázal poruník sirotk po Vilémovi z Kunštátu,

Erhard z Kunštátu, Vilémov vdov ece 500 h. gr. na Pole-
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adicích, na polovici Bošovic, Ghipova a Sadkova. Téhož roku

27. bezna vyznal Ctibor z Tovaova, že dostal od markra-

bího Jana jisté statky lénem, které tvoily vno jeho sestry Ofky,

manželky nebožtíka Kuny z Kunštátu, toho roku též již mrtvé,

totiž: polovici osady Bošovic, popluží, 13 lán, 8 dvorc po-

platných, vinice a desátky vinné; na polovici osady Chipova,

popluží, 9 lán, pl dvorce poplatného a polovic osady Sadkova

s vinohrady a desátky vinnými — s poli, zahradami, štpnicemi,

mlýny, rybníky, loukami, pastvinami a j.

R. 1387 prodal Procek z Kunštátu na Lysicích svj majetek

v Bošovicích s farou Ctiborovi z Cimburka.

R. 1390 zapsal Smil z Kunštátu, jinak z Lúek, své man-

želce Barboe 75 m. gr. roního platu vnem na polovici Bo-

šovic a Chipova s písl. jejich, v obnosu 750 h. a, kdyby se co

zde na tom nedostávalo, pak na Bojanovicích u Hodonína mlo
se doplniti, k emuž pan Vilém a pan enk, brati z Kunštátu,

dali své svolení. Otec jeho manželky Barbory a její bratr Toman
to pijali. Po dvou letech peneseno vno toto z Bošovic na

Dolní Bojanovice. Albert z Cimburka prodal r. 1398 pl osady

Bošovic s tvrzí a polovici vsi Chipova Alšovi z Kunštátu na

Lysicích, který to postoupil svému bratru Prockovi, kdežto Vilém

z Kunštátu na Lúkách svou polovici Bošovic s dvma rolmi

v Sadkov a s vinohrady postoupil Martinu Noskovi. Týž Nosek

pevedl Dorotu, manželku svou, vnem 50 h. gr. na Bošovice

na 5 lán ouroních, což bratr její Mikšík pijal.

R. 1406 vzala Dorota z Ntkovic Znatu z Vojnic, manžela

svého, na vno své v Bošovicích po dívjším muži svém na

spolek.

R. 1407 Jan Mazanec z Baic pohnal Martina z Drahanovic

z toho zboží Bošovic, „že mi odkoupil mj základ tu v Bošo-

vicích od Alše z Kunštátu e. z Blanska, jakož jsem jemu na

to zboží Bošovice zavdal 100 h., tu pak pan Aleš mocí mi v to

padl a on od nho odkoupil a skrze to jsem škoden 50 h.“
— Martin z Drahanovic pohnal Jana, e. Mazance ze Sulešovic

a z Dražejovic pro 200 h. gr., „že mi slíbil dáti tolik za Bošovice

a to mi neuinil
;

a toho jsme pišli na pána Petra z Plumlova

a slíbili jsme pod 50 h. uiniti vše, co mezi námi vykne. Já

uinil vše a on ne; a tu mi propadl 50 h.
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R. 1408 vymnili Aleš a Proeek z Kunštátu svou polovici

osady Bošovic, tvrzišt a faru, ve Chipov piil dvoru a v Sad-

kové vinohrad s Martinem z Drahanovic za jeho zboží; avšak

Martin z Drahanovic prodal brzy toto všechno svému švakru

Ondeji z Ntkovic a své seste Ann. Ondej pak zapsal své

manželce vna 70 h. gr. ve vsi Bošovicích na 7 lánech ouroních

a dobe usedlých a na dvorci platícím 12 gr. R. 1409 uinil

Ondej poruníkem svých syn a statku svého Damiana z Ntkovic.

R. 1412 prodal Jan z Natšic Vojslavovi v Palavic v Bo-

šovicích dvr alodní s rolmi, loukami, lesy, pastvinami, též 13

lán, 8 dvorc s desátky vinnými (vyjímaje V3
desátku vína

a V8
les, na nichž má „požadavek" a které pro sebe ponechá),

jak to sám a Nosek, otec jeho, držel; též dvr v Sadkov s rolmi

a píslušenstvím i polovici osady Chipova s les), kovinami,

loukami, pastvinami, rolmi a lidmi poplatnými. — Eliška, vdova

Herše Smetany, vzala Ondeje z Bošovic na spolek na vno
v Záhlenicích. — Ondej, e. Sysel z Bošovic, vzal Damiana,

e. Keka z Ntkovic na spolek na vno v Sulešovicích.

R. 1415 ponechal Ondej, e. Sysel, polovici Bošovic

s polovicí patronátního práva farního, pak pl Chipova Janovi,

e. Kosa z Okrašovic, jenž manželce své Ann z Ronova na tom

zapsal 230 kop gr. Také mu penechal i horní právo a desátky

k polovici tch osad píslušné a rok na to postoupil Petr Holý

z Baic bratrm Janovi z Mrdic a Rackovi z Celovic 24 kop gr.

roního platu z tvrze Bošovic a vdova po Janu Kosovi z Okra-

šovic, Anna z Ronova, prodala druhou polovici statku svého zde

vdov po Beneši z Lomnice, Anežce z Doubravice, a jejímu bratru

Jimramovi z Doubravice za 230 kop gr.

R. 1418 prodal Aleš z Kunštátu Buškovi z Baic dvr alodní

v Sadkov.

R. 1420 koupil Jimram z Doubravice od bratr Filipa a Jana

z Palavic nov vystavný svobodný dvr v Bošovicích, polovici

Chipova a svobodný dvr v Sadkov, vše s píslušenstvím,

vyjma tetinu les a tetinu horního práva, na které si inil práva

Aleš z Kunštátu a Lysic.

R. 1436 pohání Barbora z Rychmburka, manželka Heníkova

z Valdštejna a ze Židlochovic, Jana Zajíce z Valdeka a Bošovic

ze 200 kop gr., že její základ odkoupil, kteréž jest vzala proto.
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že jí pan Jimram nebožtík zadržel její klenoty, kteréž jí po smrti

matee její ml spravedliv vydati a to jest neuinil.

R. 1437 brati Jimram z Doubravice, Zbynk a Srnil pro-

dali osadu Bošovice s tvrzí, s farou, dvory a vinohrady a s pí-

slušenstvím bratrm Janu Zajícovi, Pibíkovi a Vilémovi z Valdeka

a Jan z Valdeka zapsal na tom manželce své Majdalen z He-

raltic 500 kop gr.

R. 1448 pohání Eliška z Valdeka p. Jana Zajíce z Valdeka

a Bošovic ze 100 h., „že pobral po smrti matee mé dobré

pamti 24 zl. uh. a peiny, prostradla, podušky, duchny a jiné

rúcho postelní a to mi ekl vrátiti a již toho nechce vrátiti."

R. 1459 pohnal Mikuláš z Kobeic Jana z Bošovic z 50 gr.,

„že mi drží kus lesa mého, ježto mi staí lidé ukázali". Téhož

roku pohnal Oldich z Milína p. Zajíce z Valdeka a z Bo-

šovic ze 600 kop groš, „že mi nechce práv býti ped knzem
biskupem a ped many“.

Okolo r. 1440 pešly Bošovice na Jana Racka z Mrdic

a Damboic, který je r. 1447 i se dvorem, tvrzí a mlýny prodal

Frakovi z Okarce. Pak pešel statek tento na Jana ze Svojkova,

který r. 1481 penechal Bošovice, tvrz, dvr, faru a zaniklé

osady Sadkov a Ghipov opt Alešovi z Polánky, po kterém

zddil všechno okolo r. 1520 jeho syn Petr, který své manželce

Katein z Domamyslic r. 1544 1000 mor. zl. na tom statku zapsal

a statek svým synm Hynkovi a Janu zanechal, kteí jej r. 1574

Václavu Mouinovskému z Mezilesic prodali. Václav Mouinovský

z Mezilesic vzal r. 1613 svou manželku Marketu Odkolkovnu

z Újezdce na spolek na Bošovice s hradem, farou a dvorem a na

Hosthrádky s tvrzí, dvorem a mlýnem; zaež ona jeho zase

vzala na spolek na svou ves Loviky s tvrzí, dvorem, farou

a mlýnem a na pusté Otniky a vinohrady, takže jeden po drahém

ml dditi, kdežto Marketin syn z prvního lože, Jetich Rudolf,

ml pi svém plnoletí dostati 4000 zl., zlatý etz za 100 dukát
a nco prádla.

Markéta Odkolkovna z Újezdce pežila svého manžela

Václava Mouinovského z Mezilesic a prodala r. 1616 jako vdova

statek Bošovice a Hosthrádky za 36.000 zl. mor. Janu Gejkovi

z Olbramovic, nejvyššímu zemskému písai moravskému, který

vše penechal r. 1617 Benediktu Palaštovi z Kesejova a jeho
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manželce Alžbt za 43.000 zl. Tito prodali statek ten, a sice:

tvrz v Bošovicích, dvr, faru a v Hosthrádkácli pustý dvr
a mlýn, zaniklou ves Sadkov, rybníky, vinohrady atp. r. 1627

knížeti Maxmiliánovi z Lichtenštejna za 39.000 mor. zl., pi kte-

rémžto rod statek ten dosud se nachází. V poslední dob byl

statek Bošovský pronajat.

Kostel, zasvcený sv. Stanislavovi, stojí na návrší uprosted

starého hbitova. Již ve 14. století zde byla fara, která okolo

r. 1623 zanikla, ponvadž se v Bošovicích usadilo mnoho pro-

testant. R. 1527 byl zde kurátem jakýsi Jií. R. 1623 stala se

kurácie Bošovská filiálkou kurácie Otnické. Z knih dkanství

Židlochovského doítáme se k r. 1691: Kostel sv. Stanislava

v Bošovicích byl ve stavu velmi chatrném, ml 3 neposvcené

oltáe, stíbrný kalich, stíbrný pohár, 5 kasulí; na vži 2 zvony.

Ku kostelu patilo kus lesa. Za starých dob prý patily k fae

Bošovské 2 lány a 2 louky; za válek švédských rozdlila prý je

vrchnost mezi rolníky. Od r. 1720 vydržovala vrchnost v Bošo-

vicích misionáe jesuitu, aby zachována byla u víe jednota —
a brzy na to zámeckého kaplana. R. 1750 byl kostel opraven.

R. 1782 byl v Bošovicích zámeckým kaplanem Jan Stanislav

Jestábský. R. 1784 zídila náboženská matice lokálii pi kostele

v Bošovicích a pro Bošovice a Loviky zízena farnost v Lov-

ikách.

Když bylo zízeno dkanství v Kloboukách, pidleny tam
byly i Bošovice. R. 1798 byla na prosbu obyvatelstva penesena
lokálie z Loviek do Bošovic a pešel sem i kurát Martin Veselý.

R. 1805 byl kostel Bošovský od Francouz vyplenn. Kurát

dosud bydlil v býv. obecní pastoušce a r. 1805 vystavno pro

nj nové obydlí. Od 17. kvtna 1806 byl v Bošovicích lokálním

kurátem Martin Vohrálík. Do r. 1806 byl v Bošovicích zámecký
kaplan Jan Jedika.

R. 1838 pokryt byl kostel nákladem patrona kidlicí, omítkový
strop poízen, kr, okna a dvée obnoveny. R. 1840 byly Lov-
iky od Bošovic odloueny a dostaly svého kuráta. R. 1844 dosazen
byl do Bošovic kurát Jan Ondíšek. Do kostela koupil patron nové
varhany za 291 zl. k. m. Místo dosavadní zvonice devné vystavla
obec Bošovská pknou vž

;
zvony mly váhy 3 a 2 centy bez nápis,

i hodiny opatila obec. Lokální kuráti v Bošovicích se asto stídali.
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R. 1887 lokálie povýšena na faru
;
nynjším faráem jest Josef

Malík. Pifaeny jsou jen Bošovice s 947 katol. a 34 evangelíky.

Nad hlavním vchodem kostela jest tento nápis: OBEC MSTYSE
BOŠOVIC VI. TU. SE. SVÝM NÁKLADEM, LÉTA PÁN 1851.

Na hbitov jest starý náhrobní kámen s nápisem: LÉTA
1568 W PATEK PO HROMNICICH DOKONAL JEST ŽIVOT
SVJ UROZENÝ PAN PETR BOŠOVSKÝ Z POLANKY A NA
BOŠOVICICH JEHOŽTO : DUSSI PÁN BH MILOSTIV BÝTI
RA! 1

)

Když v r. 1851 byl kostel zcela obnoven a hbitov novou

zdí obehnán, pispívali na výlohy všichni obané i evangelíci.

Za to postavila obec evangelíkm na malém hbitvku vž a ze
kolem hbitova.

Škola zde byla již r. 1784. R. 1836 byly Loviky do Bo-

šovic piškoleny. R. 1841 vystavl patron novou školu; r. 1858

bylo zde 115, r. 1889 182 žák v jedné tíd. Nyní je v Bošo-

vicích škola dvoutídní, ítá 122 žák. Naduitelem je ížek Václav.

R. 1620 ítaly Bošovice 71 dom, 460 obyv.; r. 1673 bylo

zde 9%4 lán, 27 dom osedlých a 44 dom pustých; r. 1790

bylo zde 129 dom, 658 obyv.; r. 1834 152 dom, 743 obyv.;

r. 1880 207 dom 987 obyv.; r. 1900 212 dom, 981 obyv.

(962 ., 16 N. a 3 cizí národnosti; 947 kat., 34 ev.). Obyvatelstvo

mlo 700*5 ha rolí, 26*8 ha luk, 21 -3 ha zahrad, 7 ha vinic

a 1P9 ha pastvin; katastr, výnos tchto pozemk obnášel 15.676 K
26 h; neplodné pdy bylo 46*7 ha. Velkostatek ml 150*4 ha

rolí, 1 ha luk, 1 ha zahrad, 13*9 ha pastvin, 4*8 ha neplodné

pdy; katastr, výnos 3972 K 50 h.

V 16. století byla v Bošovicích vtšina evangelík; znám

z brnnských phon bošovský pastor Matyáš Kuera.

V nejstarší peeti z r. 1749 mly Bošovice: radlici, kosí

a hrozen. Nynjší razítko : hrozen, krojidlo, srp a nápis : Obec

Bošovice, mstys.

R. 1836 zemelo zde ve dvou msících 49 osob. R. 1865

dne 10. ervence bylo zde strašné krupobití. R. 1881 založen

pvecký spolek „Svornost^. R. 1887 povoleno obci odprodati

9 Petr Bošovský psal se z Polanky (a eznovic), kterou jeho pedkové

drželi.
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1 jitro 461Q° pole a vypjiti 6000 K na uhrazení obecního

dluhu a r. 1890 povoleno vybírati obecní pirážky 45%, konen
r. 1893 povoleno vypjiti 22.206 K na uhrazení obecních dluh.

Ped 60 roky hledáno zde uhlí. Na uhlí se nepišlo, ale

pišlo se na železnou rudu, která se i odvážela na zpracování

železa. Obyvatelstvo Bošovské živí se rolnictvím a chovem do-

mácího dobytka a jen nkolik osob jest živnostníky. Jsou zde:

1 obchodník, 2 kovái, 4 obuvníci, 2 krejí, 2 stolai, 2 kolái,

1 peka, 1 ezník, 1 pokrýva, 3 tesai, 1 malí, 1 hostinec,

2 babky, 1 mlyná (pomocníky v to nepoítaje).

Bošovice mají spolky: tenáský, pvecký, hasiský, hospo-

dáský, veteránský, 2 potravní a hudební kapelu. — Také jest

zde c. k. poštovní úad.

Názvy jednotlivých tratí : Stará Hora, Nové Sady, Hora

,,idiny“, pod „idiny“, Žleby, Kuchyky, Zahrádky, Dolní louky,

Klíny za rybníkem, Vyhadalky, Padlky od Otnic, tvrti na No-

vinách, Závist, tvrti nad Chmelínkem, Boí, pod Vinohrady,

Sadkov, Oulehla, Hrubé bílé hlíny, Galaš, Padlky, Vizgrund,

Randle, Petrova Hora.

Pes 100 rok drží grunty tyto rodiny: Žbánkova, Hrad-

ských, Jakubcova, Zástavová, Jadrných, Štpánková, Procházkova,

Drkalova . 100. a Vrzalova.

Domy jsou postaveny dvemi i okny na náves a vtšina

dom má ped okny malé zahrádky.

Zvláštní zmínky zasluhuje, že do této obce nepišli r. 1866

Prušáci. Báli prý se pepadení a jakýchsi prý podzemních skrýší,

aby nebyli vyhozeni do povtí. Jest zjištno, že se Bošovicm
vyhýbali.

Brumovice.

Jihovýchodn od Klobouk (5 km) leží stará osada Brumovice
ili Brunovice, nesoucí jméno po zakladateli Brunovi. Již ped
800 roky iní se o ní zmínka. R. 1131 ml zde Olomucký chrám
sv. Václava 7 lán. Když olomucký biskup Jindich r. 1131 penesl
sídlo biskupské v Olomouci ku kostelu sv. Václava, sepsal zárove
všechny statky k jednotlivým kostelm patící, a ku kostelu sv.

6
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Václava náležela též osada Brumoviee se 7 pluhy. Kníže Sobslav II.,

nazván „selský kníže daroval chrámu sv. Václava v Olomouci
r. 1170 osadu Brumoviee až na 7 lán, které již od r. 1131

tomuto kostelu náležely, což vévoda Bedich potvrdil. R. 1248

odkázal Jindich z Bludova ve své poslední vli klášteru domi-

nikánskému sv. Michala v Brn roních 20 vder vína z vino-

hrad desátených v Brumovicích.

Pemysl Otakar II., toho asu markrab moravský daroval

ást osady Brumovic Kunovi z Kunštátu, tehdy purkrabímu na

Veveí. Jeho potomci darovaný majetek v Brumovicích prodali

olomuckému biskupovi Brunovi za 160 mar. st. R. 1256 po-

tvrdil král Otakar kostelu Olomuckému mezi statky, právy a svo-

bodami též Brumoviee. Ve sporu o Nmiky vedeném mezi

Budivojem z Lile a Janem Gihovkou svdil na posudku r. 1415

pro Jana Cihovku mezi mnohými svdky také Niklas, rychtá

z Brumovic, že pamatoval od 30 let v držení Nrniek Crhu

a Šebora a za dkaz vedl, že prý se tam uschoval (pro, neekl).

Není známo, jak a kdy pišly Brumoviee od kostela Glo-

muckého, ale jest jisto, že Jan z Bludova prodal je r. 1460

Jindichovi z Lipého, který je spojil s panstvím Hodonským.

Avšak hned po prodeji pohání knz Ondej, pevor, i celý konvent

kláštera sv. Michala v Brn Jana z Bludova ze 60 h., „že prodal

naše horní právo 20 vder vína vného v Brumovicích, ku kte-

rému my právo máme“. Také pohání týž klášter Jindicha z Li-

pého a z Krumlova ze 60 h., „že drží nám v Brumovicích 20

vder vína na každý rok práva horního

Brumoviee i Harásky (Harašíce) pešly pak koupí panství

Hodonského na hr. Julia ze Salmu-Neuburku r. 1594. Rok na to

zemel však hrab ze Salmu-Neuburku a panství pevzal jeho

syn Weikhart, který r. 1600 postoupil je uherskému hrabti Št-

pánovi Illieshazymu za panství Tovaov. Po smrti hr. Štpána

Illieshazyho (r. 1608) držela panství Hodonské jeho vdova

Kateina z Palfy-Erdódu, která ale r. 1614 prodala je i s Bru-

movicemi svému švakru Zdenku Žampachovi z Potenštejna za

350.000 zl. mor. Po vypuknutí branného odporu v Cechách

r. 1618 prohlášen také Zdenk Žampach za zpronevrce a zrádce

vlasti a jeho statky zabaveny. Po bitv na Bílé Hoe ujal se

Zdenk Žampach opt panství Hodonského. R. 1640 držel Ho-



83

donín-Pavlovice Zdekv syn Jindich Burian hr. Žampach

z Potenštejna, který zemel r. 1644. Hodonín dostal se jeho

jedinému synu Janu Jindichovi. Asi r. 1647 zemel tento poslední

len hrabcí linie toho rodu a o Hodonín nastal spor, po kterém

nastoupil r. 1650 na panství Hodonské Jan Burian svob. pán

ze Žampachu. Ten odkázal panství své pí. Ann Helen hr.

z Oppersdorfu, roz. Jakardovské ze Sudic, která je v poslední

své vli ze dne 22. kvtna 1661 odkázala svému manželi Bedichu

hr. z Oppersdorfu a dtem spolen. Nový majitel založil r. 1691

pro celé panství urbá.

Hrab z Oppersdorfu prodal r. 1692 panství Hodonské —
pi tom také Brumovice s lesem „Podklínky“ — knížeti Janu

Adamovi z Lichtenštejna za 720.000 zl. R. 1712 pešel Hodonín

na jeho dcery Marii Alžbtu a Marii Antonii hr. z Gzoboru a tato

hned odkoupila od sestry své podíl. Když manžel její r. 1728

zemel, provdala se r. 1731 za hrabte Karla Hána z Harasova.

R. 1749 nastal mezi Brumovicemi a vrchností spor o po-

zemky a obec odepela pitisknouti obecní pee na tereziánský

katastr.

R. 1750 zemela knžna Marie Antonie a panství Hodonské
ddily její dti: Josef hr. z Gzoboru a Marie Antonie, ovdovlá
již knžna z Gordonu. Tato podíl svj bratrovi prodala. Pro

marnotratnictví upadl hr. Josef Gzobor v kridu a panství Ho-
dousko-Pavlovické koupil císa František za 1,005.500 zl. Statek

patí dosud císaské rodin.

O starodávné fae v Brumovicích víme jen, že r. 1478

držel ji jakýs Václav (Act. kons. ad 1478). Po tomto roku zanikla.

Pisthovalými „Habány“ (novoktnci) z osady Harásek
ili Harasic, která byla od Kuruc docela zniena a vypálena,

Brumovice zase vzrostly. „Habáni* zabývali se nejvíce hrnístvím
a jest zde v celém okoií po nich ješt mnoho hrníského zboží:

malované staré džbány, mísy a talíe,

R. 1637 byl starý kostel od nepátel vypálen a osada skoro

zpustla.

R. 1671 zízen dkanát Hustopeský, kterému pidleno
bylo též Kobylí s filiálkami v Brumovicích a Boeticícli. Ješt
r. 1672 ze starého kostela Brumovského stály jen pusté zdi,

které brzy na to byly zcela sneseny. Tou dobou bylo zde jen

6*
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nkolik usedlých a kostelní pozemky pusté pibrány k panskému
dvoru.

R. 1716 dala hrabnka Marie Antonie Gzoborská, majitelka

panství Hodonského, v Brumovicích postaviti kapli sv. Antonína,

jež r. 1784 v nynjší kostel byla rozšíena. Brumovice pifaeny
byly do Kobylí. Dle listiny rychtáe kobylského ze dne 6. záí
1644 odvádla osada Brumovice knzi kobylskému od mnoha let

desátek z „Kratin“, z „Malých dílc 44

,
z „Vrchního pole“, a sice

polovici sklizn z tch polí, pak „desátou kopu* všelikého ostat-

ního obilí.

R. 1784 založil zde náboženský fond — jako patron —
lokálii, rozšíil dosavadní kostel (Obr. 23.) a zídil školu. Kurátem
od 14. záí 1784 byl Ondej Luáek, narozený v Damboicích; byl

zde až do bezna r. 1803; založil pamtní farní knihu. Po nm
nejdéle v duchovní správ psobili: Ben. Vacek (1834—1845),

Mat. Kupec (1846— 1870), za nhož lokálie povýšena na faru,

Frant. Knittl (1883—1894) a nynjší fará Jan Novák od r. 1894.

R. 1798 byl kostel dkladn opraven. R. 1808 ml kostel

142 lot stíbra, ale neodvedl eráru nic. R. 1819 zízena pi
kostele sakristie a dána nová stecha. R. 1838 ml 3 oltáe

a pifaeny sem byly Morkvky. R. 1841 opateny nové varhany,

na které náboženský fond pispl 200 zl. ; r. 1848 kostel patronem

opraven; r. 1854 opraveny: hlavní oltá s obrazem sv. Antonína,

kazatelna; také oba poboní oltáe sv. Anny a sv. Jana Nep.

dostaly obrazy nákladem zdejšího obana xMatuly a jeho man-

želky. Obraz sv. Antonína Pad., pak obrazy poboních oltá
sv. Jana Nep. a sv. rodiny, maloval J. Zelený, akademický malí

v Brn. Oltání obraz sv. Urbana maloval akademický malí Matj
Šastný v Praze. R. 1860 vypsána veejná dražba na opravu

kostela. Díve ml kostel malou devnou vž, na které byly

3 zvony, nyní zdobí kostel pkná vž z materiálu tvrdého.

Obydlí farní má 4 svtnice a vedlejší ubikace, pak zahrada a od

obce malou roli. U kostela jest hbitov pro katolíky a evangelíky.

Piškoleny bývaly Brumovice do Kobylí; od r. 1784 vy-

uoval v obecní radnici uitel Kobylský, až pak r. 1820 vystavna

škola nová o jedné tíd; r. 1884 pistavna ješt jedna tída.

Toho roku vypjila si obec 6000 K na stavbu školy a na zízení
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tídní, má 240 žák. (Obr. 24.)
1

)

V 16. století bylo zde mnoho eských bratr. R. 1581

daroval pan enk z Lipého na Hodonín bratím Roleslavským

brumovským: místo za humny obce Kobylské pod kostelem nad

výmolami na vystavní sboru, pak pozemky, a dal jim osvobození

Obr. 23. Farní kostel v Brumovících.

rozliná. Toho roku pipomíná se v Brumovicích pikhartská mod-
litebna (Cod. Lesná). R. 1582 daroval jakýs bratr Kuna dva

kalichy, jeden z Brumovského, druhý z Pavlovského sboru, bra-

trské obci v Podivín.

R. 1620 mly Brumovice 51 dom a 330 obyv.
;

r. 1656

bylo zde 15 dom osedlých a 100 obyv., 36 dom bylo pustých

;

blízké Harasy ili Harašíce mly ped válkou 301etou 207 m.
l

) Uitel míval z každého dítka týdn 2 groše, ron pecen chleba:

krom toho dostával z ^lánu 1

/2
míry, ze 1

/4lánu a z podsedku 1

/i
míry žita.

Poduitel ml celé zaopatení a 20 zl. ron.
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polí 1 t. a 21 kus luk — to vše po válce drželi nejvíce lidé

z Brumovic a z Krumvíe — dále 102 m. velkou pastvinu na

„kopcích*4 eenou, jež pipadla k Brumoviem. Podnes jmenuje

se tra tam na kopci: „Harasky 44

.

R. 1834 mly Brumovice 163 dom, 749 obyv. (369 muž
a 380 žen); r. 1870 234 dom a 1082 obyv.; r. 1890 282 dom,
1222 obyv., z nichž bylo 25 žid; r. 1900 294 dom a 1321

obyv. (1069 kat., 213 ev. a 39 ž.). Malostatek ml rolí 862*4 ha,

luk 25*2 ha, zahrad 11*9 ha, vinic 43*1 ha, pastvin 12*8 ha, les
67*3 ha a neplodné pdy 36*5 ha s katastr, výnosem 43.146 58 K;

velkostatek: rolí 23*9 ha, luk 1*2 ha, zahrad 33*6 a, vinic 13*2 a,

les 69 a, neplodné pdy 16*2 s výnosem dle katastru

1222*24 K. Dle starých zápisk z r. 1711 stál máz vína 2 kr.,

mice pšenice 1 zl. 12 kr., mice žita 54 kr., ovsa 42 kr.

R. 1750 dávaly Brumovice úroku 17 zl., o sv. Václavu 14 zl.,

místo nkteré roboty platily plletn (každý rolník) 1V2
zl.,

podruzi za robotu vbec 56 zl., slepic a vajec nedávali, loje

20 liber; hospodyn spedly 144 liber pediva. Po zrušení ne-

volnictví císaem Josefem II. pidleno bylo r. 1782 k Brumo-

vicm: 3 lány z Harašíc, 1V2
lánu z Divic a 7 lán z Klobúek.

Ped r. 1848 robotovali plláníci s potahem 3 dni týdn a 12

dní pších o sv. Jan (na senách), zaež o vánocích každý dostal

pecen chleba a máz piva. Výkupného dali pololáníci 500—600 zl.

stíbra.

Pes 100 rok jsou na gruntech rody : Valný . 83., Ševelv

. 12. a Peinv . 39. — Žudry zde zmizely docela. — Stará

pee obecní má ve znaku hrozen, kosí a radlici a nese nápis:

PECET. DIEDINY. BRAUMOWIG.

R. 1886 povoleno obci vypjiti 4000 K na uhrazení mimo-

ádných obecních poteb. R. 1905 povoleno vybírati 40% obecní

pirážky z pímé dan. V starých „pamtnících 44 píše Herben:

Z mužských kde který výrostek, všichni musili s vojskem fran-

couzským r. 1805 táhnouti po Morav, aby byli tlumoníky.

Pohromy. R. 1804 (16. dubna) vyhoely Brumovice tém
celé; r. 1831—1832 zuila zde cholera, která vyžádala si 160

život; dne 15. dubna 1832 vyhoelo 43 dom, 12 lisoven a 3

stodoly; r. 1841 objevila se opt cholera a r. 1902 ádily zde

spalniky epidemicky.
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Lid živí se orbou a chovem dobytka, malá ást obyvatelstva

pracuje v továrnách v Beclav a ve Velkých Pavlovicích a pi
dvorech vkolních. Z emeslník a živnostník jsou zde: 5 ob-
chodník a kramá, 3 kovái, 3 obuvníci, 1 krejí, 1 stola,

2 kolái, 2 pekai, 2 ezníci, 1 malí, 3 hostinští, 1 bedná,
1 klempí, 1 majitel cihelny, 2 babky. — Ze spolk zdejších uvá-
díme: Spoitelní spolek „Raiffeisenka“, hasiský spolek, spolek

potravní a hudební sbor.

Jména jednotlivých tratí: Malý pasuk, Úlehle

u Divic, Široký, Zemánky, Lutrynky, Nový, Díly za kostelem,

Díly nad ddinou, Novosady, Ochoze, Harnuty, Klínky, Svtlé,

Kratiny, Zápovd, Nová a Stará pastviska, Choboty, Nívky,

Dlouhé, Odmny, Stadliska, Harasky, Cesty, Vody.

U zdejší cihelny nalezena pazourková sekyra, nkolik pa-

zourkových nožík a škrabadel, též bronzové starožitnosti. Poblíž

narazili dlníci na podzemní chodby; stávala tam zaniklá osada

Harašíce.

Všech parcel je 4582, majitel 725.

Z rodák brumovských budtež uvedeni: Jos. Líznar, ádný
professor meteorologie a klimatologie na vysoké škole zemdlské
ve Vídni. Byl vyznamenán Liebenovou cenou 2000 K, vypsanou

za nejlepší dílo posledních let v oboru fysiky. Ph. dr. Jan Herben,

nar. 7. kvtna 1857, redaktor „Casuu a spisovatel v Praze.

J. Pracha, fará v Hamburku. Karel Graca, nar. 1815, ord. na knze
1844, žil ve Vyškov. Josef Ševela, fará v Horních Bojanovicích.

JUDr. Frant. Suchánek, MUDr. Frant. Krek.

Diváky.

Od Klobouk 6 l
/2 km na jihozápad leží v kotlin stará osada

Diváky, o které se první písemná zmínka dje r. 1131. Koncem
12. století náležely Diváky Lvu z Klobouk, který je na zaátku

13. století daroval klášteru Zábrdovskému.

R. 1262 v msíci srpnu povolil olomucký biskup Bruno

klášteru Zábrdovskému prodati ves Diváky a praví, že opat

a konvent v nejvtší bíd postaveni mohou prodati tu ves klá-

šteru „Herburg“ v Brn, že však tento, kdyby chtl Diváky opt
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prodati, bude povinen nabídnouti je nejprve klášteru Zábrdov-

skému. Ješt toho roku v msíci íjnu prodal Theodorich, opat

zábrdovský, Diváky klášteru tomu za 120 h. stíbra za sv-

dectví Lva z Poleradic a Matouše „de Chobels“, toho asu
písedících provinciálního soudu, což olomuckým biskupem Brunou

bylo potvrzeno. Avšak klášter Herburg v Brn vyhoel a zchudl

tak, že koupené Diváky nemohl zaplatiti.

Teprve r. 1286 (v beznu) potvrdil král Václav klášteru

„Herburg* nebo „cele Panny Marie* v Brn koupi Divák se soudem,

krmou, lesy, pastvinami a jiným zbožím od kláštera Zábrdov-

ského za 120 h. a praví v listin, že koup ta i otcem jeho,

králem Otakarem, ztvrzena byla. Ponvadž klášter „Cela P. Marie“

nemohl platiti, žádal Gotschalk, kanovník kostela Zábrdovského,

prokurátor biskupa olomuckého Theodoricha r. 1287 ves Diváky

zpt. Ale spor o Diváky byl brzy odstrann; nebo biskup olo-

mucký potvrdil v msíci ervnu r. 1287 narovnání sporu o Diváky

mezi zábrdovským. opatem a konventem jeho z jedné a sestrou

Kateinou, pevorkou kláštera Cely P. Marie, i její konventem

z druhé strany, takže eená pevorka dala za sebe a své ná-

stupce pl štpnice u Brna pi ece Svratce, jejíž druhou polovici

držela, s kanovníky z Kromíže; zaež opat odstoupil docela

svého práva na Diváky.

Diváky náležely klášteru až do r. 1581, kdy klášter byl

zrušen
;

Diváky s vinicemi a dvorem daroval cisa Rudolf II.

koleji jesuitské v Brn, avšak v tom zpsobu, že odevzdal Diváky

s píslušenstvím k užívání mstské rad brnnské, která tím na

sebe vzala povinnost, vydržovati jesuity všemi potebami. Tém
po 2 století náležely Diváky koleji jesuitské. Když však r. 1773

byl ád zrušen, pipadly náboženskému fondu, který je r. 1789

(6. listopadu) dal v ddiný nájem dvornímu radovi Antonínu

Bedichovi šl. Mayernovi, jenž pevzal Diváky, Poleradice a Vážany

za roní plat 5507 zl. 38 kr. Zmínné 3 statky: Diváky, Pole-

radice a Vážany prodal náboženský fond dvornímu radovi Ant.

Bed. šl. Mayernovi (dne 4. ervna 1807) za 135.093 zl. 7 kr.,

který dne 19. listopadu 1807 prodal Diváky a Poleradice za

136.737 zl. Františkovi šl. z Langendonc-u, kdežto Vážany koupil

téhož dne a roku JUDr. Vincenc Feistmantl. Dle poslední vle
ze dne 3. dubna 1809 odkázal nej v. strážmistr Frant. šl. z Langen-

donc-u statek Diváky a Poleradice knžn Karolín z Lichtenštejna,
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roz. hrabnce z Manderscheidu. Tato byla od r. 1783 zasnoubena

s knížetem Aloisem z Lichtenštejna a od r. 1805 vdovou. Knžna
Karolina postoupila dne 28. íjna 1828 Diváky a Poleradice Karlu

hr. z Fribertu, po jehož smrti pešly ddictvím na nynjší ma-
jitelku hrabnku Almerii Salis Zizersovou, provdanou za barona

Lewetzova.

Nynjší zámek pochází ze 17. století. (Obr. 25.) Stojí uprosted

pkn založených sad, postaven jest do tverhranu jednopatrového,

okolo nhož leží též budovy hospodáské. Má v pízemí 6 svtnic

a nkolik komor. V poschodí prostrannou sí a 21 svtnic.

Obr. 25. Zámek v Divákách.

Budovy hospodáské jsou : dvr, sýpka, veliký sklep, stáje a pivovar,

ve kterém se nevaí.

Dívjší hrad Divácký nacházel se nedaleko lesa panského

v tch místech, kde je založena zahrada kuchyská. Ku hradu

patila veliká zahrada (dosud nazývá lid pozemky ty „Porgartny ;í

,

od slova „Burggarten").

Nedaleko Divák stávala osada „Nálochy“, která r. 1511 nále-

žela klášteru dominikánskému v Brn, jenž ji postoupil Petru

Petrovskému z Hrochova. R. 1522 koupil ji od ddic Jana

Raise klášter „Herburg* v Brn. Tato osada stála r. 1578 již

pusta a obyvatelé divátí obdlávali její pole pro klášter.
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Malý kousek jihovýchodn od Divák vypíná se 368 m vy-

soký kopec „Nedanov a
,
kde se pišlo na „lochy“, jichž vchod

prý jest velkými kameny zatarasen. Na úpatí „Nedanova“ jest

starý vodní mlýn, náležící do Divák. Nedaleko odtud jest panský

les „Pední kout 44

,
kde nalezeny byly nkteré starožitnosti, jmeno-

vit bronzová dýka, uložená nyní v museu Polsko-Ostravském.

R. 1605 vojsko knížete Bokaje pepadlo Diváky, zpustošilo

a vypálilo je a mnoho obyvatel zavraždilo.

R. 1610 postoupil opat zábrdovský Šimon Farkaš, kopec

„Martinice 44 u Klobouk obci Divácké za roní plat 55 zl. mor.

R. 1670 osvobozeny Diváky od úmrtí. R. 1783 mlo panství

Divácké ješt své vinohradské právo; toto jednalo od r. 1781

dle nového ádu soudního, jako v Kloboukách a Hustopeí.

R. 1784 mly Diváky zvláštní vrchnostenský úad, jemuž pid-
leny byly Vážany.

R. 1790 zrušen byl v Divákách panský dvr a pozemky

obyvatelm byly rozdleny. Zdá se, že to byl onen dvr, k nmuž
pozemky zaniklé osady „Náloch 44 pidleny byly. R. 1805 a 1809

ádili zde Francouzi a r. 1866 Prusové. R. 1808 založila zde

knžna Karolina z Lichtenštejna továrnu na jemná sukna; to-

várna mla 6 stav, 4 tovaryše, 2 pomocníky a 2 un. V letech

1849, 1851 a 1855 zuila zde cholera. R. 1860 dne 13. íjna

vyšel ohe v dom ís. 9. neznámým zpsobem; vyhoeli

všichni sousedé na té stran až k zámku. R. 1861 (14. ervna)

strhla se nad celým okolím na veer veliká boue s prtrží

mraen, což trvalo pes 3 hodiny; všechny mosty byly velmi

poškozeny, úroda zniena. Na panském „rybníku 44 pod ddinou
bylo 1

V

2
metru vysoko vody. R. 1863 a 1864 bylo veliké sucho,

že všechny studn a potoky vyschly. Toliko v obecní studni

byla voda, ze které lidé z dalekého okolí vodu brali; pro sucho

byla špatná úroda. Dne 10. ervence 1865 snesla se hrozná

boue a vichice, která polámala a vyvrátila v Divákách mnoho
set strom a mnoho stech poškodila. Hned na to následovalo

hrozné krupobití, které úrodu docela zniilo a stromy potlouklo,

takže museli lidé nov stromy vysazovati. Velká povode byla

také 14. srpna téhož roku. Po tchto hrozných ranách živila

se vtšina obyvatelstva žebrotou; bez podpory na penzích a na

obilí byli by lidé hladem pomeli. R.ok 1866 byl pro Diváky
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velmi nešastný. Na jae velikou škodu zpsobily mrazy, pak

pišlo pruské vojsko a konen cholera. Nemoc tato vypukla

v Divákách posledního ervence a zemelo 51 osob. Také re-

kvisice pruského vojska zatížily siln zchudlou obec po celý

msíc. R. 1873 v msíci kvtnu ádily zde osýpky, na které ze-

melo 38 dtí.

Poddanské pomry. O sv. Jií odvádli obané své

vrchnosti z pllánu 10 gr. a z podsedku 5 gr., dále — jak teme
v seznamu z r. 1497 — o vánocích 2 slepice a o velikonoci

10 vajec. R. 1629 potvrdil knz Martin Stredonius, rektor koleje

jesuitské v Brn, Poleradicm všechny svobody a obdarování;

že však tehdy v Poleradicích nebylo dvoru, ani pivovaru, zavázal

Poleradské na ten as, až se tam zase dvr vystaví, že budou
pánm svým z grunt poleradských do dvora v Divácích vozili

po 3 mandelích rži, 3 m. pšenice a 3 m. ovsa; podruh neb hofer

sám po 2 mandelích a se ženou ml navázati 1 kopu obilí.

Jak dále z výkaz z r. 1750 sezná váme, platily Diváky úrok
ron 32 zl. 34 kr., 80 slepic, 6 kop vajec; robotovalo: 16 sedlák

po 2 dnech týdn s potahem, 27 tvrtláník po 3 a 16 podsed-

ník po 1 dni v týdni. tvrt roku robotovali tvrtláníci ve žních

celý týden, ale dostávali po bochníku chleba a stravu v poledne

a veer; 12 jich, kteí byli ve veejných službách, nekonalo roboty.

R. 1620 ítaly Diváky: 57 dom a 370 obyvatelv, r. 1656

26 dom a 170 obyv., r. 1670 35 dom a 230 obyv., r. 1790

89 dom a 450 obyv., r. 1834 136 dom a 716 obyv., r. 1869

165 dom a 878 obyv., r. 1900 181 dom a 816 obyv. (808 katol.

a 8 žid; 807 Cech a 9 Nmc). Malostatek ml tyto polnosti:

417*4 ha rolí, 11*8 ha luk, 7*4 ha zahrad, 18*3 ha vinic, 23 ha

pastvin, 13 a jezer a 27*8 ha les, 27 ha neplodné pdy s ka-

tastr. výnosem per 13.076 K 56 h
;

velkostatek: 73*5 ha rolí,

2*4 ha luk, 9*1 ha zahrad, 1*7 ha vinic, 4 ha pastvin, 218*6 ha

les a 1*9 ha neplodné pdy, katastr, výnos 6329 K 18 h.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavl klášter „Herburg*

v Brn r. 1350; r. 1351 povolil staroboleslavský probošt Petr

na prosby pevorky Kunigundy a konventu kláštera „Herburg%

aby ve filiálním kostele v Divácích dvakráte neb tikráte v týdnu

mše sv. sloužena a jiná práva pastorální konána byla bez po-

rušení farních práv a zvyklostí, ale ve vysoké svátky a v slavných
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dnech museli Divátí navštvovati kostel farní (v Poleradicích).

Dne 27. íjna 1373 byl kostel tento od biskupa Theodoricha

ku cti Nanebevzetí P. Marie posvcen; rnl 1 oltá. R. 1600

byl od jesuit Brnnských úpln obnoven a dne 21. záí r. 1601

od kardinála olomuckého Františka vysvcen.

Obr. 26. Farní kostel v Divákách.

R. 1605 Bokajovo vojsko dobe vystavenou ves Diváky

zpustošilo a ves i kostel spálilo. Zvony se roztavily a nejvtší

zvon — 5 cent váhy — byl po požáru pelit. Zpustošený kostel

byl teprve r. 1623 opraven. Dle dekanátní matriky Husto-

peské ml kostel Divácký 3 oltáe, 2 stíbrné pozlacené kalichy,

1 stíbrné ciborium, 1 starou stíbrnou pozlacenou monstranci,

1 pohár a 1 pacifikál a 3 zvony. Kostel ml V/
2
tvrti vysázených
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a 2
/4 pustých vinohrad; jako filiálka dávala Poleradské fae

ron 23 zl. 20 kr. R. 1731 obdržel Divácký kostel od papeže

Klimenta XII. odpustky pro svátky P. Marie, zstal však filiálkou

kostela Poleradského až do r. 1784. (Obr. 26.)

R. 1784 založil náboženský fond v Divákách lokálii. Kurátem

stal se Ondej Vondráek, který pobyv v Divákách do r. 1806,

peložen byl do Rakvic. R. 1787 byly Diváky nov zízenému

dkanství Klobuckému pidleny; dle kostelního inventáe z r. 1804

náležely ke kostelu Diváckému dva vysazené vinohrady ve vý-

me 1174Q0
. Fara mla 4 svtnice, kuchy, 2 sklepy atd.

Od 2. íjna r. 1806 byl kurátem v Divákách Glaus Jaroš, býv.

kapucín; zemel r. 1811. Toho roku odvedl kostel Divácký eráru:

1 pozlacený kalich stíbrný, vážil 1 libru a 5 lot. R. 1809

odkázala zdejší vdova Johanka Kabelková ku kostelu v Divákách

vinohrad „Bylovsko“ zvaný, z polovice na mše sv. a z polovice

na poteby kostelní. R. 1838 byl hlavní oltá dobrodinci okrášlen

a novým tabernákulem opaten. Hrabnka Divácká darovala

cenné antipendium. Z dchod diváckých dává se na doplnní

kongruy farái poleradskému ron 102 zl. 3 l
/2 kr. k. m. R. 1861

ml kostel jen hlavní oltá a na vži 3 zvony: 5 ct, 3 cty

a 75 liber. Ku kostelu patící vinice t. r. promnny v role.

R. 1871 pelit byl velmi starý puklý zvon na vži kostelní.

Nyní nese nápis: PETR A PAVEL. R. 1873 dala obec koste!

zcela opraviti a r. 1875 paní Terezie Sengová, cho po zámeckém

lékai, dala kostel rozšíiti a obnoviti nákladem 26.000 K. (Obr. 27.)

R. 1 869 povýšena lokálie na ía ru
;
lokální kuráti vystídali se peasto

;

v duchovní zdejší správ nejdéle psobil fará Josef Vala (1874

—

1901), nynjší fará Filip Buchta psobí v Divákách od r. 1902.

Pifaeny jsou jen Diváky s 808 katol., 1 evang. a 8 židy.

V zámecké zahrad jest kaple, kterou vystavti dal r. 1832

Karel hr. z Fribertu. Kaple byla r. 1833 slavnostn vysvcena

a povoleno v ní isti mše sv. V kapli jest hrobka hr. Friberta,

ve které odpoívá hr. Fribert, jeho cho a malý synáek. (Obr. 28.)

Krásná socha sv. Jana Nep., která díve stávala vedle panské

zahrady, byla r. 1875 penesena a postavena u kostela, V kameni

nalezen byl spis a ostatky sv. Jana. Ve spisu stojí, že socha byla

dne 16. kvtna r. 1722 postavena a zvláštní odpustky od sv. Otce
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pro Diváky ustanoveny. Socha sv. Jana Nep. má založení v obnosu

460 zl. k. m. a 2 rolí na 867Q 0
,
které díve byly vinicemi.

Nynjší hbitov založen byl r. 1811. Díve pochovávalo se

kolem kostela. Ze hbitovní u kostela byla brzy po roku 1811

zrušena.

Piškoleny byly Diváky do sousedních Poleradic, kam dtem
choditi bylo až do r. 1782 do školy. Jmenovaného roku zízena

byla škola (jedna tída) v zámku Diváckém. Nynjší školní budova

zízena byla r. 1802 a dkladn byla opravena r. 1884 a 1887.

R. 1861 bylo zde 128 a r. 1889 143 dtí školou povinných.

Uitelé zde vyuovali: Jan Šulc, Karel Bukovanský, Jakub Zeman

Obr. 27. Vnitek farního kostela v Divákách.



a Alois Mrštík (spisovatel). K úelm školním bylo r. 1892 obci

Divákm povoleno vypjiti 4000 K.

R. 1882 založila šlechetná paní Terezie Sengová dtskou opa-

Obr, 28. Hrobka hrab. Frieberta.

trovnu a jesliky pro malé dítky. (Obr. 29.) Ústav tento jest velikým

dobrodiním obanstvu. Pak založila soukromou díví školu dvou-

tídní, kde je 89 žaek.
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Divácky kontribuenský fond r. 1883 ml 12.888 K jmní
a 59 podílník jedin v Divácích. R. 1886 ml 13.058 K jmní;

reservní fond obnášel 38 K.

Josef Jungmann pipomíná ve své historii literatury eské

7

Obr.

29.

Mariánská

ochranitelna

v

Divákáeh.
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také v eském jazyku psaného horního práva 1

)
v Divácích

ze XVI. století.

Z rodák diváckých butež jmenováni: Tomáš Zvolský, nar.

1831, byl od r. 1864 až do r. 1906 faráem a dkanem v Jevi-

šovicích na Znojemsku; Tomáš Šebesta, vrchní zemský rada

v Brn
;
šlechtic Sochor, ministerský rada. V Divácích žijí ehvaln

známí spisovatelé, brati Aleš a Vilém Mrštíkové; první je zde

uitelem.

Z emeslník a živnostník jsou zde: 4 obchodníci a kra-

mái, 1 ková, 1 obuvník, 1 krejí, 2 stolái, 2 pekai, 2 ezníci,

1 ezbá, 3 hostinští, 1 mlyná, 1 sedlá a 1 babka. Ostatní

obanstvo živí se rolnictvím a chovem dobytka a malá ást pracuje

v sousedních továrnách a dvorech jako dlníci.

Jména polních tratí jsou: Náves, za Zahradou, Bílovské,

Staré Hory, Kopanina, Pední a Zadní Boí, Nivy, Díly, Zadní

díly, Klínky, Svárov, Nivy na Žlebách, Nivy pod „Svárovem%

Pohledný, Padlky pod Pohledný, Zadní a Pední Novosady, Díl nad

Starým rybníkem, Díl nad Starými horami, Banar, Na Klínku

nad Chobotem, Nedáno v, Sekyra, Kukle, Sidunky, Borovinka,

Pod Rozpíhle, Padlky nad Humny. Porgartny (Burggarten). Lesní

tra. -— Všech parcel jest 3652, poet majitel 639. — Dani pod-

léhající plochy je 815T ha, neproduktivní plochy 4*2 ha, stavební

plochy 5*8 ha a jiné plochy dan prosté 19 ha. istý výnos

dle katastru 19.169 K 88 h. 2
)

Hosthrádky.

Od Klobouk asi 5 km severovýchodn rozprostírají se Velké

Hosthrádky. Na zaátku 13. století náležely Lvu z Klobouk,

který je r. 1210 daroval klášteru Zábrdovskému v Brn (viz

Klobouky).

Mezi osadami, jimž král Václav r. 1298 poruil, aby se ídily

právem mnínským, neteme Hosthrádky; proto soudíme z toho,

že mly vlastní právo a že braly již tehdy nauení v Brn, (což

1
) Bylo to „horní" právo vinohradni.

2
) Starou pee obecní viz Tab. I. 7.
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také dr. Šujan v dj. Brna potvrzuje). O Hosthrádkách dále se

dovídáme, že brati Smil a Boreš z Hosthrádek r. 1359 se

ujednotili o svých statcích a že r. 1366 prodali Maršíkovi z Ná-

všic, Štpánovi z Moravan, Stachovi a Sobhrdovi z Bystice

starý vinohrad ješt s jiným a s horním právem v Hosthrádkách

za 30 hiven.

R. 1369 prodal Boreš z Hosthrádek bratru Hynkovi a jeho

manželce pl tvrze s vodou, 1 popluží, l
/2 lánu ouroního,

6 dvorc, polovici desátk vinných, polovici kovin, polovici luk

a polovici štpnice. Ofka, vdova Šteflíkova z Kunovic, prodala

r. 1369 Bolkovi a Ješkovi z Krumsína vno své na Uherci a v druhé

vsi Hosthrádkách !

/4 dílu. Jan z Uhec (Uhic) prodal r. 1371

Bolkovi z Krumsína ve vsi Hostiradicích polovic tvrze, pl dvora,

pl popluží, louku a les u „Staré Hory“ za 19V2
h. R. 1373

prodal Hynek z Hosthrádek Bolkovi z Krumsína dvr poplužní,

v2
lánu, V2

tvrze a 6 dvorc s píslušenstvím
;
Bolek z Krumsína

zapsal na tomto koupeném statku své manželce Markét 60 h.
vna. R. 1374 Ješek z Krumsína zapsal své manželce Zdece
ve vsi Hosthrádkách na 9 lánech 90 h. vna. R. 1381 Dorota,

dcera Dobeše z Hosthrádek, Bolkovi z Hosthrádek své právo

na vinné hory v Hosthrádkách prodala, a bratr její Hereš

z Újezda souhlasil. R. 1385 Bolek z Hosthrádek poruil dcei

své a manželce Jindicha ze Zástizl v Hosthrádkách na 4 lánech

s písl. 40 h. vna. R. 1386 piznává Zdenka, vdova Ješkova

z Krumsína, že má v Hosthrádkách jen 9 x
/2 lánu vnem, kdežto

díve tam mla 10y2
lán — a tak že 1 lán patí Markét Bolkové.

R. 1387 Markéta z Hosthrádek, vdova Bolkova z Krumsína,

vzala Bolkovy bratry, Jindicha a Zbyka z Krumsína, na spolek

na své vno, které mla v Hosthrádkách a v Knhnicích —
spolek na posledním odvolala. R. 1405 pichází Stach z Host-
hrádek mezi svdky Petra z Muchnic proti Všeboru z Duban.

R. 1409 prodal Stach z Bystice Jindichovi ze Zástizl

v Hosthrádkách vinnou horu, eenou obecn „Stará hora“ s písl.

— asi 7 vinicemi. R. 1409 vzala Kateina, vdova Petra z Trpína,

druhého manžela svého Stacha z Hosthrádek na spolek na své

vno o 80 h. gr. na tvrzi, svobodném dvoe, 4 ouroních lánech

a krm v Tešnovicích. R. 1412 dala Markéta, vdova Bolkova

z Hosthrádek, synm svým Janovi a Stachovi, vše, co mla
v Hosthrádkách, a ddictvím, a vnem, z dobré vle a za

7 *



100

souhlasu Zbyka knze, spoleníka svého, zapsati. Stach pak

zapsal manželce své Katein ve vsi Hosthrádkách svého podílu

na lidech ouroních ze 2 lán 20 h. gr. vna. Týž ustanovit

Jana e. Húse z Krumsína, komisaem svých syn a statk

v Hosthrádkách i jinde. Jeho bratr Jan z Hosthrádek zapsal

své manželce Dorot na polovici vsi Hosthrádkách svého podílu,

totiž na tvrzi a dvoe, lukách, vinohradech a zboží movitém

e. nadbyt, 140 h. gr. vna. Také tento Jan uinil Húse z Krumsína

poruníkem svých dtí a statk. Jan Húse z Krumsína uinil

Stacha z Hosthrádek poruníkem svých syn a statk a usta-

novil, že kdyby synové jeho ped Stachem zemeli, všechny

statky pipadnouti mají tomuto.

R. 1417 vzal Jan Krumsín z elechovic Štpána a Jiíka,,

bratry z Pavlovic, na spolek na Hosthrádky. Jan a Stach

z Hosthrádek prodali r. 1417 Janovi, e. Krumsín z Gelechovic

ves Hosthrádky celou, tvrz a dvr alodní o 4 popluží, 20 lán,

18 dvorc, 2 krmy a píslušenství všechno, vyjma vno, které

mli synové Jindicha ze Zástizl na 4 lánech z onch 20, a onu

Starou horu, kterou tito drží ddin. Oneš ze Zástizl prodal

1418 ekovi z Bystice, jinak ze Šardic, ve vsi Hosthrádkách

na 4 lánech ouroních 4 h. roního platu ve 40 h. gr., které

byl držel právem vnným. Oneš ze Zástizl prodal r. 1418

ekovi z Bystice, jinak ze Sardic, ve vsi Hosthrádkách vinnou

horu se 7 vinicemi, e. „Starou Horu u
. R. 1437 vzal Štpán

z Pavlovic Mikuláše Gigana z elechovic na zboží v Hosthrádkách

na spolek. Toho roku pipomínají se brati Jan a Jiík z Host-
hrádek na Boitov. R. 1447 koupila Klára z Hosthrádek

od Zbyka z Dínové ves Uhec (Uhice) a zapsala manželu

svému Janu e. Šternovi 45 h. gr. v Uherci. R. 1447 byl Jan

z Hosthrádek již mrtev a statky jeho pipadly Jindichovi e.
Húse z Krumsína. Že ale Jan z Hosthrádek manželce své Alžbt
z Ústí nezadal vna žádného, napravil to Jindich Húse a dal jí

4

V

2
h. gr. roního platu v 45 h. zapsati ve vsi Uhicích. Téhož

roku prodal Jan, e. Boita z Jarohnvic Mikuláši, e. Gigan

z elechovic své zboží v Hosthrádkách, totiž polovic vinohrad

na „Staré Hoe“ s desátkem vinným. Téhož roku pipomíná se

Jií Nosek z Hosthrádek na pustém dvoe Nedabilov Lhot
u Milonic; dále pipomíná se Markéta z Hosthrádek a její manžel

Ješek z Jíkve na Kelanech.



Vykonavatelé poslední vle zemelého Mikuláše Gigana z Gele-

chovic zapsali r. 1450 ves Hosthrádky s tvrzí a dvorem Karlovi

z Lile, jenž manželce své Anežce z Gelechovic na tom 250 h. gr.

zapsal. R. 1459 pohnal Vank z Uhic Karla z Hosthrádek, že

mu vykoupil lstn ves Bohumlice, ze 100 h. a praví: „že mi

ekl jednati o Bohumlice a koupiti u opata a já jsem jemu

v tom úpln vil a maje za to, že mi to jednati bude vrn
a právn — a v tom koupil sob tC

.

Zápis na Hosthrádky obnovili r. 1464 vykonavatelé po-

slední vle Mikuláše Gigána z Gelechovic a dali vtliti statek

Hosthrádky zeti zemelého, Karlovi z Lile. Téhož roku pohnal

Vank z Mrdic Karla z Lile a na Hosthrádkách, „že pi tom

byl, když listy sumovali, což se ženám našim na tch listech

dostane, tu p. Mikuláš a Arkleb jmenovali jsou pl osma sta

zlatých a po 16 zl. i s vny, a z toho mi nic není dáno, než

vno pl druhého sta, a on to vda, nechce mi to znáti.“

Karel z Lile zemel okolo r. 1500 a ddika po nm Alina

z Lile vzala svého druhého manžela rytíe Viléma z Víková na

Hosthrádky na spolek; avšak již r. 1507 byl majitelem ásti Host-
hrádek Václav Mouinovský z Mezilesic, jehožto synm Janovi,

Jindichovi, Petrovi a Bernartovi z Mezilesic ves Hosthrádky

Alina r. 1531 úpln intabulovati dala. Že rod z Víková Host-
hrádky již r. 1507 držel, dokazuje listina Václava Mouinovského

z Mezilesic datovaná toho roku, kterou doznává, že ryti Vilém

z Víková a jeho manželka Alina z Lile ped lety darovali pl
dvoru s l

1

/2 lánem jakémus Jiíkovi Lazebníkovi. Listina zní:

„Já Václav Mouinovský z Mezilesic a na Hosthrádkách, pán
a ddic statku Hosthradského, vyznávám, že mi ukázal obdarování

vladyka Jan Sukovský ze Sukovic od urozeného rytíe Viléma

z Víková a Prusinovic, a paní Aliny z Lile, na onen as d-
dic a pán Hosthradských ... na pl dvoru jejich s l

1

/2 lánem

rolí, s polovici luk, s polovici les v Hostinsku, s haltýem
ku tvrzi píležícím, njakému Jiíkovi Lazebníkovi, manželce jeho

i potomkm jeho prodaných, kterýž list panu Janu Sukovskému
pi kupu jest odveden . .

.
(list poškozen) ... I žádal, abych jemu

list ten obnovil a potvrdil . . . Pánm Hosthradským bude po-

vinovat inžovati a dávati z toho pl dvora 2 zlaté platu roního
a na sv. Martina hus krmenú za odmr a s haltýe 1 gr. bílý . .

.

Item Jiík Lazebníek a potomci budou moci pivo vaiti k své
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poteb, ale nešenkovati ... v bekách prodávati mže tm, kteí
krmái by chtli od nho . . . Mže s 2 tenaty zajíce loviti

k poteb své na gruntech našich... Item Jiíka a potomky jeho
ze všech odmrtí propouštíme na vné asy.

Jiík Lazebníek bude moci toho pl dvora držeti, požívati,

dáti, prodati, zastaviti, zmniti; však nám Hosthradským a té

obci lovkem hodným osad bez umenšení plat svrchu psaných.

Jenž dán a psán na Helfenštejn ve tvrtek den sv. Martina

biskupa 1. P. 1507 poítajíc atd.“ (Z arch. zem. F. . 8052. Fr.

Slavík.)

R. 1557 poukázal Václav Mouinovský z Mezilesic manželce

své Alžbt z Rychmburka 500 kop gr. na Hosthrádkách.
R. 1576 držel Václav Mouinovský z Mezilesic Hosthrádky k Bo-
šovicm. (Ostatní viz u Bošovic.)

Po smrti knížete Maxmiliána z Lichtenštejna (f 1643) ddil

panství Ždánské — i s Hosthrádky a Bošovieemi jeho bratr

Gundakar, nar. r. 1580, zemel r. 1653. Po nm držel panství

Ždánské i s Hosthrádky a Bošovieemi jeho syn Hartman, po

jehož smrti (r. 1686) nastoupil syn kníže Maxmilián II. (1686—1709).

Statek Ždánice s Hosthrádky náleží dosud rodin knížat z Lich-

tenštejna.

Osada Hosthrádky pifaena byla do Klobouk již na zaátku

16. století; nebo klášter v Zábrdovicích uzavel s Vilémem

z Víková smlouvu, dle níž mli 2 Vilémovi sedláci v Host-
hrádkách místo 6 kop z každého obilí ron dávati klobuckému 4

farái 6 kop žita, 4 kopy pšenice a 4 kopy ovsa desátku. Osada

tato pifaena byla do Klobouk za faráe Jakuba. Kdy kostel

byl vystavn, nelze urití. Avšak ze zápisk víme, že když r. 1789

vyhoel, byl opt vystavn a obdržel oltá z kaple sv. Barbory

v Kloboukách, která r. 1784 byla pemnna v sýpku. Kostel

stojí na návrší uprosted hbitova, jest zasvcen ochráncm
od moru sv. Šebestiánu, sv. Rochu a sv. Rosalii. Má 3 oltáe.

Na vži jest zvon 55Y2
libry tžký. Kostel jest velmi chudobný

a za výbavu bée ron rentu — 1 zl. a 1 kr. konv. mny.
R. 1828 byl uvnit nákladem dobrodinc obnoven a r. 1849 byl

noní dobou okraden. R. 1876 dkladn opraven. R. 1858 vy-

stavna byla v Hosthrádkách také kaple evangelická.
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Na poátku 19. století vyuovalo se v dom soukromém;

teprv r. 1811 vystavna škola jednotídní nedaleko kostela, která

byla r. 1836 dkladn opravena a kídlící kryta. Tenkráte byl

zde uitelem Gabriel Kavka. R. 1889 bylo zde 125 žák školou

povinných. R. 1900 usnesla se obec zrušiti školní plat a hraditi

jej obecní pirážkou. Nynjší nová škola jest dvoutídní, školou

povinných dítek jest 230. Naduitelem jest Jos, Havlík.

R. 1673 mly Hosthrádky 9 1

/64 lán, 14 dom staroosedlých,

14 dom nov osedlých, 6 dom pustých a 63 dom dávno

pustých; rolí: nov vzdlaných I. t. 130 mic, II. t. 130 m.,

rolí staropustých 203 m., vinic staropustých 386 m. R. 1793

bylo zde 87 dom, 105 rodin, 457 duší, 550 jiter prostedních

rolí, na 250 jiter vinic. R. 1820 95 rodin a 500 duší (278 kat.

a 222 ev.); r. 1836 111 dom, 566 obyv.
;

r. 1855 618 obyv.

(361 kat., 251 ev. a 6 žid); r. 1880 156 dom a 653 obyv.;

r. 1900 172 dom a 758 eských obyv. (395 kat., 357 ev. a 6 žid).

Pozemky malostatku: rolí 522*7 ha, luk 17 ha, zahrad 11*7 ha.

vinic 8*8 ha, pastvin 15*8 ha, les 40*3 ha, neplodné pdy 35*1 ha;

pipadá na 1 ha plodné pdy 23 K 43 h výnosu. Velkostatek

:

rolí 12*3 ha, luk 95*2 a, pastvin 3*7 ha, les 395*1 ha, pdy
neplodné 48*4 a, na 1 ha pipadá prmrn 12 K 26 h výnosu.

Ve 14. a 15. století pstováno bylo v Hosthrádkách mnoho
vína a obec mla své vinaské právo. Nejvíce vinohrad bylo

ve „Staré Hoe“ (nyní tra: „ve Starých"). Byla zde tvrz v místech,

kde íkají „na Hradisku"; tato tvrz stála ješt r. 1613. Dále zde

stával dvr, veliký rybník, mlýn a 2 hospody.

Ve staré peeti mly Hosthrádky radlici a kosí, v jiné

peeti hrozen a krojidlo.

Hosthrádky odvádly klobuckému farái r. 1782 desátek.

Bylo v Hosthrádkách 79 tvrtník a každému bylo odvádti:
1 mandel pšenice, 1 m. žita a 1 m. ovsa. Mandele odvádly se

do dvoru Gástkovského, kde byly vymláceny, obilí do Klobouk
dovezeno a farái odevzdáno

;
pozdji odvádno místo mandel zrno.

R. 1831 a 1866 vypukla zde cholera, na kterou nkolik osob

zemelo. Dne 10. ervence 1865 bylo zde hrozné krupobití, které

celou úrodu zniilo. R. 1866 i sem pruské vojsko vniklo a mnoho
škody zpsobilo. R. 1891 a 1892 mly Hosthrádky povoleno vy-

bírati 33%i r. 1893 35% pirážky z pímé dan. Od 1. srpna
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1904 zízen zde byl c. k. poštovní úad se službou listovní a po-

vozné pošty i poštovní spoitelny.

Obyvatelstvo živí se orbou a chovem dobytka, pouze malá
ást jsou emeslníky a živnostníky. Jsout zde: 3 ob2hodníci

a kramái, 2 kovái, 2 obuvníci, 2 stolai, 2 kolái, 1 peka,

1 ezník, 2 hostinští, 2 majitelé cihelen, 1 mlyná, 1 babka.

Malá ást chudšího obanstva vyhledává své živobytí v továrnách

brnnských a v sousedních dvorech.

Trat se jmenují: Náves, nad Humny, Stará Hora, Kopec

nad Rybníky, Strainky, Choboty, Malé Choboty, pod Borovím,

Boroví, Padlky, Pampoušek, Miterberk, pod Lipiny, Brnnský
klín, Otnický žleb, Skipov, nad Skipovem, na Dlouhých, za

Kostelem, nad Žabinkami, u Smradnovky, Novosady, Hostinky,

Padlky pod Ochozí a Hájkem, Hájek, Lesky, Lesy, Klou,

Paseky za ddinou. Poet parcelí 4510, majitel 590.

Když se stavla silnice z Damboic do Hosthrádek, ob-

jeveny byly poblíž osady odpadkové jámy, ve kterých se našly

nástroje kamenné a kosti domácích zvíat.

Dani podléhající plochy: 1028T ha, plochy neproduktivní

9*2 ha, plochy stavební 5*8 ha; úhrnem jest 1064 ha pdy.
istý výnos obnáší dle katastru 19.474*94 K.

Nejvtším statkáem jest nyní Richard Hemanský a jeho

bratr Hugo, jenž jest majitelem tak z v. domu „zemanského“

v Hosthrádkách.

Kašnice

(do Kašnice, v Kašnici), Malý kousek (asi 1 km) východn od Klobouk

na okresní silnici k Hodonínu rozprostírá se osada Kašnice, r. 1785

založená. ítá 167 obyvatel, a to 162 evangelických a 5 katolických

(83 muž a 84 žen), kteí bydlí ve 45 domech, a má i s velko-

statkem 159 hektar polností a 1*8 hektaru stavební plochy.

Pifaena a piškolena jest do Klobouk. Nov založená osada

pojmenována byla jménem guberniálního rady Kašnice šl. z Wein-

berka.

Dne 30. ervna 1785 rozdleny byly pozemky dvoru, nále-

žejícího fondu náboženskému, který byl majetkem panství Klo-
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buckého, mezi 36 podílník. Ku každému podílu (familii) pidleno

bylo pres 17 mír polností a po 1 míe luk a 1 míe pastvin.

Ponvadž se ale posléze Kašnití žádným listem vykázati

nemohli, že jsou propjené jim pozemky jich vlastnictvím, tu

majitelé panství Klobuckého, ku kterémuž tenkráte i dvr Kaš-

nický náležel, brati August a Ignát rytíi Neuwallové, uinili

novou smlouvu ze dne 5. ledna r. 1830 s Kašnickými, vedle

které uznávají 36 majitel pozemk na Kašnici za platné.

Majitelé panství Klobuckého ustanovili, že budoucn na

Kašnických žádné náhrady žádati nebudou, že rozdlené polnosti

jsou jejich majetkem, za který ron 38 zl. 9 1

/4 kr. platiti mají.

Mimo to bude jim platiti všechny pedepsané dan a pirážky.

Všechny v protokolu ze dne 30. ervna 1785 stanovené

podmínky, jako: udržování stromoadí v kolonii (obci), opravu

silnice a všech cest ádn vykonávati.

Majitelé panství dále svolili, že svrchu psaní majitelé familii

mohou pozemky odprodávati, vymovati, darovati, ale že mají

každou zmnu své vrchnosti oznámiti, která své povolení k tomu
udliti má. Konen zakázáno podílníkm Kašnickým zúastniti

se honby, nálevu nápoj a jiných pouze vrchnosti náležejících práv.

Zmínné pozemky byly pak majetnikm Kašnickým dne

1. ervna 1836 do gruntovní knihy vloženy. Jména pozemk
tchto jsou: Kamenec, pod Mladým, Starý, Újezd, Gertovec, nad

Hromodolem, Ouzké, Doubky, Hory, Obora, Kolíbka, Široký,

Dlouhý, Malý, Plmíry.

Nedaleko Kašnice jsou pozemky „Kamence 14

,
kde až asi

do r. 1830 stál mlýn, díve stávala zde osada „Kamenec". Byl

to bezpochyby majetek novoktnc (Habán). Lid dosud si vy-

pravuje o velikém sklep s vínem, který v tchto místech za-

sypán jest a který prý náležel „Habánm".

R. 1793 ítala Kašnice 36 dom, 33 rodin, 124 dusí;

r. 1822 189 obyv. (186 ev. a 3 kat.); r. 1842 40 dom a 217

obyv.
;

r. 1855 248 obyv. (218 ev., 25 kat. a 5 žid.)

Ze živnostník žijí zde : 2 kovái, 1 švec a 1 hostinský.

Všichni obané živí se rolnictvím a chovem dobytka.

Patí sem samoty: Hostinec . 1. na Gertovci (býv. panský

dvr) a vodní mlýn tamtéž.
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Všechny domy mají dvée a okna na náves a ped každým

domem jest vkusn upravená zahrádka, kde se pstuje kvítí,

ovocné stromoví a nkde i réva vinná. Žudr udrželo se 5, a sice:

. 7., 8., 12., 17. a 31. (Obr. 30.)

R. 1900 mla Kašnice (malostatek) : 104*7 ha rolí, 1*5 ha

luk, 4*5 ha zahrad, 2*6 ha vinic, 44*5 a pastvin a 7*6 ha ne-

plodné pdy, vše s výnosem (dle katastru) 4367*22 K
;
velkostatek

ítá 39 ha rolí, 69*2 a vinic a 41*2 a pdy neplodné, vše s vý-

nosem 1424*54 K. Obyvatel má nyní Kašnice 167, z nichž jest

5 katolík, ostatní evangelíci.

Krumví.

Krumví (dle starých listin Grnwiz. Grunwiz, Gronwiz,

Gronví, Kronví, dle povsti lidu Hromovír, Hromoví, z ehož
prý povstalo jméno Grumví pak Krumví) 1

), osada 3 1

/2 km jiho-

východn od Klobouk ležící, ítá nyní 1007 obyvatel (981 ech,
17 Nmc a 9 osob cizí národnosti, dle náboženství 969 katolík,

24 evangelík a 14 žid), kteí bydlí ve 229 domech. Do obce
náleží dvr „Rovinky", kde se daí nejlepší pšenice v okolí,

a 4 cihelny.

O názvu Krumví vypravují lidé Krumvíští povst málo
k víe podobnou. Povst zní:

Pod školou nynjší splývají 2 potoky Klobucký a Skipov,
jež se za letních povodní velmi rozvodují a tekouce pravým
úhlem proti sob iní pi hromu vír; proto prý se pojmenovala
nov založená obec Hromovír.

Dle povsti byla osada založena ped 500 lety (první histo-

rická zmínka dje se o ní r. 1350). Prvním stavením prý byla
panská kovárna, pak 7 chalup (snad pro dráhy a jiné služebníky)

;

k tm pak pistavny ostatní domy. Grunty stojí ve dvou adách
od východu k západu u silnice; (Obr. 31.) chalupníci jsou za

potokem. Kroj národní ustoupil polomstskému
; muži nosí dosud

v zim dlouhé žluté kožichy.

9 Krumví zkomoleno z nm. slova Grunwies, to jest Zelená louka.

Povsti o založení Krumvíe, o Hromovíru jsou jalovou smyšlenkou! Red.
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Okolo r. 1630 mla obec v peeti své: radlici a kosí,

v 18. století kosu, cep a srp, pozdji jen hrozen. (Tab. I. 6.)

Podle obecního katastru má obec 1817 jiter 358D 0 pol-

ností, luk a vinohrad a 19 j. 1390Q0 stavební plochy.

Obyvatelstvo živí se rolnictvím a chovem dobytka. Polnosti

jejich mají tato jména: Díly za humny, Nivy od Divíc, Díly za

Hbitovem, Díly u Kíže, Díly u Certovce, Nivy od Klobouk,

Obr. 31. Krumví.

Padlky od Klobouk, Louky pod Kunštátem, Hora Novo-Rovinská,

Padlky, Pastviska, Roviny, Noviny v Úlehlách, Paža, Díly u Za-
hrady. Jest zde ješt nco vinohrad. V dívjších stoletích

lisovali zde lidé lnný olej na prodej a selo se zde mnoho lnu

a konopí.

R. 1620 bylo v Krumvíi 41 dom a 270 obyv.
;

r. 1656

bylo zde 5 osedlých a 36 pustých dom. V 5 osedlých domech
bydlelo 30 obyv.; r. 1670 bylo 10 dom a 60 obyv.; r. 1790
ml Krumví 69 dom s 396 obyv.; r. 1793 69 dom, 86 rodin,

396 duší, 6 46
/6é lánu dobrých pozemk, v tom 450 jiter rolí
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a nco vinohrad. R. 1820 bylo v obci 528 katolik, 1 ev.,

celkem 85 rodin. R. 1865 ml do Klobouk pifaený Krumví

764 katol., 1 ev., 9 žid a dvr „Rovinky" ítal 27 katolík;

r. 1890 bylo zde 206 dom, 968 obyvatelv, z nichž 21 žid.

Djiny. Jak nahoe podotknuto, iní se první historická

zmínka o Krumvíi r. 1350, když Alšík jistému Rudcovi e.
ze Žlebek, svj majetek v Krumvíi, totiž 17 lán a 1 popluží

s píslušenstvím odstoupil. Ml bratra Mikše a oba brati spolili se.

R. 1358 Alžbta z Krumvíe (z Grúnwiz) prodala \
l

/2 lánu

Vilémovi z Poleradic, synovi Gerharta z Kunštátu.

R. 1371 zapsal Jakub z Bojanovic Gertrud ve vsi Krumvíi

na dvoe u lesa poblíže Nmiek 25 m. gr. vna.

R. 1406 paní Anna Šelmberková zvdna plným úadem
na Vilímka z Lúek 1

) na Malostovice na 250 kop gr. a co by jí

tu sešlo, zvdna býti má v Poleradicích, Boeticích, Bojano-

vicích na horné a na desátek vinný, pak na rybníky v Krumvíi.

R. 1407 Anna Šelmberková roz. z Rozalovic, která dostala

právem piknuto škodné na Vilémovi z Lúek ve 300 kop gr.,

zvdna plným ouadem ve 100 kop gr. na vinohradní hory

a desátky vinné a na vše právo, které ml Vilém z Boleradic

v Boleradicích, Bojanovicích a Boeticích, a také na dva jeho

rybníky v Krumvíi.

R. 1420 Boek z Kunštátu pohnal Smila z Kunštátu, od-

jinud z Lúek, „že jsem jemu byl svil rybníkv Kronvíských

i jiných a on rozprodav z nich ryby i schoval sob peníze a z tch
penz dal mi jednou 5 !

/2 kop gr. na oddílu a ostatek sob za-

choval a toho svého podílu ítám 30 m. gr.“

Za válek husitských byl statek Krumvíský do zástavy dán

vladykám Rackm z Mrdic a Damboic a rybníky zastaveny

jakémusi mšanu Finderovi. Ponvadž Jan Racek rybníky vylovil

a lov ryb i na dále si osoboval, pohnal jej r. 1434 nájemce

Finder. Spor mezi obma stranami vlekl se až do r. 1460.

Od r. 1448 zapleteni byli do toho sporu také vlastní majitelé

páni z Kunštátu. Nové spory o rybníky Krumvíské nastaly pánm
z Kunštátu od r. 1464 se sousedními držiteli Kobylského rybníka,

pány z Lipého. Tito topili pebytenou vodou svého rybníka

ú Totožný s Vilémem z Poleradic.
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pozemky Krumvíské
;
za to páni z Kunštátu lovili ryby ve strouhách

nad Kobylským rybníkem. Spor ukonen byl teprve r. 1490

písemným vyjádením Boka Kuny z Kunštátu, které bylo násle-

dovní:

„Já Boek Kuna z Kunštátu a na Bázov . . . jakož jsem

s povolením uroz. p. p. Viléma z Pernsteina a na Helíenstein,

nejv. hofmistra král. esk., rybníkem svým Kronvíem grunty

jeho nad jezerem Kobylským zatopil, kdežto já v pedu psaný

Boek Kuna ty grunty rybníkem svým svrchudoteným zatopené

svým vlastním ddictvím oddal jsem, takže jest svrchu psaný

pan Vilém to mé oddání za dosti ode mne pijal, jakož pak to

oddání v sob samo vymezeno jest. Protož já svrchu psaný Boek
Kuna i s erby svými a budoucími potomky slibujem, víc se na

ty ddiny na tu zátopu oddané nenavracovati, ani táhnouti ne-

máme, než toho svrchupsaný p. Vilém i jeho erbové a budoucí

páni Krumlovští jakožto svého vlastního ddictví požívati mají

na asy budoucí ... A také že by jezero Kobylské . . . vodu dosta-

ten mlo a na grunty mé pod týž rybník Kronví topilo až

k samé hrázi a na hráz, proti tomu já Boek Kuna i erbové

moji a budoucí býti nemám ani toho brániti na asy budoucí.

Tomu na svdomí atd. -— Nadepsána jest listina: Boek Kuna

z Kunštátu a na Bázov iní v Brn v nedli ped sv. Mikulášem

(5. prosince 1490) smlouvu s Vilémem z Pernštejna, jak daleko

rybníkem svým Kronvíem topiti mže nad jezerem Kobylským.

Krumví náleží ku panství Hodonskému, kam pipadl koupí

r. 1594. Janem z Lipého prodán statek Hodonský téhož roku

Juliu hr. Salm-Neuburgovi za 310.000 mor. zl. Jeho syn Waikhart

daroval statek roku 1608 své manželce Katein, roz. Palffy-

Erdódové, která však jej r. 1614 prodala Zdekovi Žampachovi

z Potenštýna za 350.000 mor. zl. — Po vypuknutí branného

odporu v echách r. 1618 usnesli stavové moravští: „Zdeka
Žampacha a Jana st. Kavku z ían pro jejich tolikéž se prone-

vení a nad zemí zrazení, ano i pohržek inní a j., touže

mírou ze zem vypovídáme a statky jich k ruce naší a k dobrému

zem obracíme 8
.

Hrab Mat. Jindich Thurn ujal se celého panství Hodonsko-

Pavlovického.

Po bitv na Bílé Hoe zabral Zdenk Žampach z Poten-
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štýnu opt panství Hodonské a Ferdinand II. povýšil jej (20. pro-

since r. 1623) pro jeho vrné a prospšné služby do stavu

hrabeího. Po Zdekovi držel Hodonín r. 1640 jeho syn Jindich

Burian hr. Žampach z Potenštýna. Týž zemel r. 1644 a jeho

jediný syn Jan Jindich ddil Hodonín. Okolo r. 1647 zemel

Jindich jako poslední len vtve hrabcí a o Hodonín nastal

spor, po kterém dostalo se r. 1650 panství Hodonské Janu

Burianovi svob. p. Žampachovi z Potenštýna. Na to pešlo panství

na Jana Jakardovského ze Sudic, který poruil panství to své

manželce Ann Marii, roz. Sobkurské ze Sobkur a dcei Ann
Helen, provdané hrabnce Oppersdorfové. Tator. 1661 (22. kvtna)

ve své závti svou polovici panství poruila manželi Bedichu

hr. z Oppersdorfu, pánu na Dubu a svým dtem. Celé panství

Hodonské — v tom i Krumví — koupil pak Jan Adam kníže

z Lichtenštejna za 720.000 zlatých. Po smrti jeho pešlo panství

i s Krumvíem na jeho dv dcery Marii Alžbtu a Marii Antonii,

provd. hr. z oboru. Tato odkoupila druhou polovici panství

od své sestry za 400.000 zl. a provdala se po druhé za hrabte

Karla Hána z Harasova (r. 1731) a ve své závti ze dne

29. prosince r. 1749 celé panství poruila svým dtem z prvého

manželství : Josefu hr. z Goboru a Marii Antonii, ovdovlé knžn
z Gordonu. Hrab Josef z Goboru druhou polovici panství od své

sestry bu odkoupil nebo sddil, nebo r. 1751 náleželo mu celé

panství. R. 1762 prodáno bylo panství toto císai Františkovi,

manželi Marie Terezie za 1,005.500 zlatých. Od té doby jest

panství Hodonské majetkem císaské rodiny. K panství Hodon-
skému náležejí ze sousedního okresu Klobuckého osady : Krumví,
Brumovice a Morkvky.

Z kodexu Lešenského víme, že r. 1581 stávala v Krumvíi
pikartská modlitebna. Tato byla pozdji promnna v katolickou

zvonici; stávala uprosted ddiny a byla r. 1871 sboena. Modli-

tebna byla v románském slohu stavna. Stecha šla se tyech
stran do špice, na které upevnn byl kíž. Na jednom kameni

byl vytesán neitelný nápis a rok 1583. (Obr. 32.)

R. 1605 pepadly roty Bokajovv Krumví (2.—4. ervna),

vyplenily jej docela a odvedly odtud 4 novoktnce do zajetí.

Po bitv Blohorské byli novoktnci z Krumvíe vypovzeni.

R. 1868 založen zde byl tenáský spolek „Hromoví^

.
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Pedsedou byl tamní správce školy K. J. Bukovanský. R.^1879
založen byl zpvácký spolek „Horymír“.

Od r. 1891—-1894 smla obec vybírati 40% z pímé dan

na úhradu nutných výdajv. Roních píjm (z polena luk) má
obec asi 4000 K.

Koncem 18. století dával Krumví své vrchnosti 15 zl. 12 kr.

úrok, na dráby 18 zl., loje 20 liber a za robotu plletn 2 zl.;
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podruzi za robotu platili úhrnem 4 zl. 40 kr.
;
hospodyn spedly

99 liber panského pediva. Robotovalo 20 láník a 7 podsedník;

celoláníci po 3 dnech s potahem, tvrtláníci po 3 dny práci

runí a podsedníci též po 3 dny týdn práci runí. Pozdji lány

rozdleny na tvrtlány. Výkupné z pllánu bylo 500 zl. st.

Krumví býval pifaen do Klobouk až do r. 1872. R. 1868

usnesl se obecní výbor na tom, že postaví kostel. Prodáno nco
polností a r. 1869 postaven nynjší chrám Pán nákladem pes
40.000 K. Kostel byl dne 24. srpna r. 1870 slavnostn posvcen.

Farní budova vystavna byla r. 1873 a prvním faráem jmenován

byl dp. P. Josef Beránek, jenž r. 1905 odebral se na odpoinek;

po nm následoval dp. P. Pavel Šindelá.

Zvony na vži visí 4, z nichžto 2 menší pocházejí z bývalé

zvonice. Matriky jdou již od r. 1789.

Škola je v Krumvíi od r. 1827; byla umístna nejprve

v obecní kovárn (první dm od Klobouk). R. 1835 postaven

byl na míst, kde nynjší školní budova stojí, jednoduchý, slámou

krytý domek pro školu a r. 1851 vystavna nová pkná školní

budova jednotídní s bytem pro správce školy nákladem obce.

R. 1890 povoleno Krumvíi vypjiti 6000 K a odprodati obecní

domek . 128 na stavbu nové školy, naež postavena byla ny-

njší školní budova trojtídní. R. 1861 bylo školou povinných

dtí 120, r. 1892 205 a r. 1906 178 žák. Prvním správcem

školy od r. 1 827—1868 byl Josef Karník, od r. 1868 -- 1870

K. J. Bukovanský, od r. 1870 Frant. Procházka, jenž r. 1871

založil pamtní knihu. Nynjší naduitel jest Jak. Mandelík.

V Krumvíi se narodili: fará Martin Novák, proí. Josef

Gra, inž. Frant. Polák, uitelé : Jan Bílek, Jan Demela, Frant.

a Blažej Forejtníkové.

V Krumvíi a okolí nalezeny rozliné pedmty pedhisto-

rické a ve hlín cihláské zbytky mamuta (Elephas primigenius).

Poblíže jest staré pohebišt s kostrovými hroby a bronzovými

nálezy.

Malý kousek od dvora „Rovinek" stávala osada Klobouky,
která však zanikla

;
polnosti pidleny ku Krumvíi, Brumovicm

a Kobylí. Nyní náleží do Krumvíe malostatky (usedlým) : rolí

68P5 ha, luk 76*1 ha, zahrad 9 2 ha, vinic 23 8 ha, pastvin 13*3 ha
s katastrálním výnosem 28.453*64 K; velkostatku: rolí 186*9 ha,

8
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luk 313 ha, zahrad 28^3 a s katastrálním výnosem 9817*28 K;
neplodné pdy má malostatek: 29*2 ha a velkostatek 4*3 ha,

Lid vypravuje si ješt tuto povst o pvodu osady: „Za
dávných as bývalo v místech, kde nyní osada Krumví stojí,

více rozsáhlých rybník, z nichž nejvtší se jmenoval Gronví.

Podle nho prý pojmenována byla nov založená osada.

“

Morkvky.

Jižn od Klobouk asi 4 km leží osada Morkvky, za staro-

dávna též Morkoviky a Morkovice zvaná. Osada tato pipomíná
se již r. 1349, kdy Markvart z Morkovic koupil za 120 h. od

eka a Lvíka, bratí z Nmiek, v Setrapech (Všetrapech) tvrz

s 2 poplužími, 2 1
/2 lánu, 3 podsedky a horní právo (vinohradské).

Pan Kuník z Drahotuš prodal r. 1356 Lvíkovi z Nmiek za

160 kop gr. statky své v Morkovicích a Grh z Nmíc zapsal své

manželce Adlice r. 1371 105 kop gr. vna ve vsích Nmících
a Morkovicích, dále zapsal týž Crli (snád Crha) r. 1377 své

manželce 20 kop ve vsích „Nmících a Morkovicích “, totiž na

dílu svém na dvorech, vinohradech, lesích atd. R. 1385 zapsal

Oneš z Chvalkovic své manželce Ann na svém majetku v Mor-

kvkách a Nmikách 120 kop. R. 1406 pevor a konvent klá-

štera sv. Michala v Brn kladl odpor proti každému, kdo Nmiky
drží, ponvadž na statcích jim patí desátky vinné a horní právo

(vinohradské), e. „purkrechta . Anna z Nmíc vzala r. 1406

manžela svého Šebora (Všebora) a bratra svého Jiíka ze Zera-

novic na 125 mor. gr. vna svého po matce zddného na vsích

„Morkovicích a Nmikách“ na spolek. Táž Anna darovala

svému manželi Šeborovi 25 mor. gr. vna po otci svém v Nm-
ikách a Morkovicích. Téhož roku (1406) Sudka, dcera Bokova
ze Želic, vzala manžela svého Jana e. Puklice, rytíe, na spolek

na své ddictví, které mla na vsích Morkovicích a Nmikách
a které ddictví byl Crh z Nmiek jejímu otci daroval s lesy,

rybníky, moály, vinicemi i s horním právem (vinohradským),

štpnicemi a j. Petr z Krava, jinak z Plumlova, odporoval tomu

zápisu na spolek mezi Sudkou a její manželem Janem Puklicí

a sice jménem Oneše z Chvalkovic a jeho manželky, která byla

sestrou Crhovou a pravou ddikou, udávaje dále, že tato sestra
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Crhova s manželem svým mají tetí díl onch statk a on sám
— Petr — že od dlouhé doby tento podíl jejich statk již užívá

a drží.

Sudka, manželka Jana Puklice, pohání Všebora ze Svinošic,

že on se svou ženou Annou vpadli mocí v její ddictví v Mor-

kovicích a Nmících, a to drží 9 let a požívá podle své vle,

což pokládá za 200 h. Jiík, bratr Crhv z Nmiek, vložil

odpor proti Sudce ze Želic, prav, že má právo na 2 díly, jeden

v Nmikách a jiný v Morkovicích. R. 1407 mezi Sudkou Jana

Puklice a Šeborem ze Svinošic páni nalezli: že mají dsky ohle-

dány býti a což ve dskácli shledáno bude, toho paní má požiti.

Toho samého roku ped reminiscere : Sudka pohnala Sebora

ze Svinošic ze svého ddictví v Nmikách a Morkovicích, „že

jí drží výše nežli ve dskách zemských záleží u vnném právu,

to jest rybník v Morkovikách a jezera nad rybníkem na Pavlovském

a sady v Nmikách a toho nemaje ve dskách“.

Petr z Plumlova zapsal r. 1409 Smilovi z Lile tetí díl

ve vsi Morkovikách a Nmikách, který byl právem zemským
na Onši z Chvalkovic obdržel, s

l
/s písl., jako les, štpnic,

vinic, horního práva, luk, pastvin, jmenovit s tetím dílem

rybníka v Morkovikách.

Sudka z Nmiek prodala r. 1412 Janu a Václavovi Cihovkovi

z Cihovic ves Nmiky celou s tvrzí a dvorem, lidmi, rolmi,

vinicemi, horním právem, desátky vinnými, lesy, ekami, moály,
mlýny, rybníky, loukami, pastvinami atd., též ves Morkoviky
celou s dvorem, rolmi, rybníky, lesy, prohlásivši zárove, že vše

to má po otci Bokovi ze Želic. Proti tomu vložil Smil z Lile

odpor, že na to právo má. Téhož roku Šebor z Rajce a Jiík

ze Žeranovic prodali Janovi Cihovkovi z Cihovic vnné právo,

totiž 125 kop gr. na vsi Nmikách, na tvrzi a dvoe a na 2

dílech vsi Morkoviek, na 2 dílech les, 2 dílech horního práva

a 2 dílech všeho jiného, jak byla Adlika, vdova Crhova z Nmíc,
oba jmenované i svou dceru Annu vzala na spolek. Budivoj

z Lile pohnal r. 1412 Jana Cihovku z Nmiek z tetiny Ném-
iek, z tetiny horního, tetiny les, tetiny Morkoviek, tetiny

rybníka v Morkovikách, „že mu to drží proti jeho vli a on že

má k tomu lepší právo*. R. 1418 Václav ze Žeravic vzal na

spolek Protivce z Chvalkovic a Ondeje z Pavlovic, bratry své,

8*
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na vsích Nmikách a na alodním dvoe tam, na horném vino-

hrad, na lesích a moálu, pak na Morkvky a alodní dvr
a rybník, mlýn, lesy a j. Budivoj z Lile, e. Hvzdlika, prodal

r. 1420 Václavu Gihovkovi ze Žeravic vše své právo ve vsích

Nmikách a Morkvkách. Václav ihovka z Žeravic prodal

r. 1437 Ondeji, Václavu a Janu, bratím z Ghvalkovic, vesnice

Nmiky, Morkvky, s dvory alodními, s lidem ouroním, s mlýnem
v Morkvkách, s rybníkem a moálem, s rolmi, platy, užitky,

robotami, loukami, pastvinami, vininími horami a horním právem
s vinohrady, jež sluií: Šenberk, Rosenberk (Ržená), Kulberk,

Fridersberk, Distifeld, Nusberk, Skalice a Glavrime a lesy, které

sluly: Šenberk, Fridersberk, Lejta, Šajba, Fukslejty, Bokov,
Nusberk a Hory. Vtší díl Morkvek spojen s Nmikami, Ghval-

kovicemi, Nesobicemi, Hlukem a Uh. Ostrohem byl pak po delší

dobu v držení rodu Zástizlského. Po Janu ze Zástizl držel to

zboží Petr ze Zástizl, jehož ddikou stala se sestra jeho Elška

ze Zástizl, která r. 1490 vzala manžela svého Jana z Potenštýna

na Hluk, Ghvalkovice a Nesobice na spolek, postoupila však brzo

všechno dtem, a Morkvky dostaly se Zdekovi Žampachovi

z Potnštýna. R. 1543 prodal Zdenk Morkvky mstu Brnu

za 3700 zl. mor. Obec Brnnská, která pjením velkých obnos
mnoho penz ztratila, octla se na holikách a musela nkteré

statky své prodati, aby penz zase nabyla a tu prodala i Morkvky
s jezírkem olomuckému biskupskému maršálovi Pertoídovi z Li-

pého za 2250 kop gr., který je spojil s panstvím Hodonským.

Mezi tím asem povstal spor mezi zábrdovským opatem Šebe-

stiánem a mstskou radou Brnnskou, jíž Morkvky patily. Opat

Šebestián zídil totiž pivovar a nechal proti vli msta Brna,

pivo rozvážeti. Spor ukonen brzy tím, že opatství mstským
poddaným v Morkvkách poskytlo nkteré výhody — jaké, ne-

víme — zaež mstská rada dovolila, by smlo se klášterské pivo

v osadách míli od Brna vzdálených epovati.

Morkvky pak zstaly pi panství Hodonském a náležejí

tam dosud.

Ped 250 roky pifaeny byly Morkvky i s Hor. Bojano-

vicemi do Hustopee. Tamní fará ml r. 1656 z Horních Boja-

novic a málo olidnlých Morkvek na desátcích ron 30 kop

pšenice, 30 kop žita a 30 kop ovsa a od vrchnosti dle dívjších

úmluv 10 vder vína. Pak byly pifaeny Morkvky až do r. 1823
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do Poleradie a od tohoto roku až do nynjška do Brumovic^;

evang. obyv. pifaeno jest do Klobouk.

Školy bývaly zde dv; jedna katolická, druhá evangelická

(1823), v domech soukromých. R. 1841 vystavna byla škola

katolická, r. 1847 škola evangelická; r. 1871 byly ob školy spo-

jeny v jednotídní a od r. 1880 ve školu dvoutídní. R. 1889

bylo zde 134 žák školou povinných. Roku 1893 povoleno obci

vypjiti 11.000 korun na stavbu školy. Nyní jest zde 144 žák.

Naduitel Karel Totšek psobí zde pes 20 let.

Hbitov jest na pahorku nad Morkvkami, kam vede

nkolik schod. U vchodu hbitova jest vž, která stavna byla

za starosty Bule r. 1883; díve byla zde vž devná, ze které

pochází i nynjší zvon s nápisem: „LEOPOLD 44

,
který jest asi

200 rok starý. Nynjší hbitov byl zízen na míst starého

hbitova asi ped 50 roky.

Nejstaršími domy byly . 1., 2. a 3. — G. 1. (býv. ko-

várna) a . 2., které již ped 230 roky náleželo rychtái Matji

Bulovi, kde dosud rod jeho bydlí, jsou již obnoveny, kdežto

dm . 3. uchován dosud v pvodním zaízení. Má krásný žudr

— jediný v Morkvkách — a je krytý slámou.

Obané živí se rolnictvím a chovem dobytka; také velaství

se hodn pstuje. Všechny domy a chalupy mají vchod a okna

na ulici a zahrádky ped okny. Ve statcích jest prostorný dvr
s chlévy, pak zahrada (humno) zakonena stodolou. Národní

kroj zaniká i zde a pouze o hodech a o slavnostech rzných
mají stárci a stárky kroje národní. Pes 100 rok jsou na

gruntech rody: Bulv (230 rok), Klementv, Kynclv, Miklíkv,

Skrlv a Skivánkv.

V obecní peeti mívala obec radlici a nyní má hrozen

s nápisem: „Obec Morkvky 44

.
(Tab. 1. 9.)

R. 1750 dávaly Morkvky úroku 25 zl. 58 kr., na dráby

18 zlatých, z bud 14 kr.
;

podruzi za robotu 49 zl., 80 slepic,

spedly 82 liber pediva. Robotovalo 31 podsedk.

Obané Morkvští odvádli za starodávna hustopeskému
farái z „Podsedk 44

a „Klín 46 desátek a vrchnosti víno. Robotu

konali rolníci s potahem 1 den týdn a pší roboty 3 dny týdn.

R. 1848 z roboty se vykoupili a platili ron 10 zlatých po

20 rok.
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V okolí Morkvek nalezeny rzné starožitniny, zvlášt ka-

menné mlaty a sekyrky z doby neolitické a železný me z doby
hallštatské. Zejména pod „Notáským kopcem", kde prý stávala

ves Topolany, a na výšin „Hradiska" starožitnosti a mnohé
hlinné stepy se nalézají; na prvnjším míst vyorána byla

bronzová drátná košile.

U Morkvek jest kopec „Kravská mísa", o kterém si lid

vypravuje, že zde stával hrad. 1

)

R. 1620 mly Morkvky 48 dom, 310 obyv.
;

r. 1656 í-

taly 13 dom osedlých a 35 pustých a 80 obyv.; r. 1673 konalo

se sepsání lán a tu shledáno, že mly Morkvky 11 staroosed-

lých grunt, a sice 1 láníka, 6 plláník a 4 tvrtlány a starých

pustých: 2 titvrti lány, 5 pllán a 4 tvrtlány. Vinohrad
obdlaných 8

/8 v hoe „Haraskách" neb 19 m. Vinohrad
pustých bylo v „Haraskách“ 39

/4 a y8 neb 187 m. R. 1793

bylo zde: 62 dom, 77 rodin, 358 duší, 500 jiter dobrých rolí,

na 90 j. vinic, na 120 j. lesa; r. 1834: 108 dom, 477 obyv.

;

r. 1890: 160 dom, 731 obyv., z nichž 15 žid; r. 1900: 169

dom, 803 obyv. eských (229 kat., 569 ev., 4 židé a 1 bez

vyznání); plocha malostatku: 380*3 ha rolí, 193 ha luk, 9*9 ha

zahrad, 31*5 ha vinic, 35*2 ha pastvin, 70*2 ha lesa a 18*9 ha ne-

plodné pdy s katastr, výnosem 14.990*98 K; velkostatek: 14*9 ha

rolí, 6*7 ha luk, 45*4 a pastvin, 59*1 ha lesa s výnosem (dle

katastru) 1952*94 K. Pozemkových parcel jest úhrnem 3000,

majitel 490.

Ze živelních pohrom zaznamenáváme: R. 1899 bylo zde

strašné krupobití; nejen všechno na polích bylo stlueno, ale

i stechy velmi poškozeny a kidlice roztískána; dne 16. er-
vence 1904 vyhoel mlýn Jana Mráka. Škoda obnášela 8000 K;
nyní žene se mlýn benzínem, ponvadž mlyná prodal vodu

vodnímu družstvu v Morkvkách, kterému k úelm melioraním

byla také udlena subvence v obnosu 6796 K.

L
) Paní Vlasta Havelková píše o tom míst ve svém lánku: „Po sto-

pách bohocty pírodní, hlavn slunce, msíce, ohn a bleku“. (as. vlast. sp.

muz. v Olomouci r. 1908): „Na jae, když vyhnal pastý na pastvu stádo krav,

tu ješt ped východem slunce vehnal celé stádo do Kravké mísy, kdež zstal

a modlil se tak dlouho, až se slunéko nad horou povzneslo. Uvedený zvyk

zejm poukazuje na bohoctu slunení, jejíž stopa i na jiných místech téže

krajiny se zachovala. 4*
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Ze živnostník jsou zde: 3 obchodníci a kramái, .2 kovái,

2 obuvníci, 1 krejí, 2 stolai, 1 peka, 4 zedníci, 3 tesai, 2 ho-

stinští, 2 mlynái, 1 fotograf, 1 babka.

Spolky: tenáský spolek „Palacký iC

(1898) a vodní druž-

stvo (1901).

Jména pozemk v obci: Svárovy, Pední a Zadní díly,.

Topoiany, Zadní Topolany, Hrádek „Roviny*, Zadní, Prostední

a Pední „Šitkovce", Ochzky, Prostední kopce, Hrzky, Ne-

troufalky, Zadní klíny, Kváovy, Široké, Pední stávání, Mlýno-

vice, Pední a Zadní louky, Harasky, Pastviska, Úlehle, Prostední

a Zadní „Podsedky*.

Osada pvodn dle zakladatele Morka nazvána Morkovice,.

zpustošena slula Morkvky. Lid o pvode jména osadního si

vypravuje: Za starých dob stála na tom míst, kde obec Mor-

kvky stojí, osada neznámého jména. I stalo se, že když na

Morav zuil mor, zasáhl i tuto neznámou vesnici. Obyvatelé

obce vymeli tém všichni a kdo nezemel, utekl odtud. Stará

osada zpustla docela. Po dlouhé dob založilo zde nkolik pi-

sthovalých rod novou osadu. Když jednalo se o pojmenování

nov založené osady, tu pijat byl návrh, aby malá osada nazý-

vala se Morkoví ky, na památku strašlivého moru, který

obyvatele dívjší osady zniil. Pozdji obdržela osada jméno

Morkvky.

Poíeradice.

Jihozápadn asi 6 km. od Klobouk leží mezi kopci mstys
Poíeradice, nyní obecn Polehradice, ve starých listinách Boieradice

zvaný, který pipomíná se již r. 1131. (Obr. 33.) V dob té zde

stál hrad, který vypínal se nad Poleradicemi na píkrém kopci,

z nhož dosud pozorovati lze hluboký píkop a náspy. Hrad byl

na zaátku 16. století spálen; na hradišti vykopává se mnoho
spáleného obilí, ásti krásných kachl, železné hroty a mee,
staré ostruhy, železné kroužky, železné, pkn pracované lžice.

mnoho zvíecích kostí a step z nádob hlinných. Také nalezen

zde byl ímský peníz (zlaták Neronv, 54—68 po Kristu). Jiné

starožitné nálezy (kostry s náramky bronzovými, popelnice, ná-
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33.

Pohled

na

Poleradice.
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stroje kostné) uinny nedaleko Horního mlýna „na Hrobkách u

a poblíže lesa „Kuntinova*.

Když olomucký biskup Jindich r. 1131 penesl sídlo bi-

skupské v Olomouci ku kostelu sv. Václava, dal sepsati všechny

statky k jednotlivým kostelm patící a dle seznamu tchto

statk náleželo již tehdy pt lán v Poleradicích ku kostelu

Beclavskému. — Na listin z r. 1235, jíž moravský markrab

klášteru Zábrdovskému udlil svobod, jakých užíval klášter Vele-

hradský, teme mezi svdky také Lva z Poleradic. Také na

listin Pemysla Otakara dané v Brn v msíci beznu 1255

pro ád kazatelský v Olomouci a na listin (srpen 1255), dle

které hradišský opat Robert vysoudil proti bratrm z Vážan

les mezi Knhnicí, a Stebcemi, nacházíme jako svdka Lva

z Poleradic.

Klášter v Nové íši vymnil klášteru Zábrdovskému za

dva lány a štpnici (v Nové íši) dva velké vinohrady v Pole-

radicích (Brno, íjen 1257). — Olomucký biskup Teodorich po-

tvrdil r. 1250, že Lev a Kadolt, brati z Poleradic, mladíci uro-

urození a poctiví, u pítomnosti mnohých muž k tomu požá-

daných, vyznali, že prodali opatu a konventu kláštera Zábrdov-

ského dva lány v Kurdjov ve vinné hoe se vším píslušen-

stvím. — R. 1262 potvrdil olomucký biskup Bruno prodej

osady Divák. Na listin svdí písedící provinciálního soudu

Lev z Poleradic a Matouš de Cobals. Také na listin krále

Otakara, dané v Brn v msíci dubnu 1271, jest Lev z Poleradic

podepsán. — R. 1289 daroval Lev z Poleradic klášteru Zábrdov-

skému vinici „Lipinu“ nedaleko Kurdjova a ku statku Pole-

radickému náležející.

R. 1298 nacházíme již na listin Mikuláše z Dobenska,

dané ve Znojm v srpnu 1298, mezi svdky Drslava z Poleradic

cúdae znojemského. Týž podepsán jest také jako svdek na

listin dané v Brn r. 1301 pro templáe na Tempelštýn. Avšak

r. 1310 náležely Poleradice Otovi z Poleradic, kterého nacházíme

jako svdka na listin biskupa olomuckého z r. 1310 jednající

o navrácení tamní fary klášteru Kounickému. I listinu vystavenou

v den sv. Bernarda 1310 na mlýn pro klášter Oslavanský po-

depsal Oto z Poleradic. Týž zapsal manželce své Kláe z Všechovic

na pl mlýn a ostatním statku v Pítlukách 75 kop h. gr.

vna.



Ve 14. století náležely Poleraclice pánm z Kunštátu a byl

to jmenovit Vilém z Kunštátu a na Poleradicich (1361—1366

nejvyšší komorník cúdy brnnské): také jeho bratr Boek psal

se z Poleradic. Vilémovi synové, Vilem a enk, psali se po

statku Louce ili Loukách, jenž se jim dostal po strýci

Hrochovi.

Erhard z Kunštátu zapsal jako poruník sirotk po

zemelém Vilémovi z Poleradic vdov ece r. 1373 na hrad
Poleradském a vsi celé (až na dva lány služebník), pak na pti

horách s desátkem vinohradním, na l/ 1

/2 vinohrad ddiném,
na rybníce a lese, pak ve vsi Bošovicích na pl vsi s kovinami,

ve vsi Skipov (Chipov, zaniklá ves) v pl vsi s kovinami

(non debet vendere) a v Sadkov (zaniklá ves) dvjir s vinicí.

3 1

/2 desátku viného (to vše jen do smrti s vylouením její

ddic).

Poslední svou vlí odkázala eka, vdova po Vilémovi

z Kunštátu — jinak z Poleradic —
,
pevoru a konventu ádu

kazatelského u sv. Michala v Brn 4 hivny svého vna, jaké

mla na statku Poleradském, 2 hivny na sv. Jií a 2 hivny

na sv. Michala a zavázala k tomu syny své Viléma, Smila a

eka, bratry z Kunštátu, jinak z Poleradic zvané. — R. 1405

žaloval Maršík z Ponikve Viléma z Poleradic a Kunštátu, že mu
drží dvr v Boeticích.

Smil (zemel 1407) a po nm syn jeho téhož jména drželi

též Poleradice.

R. 1420 pevor a brati konventu od sv. Michala v Brn po-

hánjí pána z Poleradic a udávají
:
„že nám drží 4 h. platu

roního v Poleradicich, jakož n áin b yl zapsán nkdy
od paní eky Vilémové.

“

Brati Boek, Smil a Kuna byli nepochybn Smilovi synové.

Kuna zstavil také ti syny: eka, Boka a Jana, píjmím

Kuny. Jan, pán na Hodonín, zemel bez dtí. ekovi synové

byli Heralt a Vladislav. Heralt držel Hodonín a ejkovice; ne-

zstavil potomkv.
R. 1446 pohání Jan z Mrdic a Damboic (Racek) Kunu

z Kunštátu a Poleradic, „že mocí mu zajal dobytek i lid

a nkolik dní je moil “ — R. 1453 Jan Kuna
z Kunštátu zapsal manželce své 100 dukát na Boeticích s vino-

hrady a pustým mlýnem a velkým lesem u Poleradic.
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Ku* konci XV. stol. Boek držel Poleradice, pikoupil pak

panství Búzovské a starý rodinný statek Lestnici, ale po krátké

dob vše prodal a dostal se v zástavní držení zpuštného kláštera,

Smilheimu se zbožím Vizovským. Obnoviv tento klášter, zemel

r. 1497.

Od Boka Kuny z Kunštátu obdržely r. 1483 Poleradice

právo odmrtní, 1

)
jak dokazuje listina jeho daná r. 1483 na

Bázov tu nedli po Božím vstoupení: peeti k listin pivsili:

enk Kuna z Kunštátu, Berka z Lípého na Štemberce, Jiík

Hartmanovský z Harmanova, Václav z Doubravic, Harycbman
z Litovle, Záviš Bítovský ze Slavíkova, Václav z istovic, purkrabí

na Bázov.

B. 1490. Boek z Kunštátu na Bázov prodal Poleradice,

ves i hrad, s dvorem i patronátem Protivcovi ze Zástízl a na

ejkovicích.

B. 1497. Protivec ze Zástízl zapsal manželce své Ann
ze Lhoty 1800 zl. mor. na ejkovicích a Poleradicích. Zárove
postoupili Jan Kuna z Kunštátu a jeho mladší brati bratrm
Heraltovi a Ladislavovi mimo pustý hrad Láky a j. též v Pole-

radicích 1 hajného, 4 kusy lesa a rybník; pak Boetice s vino-

hrady, pustým mlýnem a velkým lesem u Poleradic.

Roku 1503 vydal majitel Poleradic, Protivec ze Zástízl a

na ejkovicích, obci Poleradické listinu, kterou obanm dal

horu, „Svtlou" pod frejunk, totiž, aby si voln na té hoe za-

kládali vinohrady, Vymínil si však že po 7 letech z káždé tvrti

bude se ron platiti 8 groš penz. Psán jest list na ejkovicích

ten pátek ped sv. Bartolomjem, apoštolem Božím.

List podepsali a peeti pivsili : Jaroš ze Zástízl a na

Morkovicích a Filip ze Zástízl a na Kivé.

R. 1512 prodal syn Protivce ze Zástízl — LIeman —
statek ejkovice s hradem i mstekem Poleradicemi Heraltovi

Kun z Kunštátu, jenž manželce své Magdalen z Lomnice

3000 zlatých mor. na tchto statcích zapsal.

Okolo roku 1530 koupili brati Pemka Prusinovského

z Víková na Prusenovicích a Bystici, Vilém a Albrecht z Víc-

9 Nezstaly-li po smrti rodi dti na živu, pipadl statek jejich ma-
jiteli Poleradic, což se také stalo, byli-li manželé bezdtní.
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ková, spolen po zemelém Heraltovi Kun z Kunštátu Cejko-

vice a Poleradice. Listinou, danou na Gimburku (u Koryan) ve

tvrtek v den sv. Štpána 1532, Vilém z Víková sprostil m-
steko Poleradice od nálevu 3 draj linku vrchnostenského vína, 1

)

zaež mla obec ron zaplatiti 272
kopy esk. groš. Daroval

msteku radnici s právem prodeje soli a železa a nálevu piva

a vína; pravit o radnici: „aby soudy spravedliv domácím
i pespolním i všelijakému lovku inili, ponvadž vný Bh
nad lidmi nejvtší pomstu pro soudy nespravedlivé initi ráí,

aby se Poleradští v tom i v jiným hnvu Božiho vystíhali a

soudy každému spravedliv inili“. Listinu podepsali: Procek $t.

ze Zástizl na Ždánicích, Filip z Víková, Albrecht z Víková na

Gejkovicích a Jan z Krsovic, úedník na Gimburku. Poleradice

byly r. 1512 již mstekem, jemuž král Ferdinand II. r. 1533

vysadil dva výroní trhy. Listinu tuto, jakož i listinu pána ze

Zástizl chová obec dosud ve svém archivu.

R. 1533 vydali Vilém, Albrecht a Záviš z Víková Polera-

dicím listinu na povinný desátek vinný, ve které mimo jiná na-

ízení horenská stojí:

„Aby z pesného žádných desátkv povinni dávati nebyli

nám, ani erbm a budoucím naším, než z vína spouštného

istého, bílého i erveného, povinni jsou na budoucí asy spra-

vedlivý desátek dávati; kdo by mlátem od hory hnouti chtl,

ten hýbati nemá, až prve horní ohledá, a jestliže horní pozná,

že jest víno dobe z mláta sešlo, tedy má propustiti, mláto dom
od hory svésti; pak-li by horní poznal, že jest ješt mláta po-

teba petlaiti, tedy má rozkázati petlaiti. Také jsme jim

Poleradským tuto milost uinili, aby z jiných hor do msteka
vína na n nevozili, pokudž by vína z hor Poleradských všech

nevyprodali, a pak-li že by kdo pivezl, tomu vzato býti má a

na obecní dobré to obrátiti. I tm Poleradským žádný do jiných

hor vinohradních na dílo jiti nemá potud, pokudž se hory Pole-

radské toho asu tím dílem, kteréž by toho asu bylo, nezadlá;

pak-li by kdo šel, ten má každý propadnouti tyry groše, pánu

dva a hornímu dva, a to za každý den, jelikož by ani v jiných

horách dlal a t. d. Za práci hornímu nynjšímu i budoucímu

odpouští se desátek vinný, zemní z vinohrad jeho a pedává

!
) Drajlink vína = 21 vdrm aneb 13*381 hl.
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se mu desátek zemní z jedné tvrti v hoe „Psinku* na kraji,

nad ulicí „Vilímovem CÍ
ležící, aby nynjší i budoucí horní z té

tvrti desátek a zemní sob bral a všech vcí k horám náležitých

aby pilnjším byl.*

R. 1534 Vilém z Víková na Cimburku a Albrecht z Ví-
ková a na Gejkovicích, brati vlastní, obnovili Poleradským list

pana Boka Kuny z Kunštátu na odmr, kterýžto list poškozen byl.

R. 1535 byl hrad Poleradický již pustý. — Toho roku

vložili rukojmí za Heralta Kunu z Kunštátu do desk bratrm
Vilémovi a Albertovi z Víková na Cimburku vedle statku Gej-

kovic také pustý hrad a mstys Poleradice. Souasné zekli

se Jan z, Vojslavic a Zikmund z Ludanic svých nárok na tyto

statky. Také Petr z Vlachovic, jenž ml nkterá práva ddiná
na statku zemelého Heralta Kuny z Kunštátu, r. 1539 od ná-

rok svých upustil.

R. 1540 rozdlili se o majetek Albrecht a Vilém v ten

smysl, že Albrechtovi pipadly Gejkovice s píslušenstvím, Vilé-

movi pak pustý hrad s mstekem Poleradicemi, desátky, vinné

a horní právo, mlýny a lesy.

R. 1547 daroval Vilém z Víková kostelu Poleradickému

na zámku Cimburku v pondlí ped sv. Markétou 2
/4 vinohradu

a obci užívání vrchnostenských les pro vlastní potebu.

Praví v list, že jim dává lesy: „Kuklu“, „Kuntinov“,

„Nmecké hájky*. a „v Pasece* nad Mlýnskou ulicí, aby je

stejným dílem k domm rozdlili a pi gruntech aby na vné
asy zstaly. Za každý díl mly se vrchnosti ron o sv. Havle

platiti 3 groše a dáti 2 slepice. Také naídil, aby každý kdož

maje povolení z Poleradic se na jiné panství vysthuje, aby do

obce hivnu groši zaplatil, dále daroval kostelu v Poh dv tvrti

vinohradu, který se svých penz na hoe „Závisti* byl založil

a osvobodil tento vinohrad ode všech dávek. List dán jest

v pondlí ped sv. Markétou na Cimburku. Svdí: Pemek
z Víková na Prusenovicích, podkomoí, Znata z Víková na

Gejkovicích, komorník práva menšího kraje Olom., Záviše z Ví-
ková a vlad)ka Dobeš z Olbramovic, ouedník na Cimburku.

Vilém z Víková a na Cimburku ku prospchu Poleradským

vydal r. 1549 dv listiny: První datovaná na Cimburku v den

sv. Valentina praví, že za jeho držení msteko Poleradice
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znan se osadilo, protož pikoupil ke staré hoe „Svtlé" po-

zemky, které se mají vzdlati na vinohrady. Každý dm a domek
na staré a nové hoe „Svtlé" obdržel vinohrad, který od domu
nikdy prodán býti nesml; z vinohradu ml horný na den sv.

Martina vybírati 8 groš; kdožby svj vinohrad zanedbával, ml
býti trestán. — Druhá datovaná v nedli den sv. panny Škola-

stiky vytýká, že nkteí páni pro svou koist poddané své nemi-

lostiv robotami i jinak obtžují, on ale s nimi chce na budoucí

asy uiniti smlouvu, kterou jejich povinnosti pesn stanoveny

budou. Pedn mají vinohrad panský v hoe „Šejby“ všemi díly

vinohradními dlati, i hnoje k poteb toho vinohradu návézti,

víno v hroznech od hory do msteka odvézti, stlaiti a spraviti

a do beek vliti i ten desátek vinný od hor Poleradských do

msteka svážeti
;
item k dlání teras na rybnících Poleradských

mají les stíti, odvézti a pán má k dlání terasu dlníky dáti;

item pi lovení rybník ryby odvážeti aneb odnášeti do haltý
aneb do druhých rybník, a jestliže by kdy poteby bylo, z ji-

ných a cizích rybníkv do Poleradských rybníkv plod k násad
voziti, toho Poleradští povinni initi nebudou; item kdyby pán

do Poleradic pijel, Poleradští k píjezdu panskému v lesích

panských mají dev narubati a pivézti; item trouby i což by

bylo poteby pi kterém rybníce na plave aneb jinde, opraviti

lesem neb kamením, to mají Poleradští z les a grunt Pole-

radských pivézti a pomoci vtáhnouti a zapichovati a pán ryb-

níkáe dáti; a pi lovení rybníkv pomocné, jakž prve bylo,

dávati a, jestliže by kdy který rybník se pod ledem lovil, mají

pomoci vlak roubati i nevodem pod ledem táhnouti, jakž prve

bývalo
;
item ve velké vody i v jinou nešastnou píhodu rybníku

pomoci brániti podle možnosti; item pi lovení rybníkv pro

oháni lovcv a holomkv z panských lesv dev narubati a pi-

vézti k rybníku a sáhy pro všení náiní, rybná i lodí k rybní-

km dovézti a zase odvézti
;
item z panských konopí aneb kou-

dele po jednom pedenu každý, i podruh, mají napízti a za to

v rybnících konop své sob moiti bez škody panské."

Oba listy podepsali: Pemek z Víková na Prusenovicích,

podkomoí mark. mor., Znata z Víková na Uhericích, komorník

práva menšího kraje Olom., Záviš z Víková na Gejkovicích a

Václ. Dobeš z Olbramova, úedník na Gimburku.

R. 1559 vypuzeni byli — dle dra Beka — novoktnci
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z Nmiek a usadili se v Poleradicích, majetku to pana Závise

z Víková. R. 1559 koupil Daniel, fará z Kokor, od Závise

z Víková na Poleradicích nkolik beek vína, ale nezaplatil je;

proto Závišem pi odebrání vína v Gejkovicícb zaten, v železa

upoután a po 14 dn vznn. Sám na to žaloval u zemského

soudu.

v Závis z Víková byl synem Viléma z Víková a Poleradice

pipadly mu ddictvím. On postavil hrad „Nové zámky", jak to

z nápisu na tomž hrad zejmo. (Viz okres Buovský.)

R. 1563 vypudil Závis z Víková novoktnce z Poleradic

(dr. Beck).

Závis z Víková osvobodil msteku Poleradiem 2 tvrti

vinohradu v trati „Závisti", které držel nebožtík Jakub Kotník,

ode všech vrchnostenských poplatkv a desátkv pro sebe a své

ddice. (Dáno na Novém Zámku v pátek den sv. ehoe 1. 1568.)

Téhož roku dal Závis 4 lány a 1

V

2
tvrti pole rozdliti 17 usedlým

obanm a pivtliti k jejich statkm, zaež tito mli pouze

ron 6 groš bílých platiti. Ob listiny podepsali : rytí Pemek
z Víková a na Bystici pod Hostejnem a vladykové Jan Vilém

z Víková a na Prusinovicích a Nekeš st. z Landeka a na

Bohdalicích.

Krátce ped r. 1589 zmocnili se Poleradští pozemk pusté

vsi Pestavlk na hranicích poleradských, které náležely klášteru

Zábrdovskému, a užívali jich jako vlastních. Posléze byli pinuceni

pozemky ty opt klášteru pepustiti.

R. 1609 držel Poleradice s Gejkovicemi Jan Adam z Víková.

R. 1621 (8. února) pepadli saští rejtai dm novoktnc
zdejších a vyplenili vše. Mezi jiným vzali novoktncm 20 beek
výborného vína a dne 19. února dm jejich vypálili.

V seznamu rebel ze dne 7. bezna r. 1622 byl také ma-
jitel Poleradic Jan Adam z Víková, písedící zemského soudu,

z rytístva. Poleradice byly mu císaem Ferdinandem II. odaty
a jesuitm v Brn darovány.

R. 1623 vpadli návodem Bethlena Gábora Turci na Moravu,

poplenili okolí Hodonské a Poleradice a Diváky spálili; eho
ušeteno, to r. 1624 Poláci zniili. Za války ticetileté byla mezi

lidem ve zdejší krajin bída tak ohromná, že lidé pojídali koínky
a z toho meli.



128

Po válce ticetileté bylo r. 1673 v Poleradicích 15 židovských

rodin, které obývaly opuštné domy kesanské, jichž bylo 73.

Z tchto 73 dom utekli obané do ciziny, zanechavše zde celý

svj majetek, ponvadž ohromné dan a desátky platiti nemohli

a svou vrchností ješt utiskováni byli. Nejhe ze všech obcí

našeho okresu vypadalo to v Poleradicích. Ped válkou ticeti-

letou bylo tam 106 dom, z nichž po válce obydleno zstalo

33 a z 73 dom lidé utekli. V 15 opuštných domech usídlili se

židé; mli tam i svj hbitov u nynjší silnice, kteréžto místo

dosud sluje „židovské hrbky“.

R. 1731 ztratily Poleradice privilej na trhy. Ale na žádost

rektora koleje jesuitské P. Tobiáše Losenického, potvrdil a ob-

novil jim císa Karel VI. dne 12. bezna r. 1731 tyto výroní

trhy: na den sv. Brikei (13. listopadu) a tu nedli po sv. Pro-

kopu, pak týdenní trh každou stedu (daný králem Ferdinandem L
r. 1537). Císaovna Marie Teresie potvrdila dne 5. ervna 1747

Poleradicm císaem Karlem VI. obnovený privilej na dva trhy

výroní jakož i na trh na každou stedu. Na žádost obecního

úadu potvrdila císaovna Marie Teresie dne 2. ervna r. 1749

msteku Poleradicm privilej e od Protivce ze Zástizl, od pán
z Víková a potvrzení tch privilejí od rektora koleje jesuitské

v Brn, knze Martina Stredonia (Stedy).

Dle Slavíka platily Poleradice r. 1750 na úrocích ron
39 zl. 48 kr., z radnice 5 zl.; dávaly 93 slepic ron a robotovaly:

12 sedlák po 2 dnech s potahem, 35 tvrtník po 3 dnech,

15 domka a 22 podruh po 1 dni. tvrtláníci robotovali ve žních

celý týden, ale dostávali po bochníku chleba a stravu v poledne

a veer. Dvanáct jich nekonalo robotu a to byli: 2 rychtái,

2 purkmisti, kostelníci, sladovnití, hajní a j.

R. 1782 rozkouskován Poleradský dvr a dán 12 osadníkm
v ddiný nájem.

R. 1836 mla vrchnost v Poleradicích salámu, ale pronajatou,

ve které se ron 150 cent drasla vyráblo; pozstávala z domu
a 1 pece o 2 kotlích. — V tch asích vyrábli obané mnoho
pšeniného škrobu, který ve vkolních osadách prodávali.

Po zrušení ádu jesuitského pipadly Poleradice nábožen-

skému fondu, kterýž je r. 1789 pronajal c. k. dvornímu radovi

Bedichu šl. Mayernovi. R. 1807 koupil Bedich šl. Mayern Pole-
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radíce a ješt téhož roku prodal je i s Diváky za 136.737 zl.

c. k. nej vyššímu strážmistrovi Františku z Langendonc-u, který

je dne 3. dubna 1809 odkázal knžn Karolín z Lichtenštejna,

vdov po knížeti Alois Josefu, r. 1805 zemelém. R. 1828 po-

stoupila statek tento Karlu hr. z Friberta. Hrab Fribert zvelebil

zanedbaný statek, jmenovit lesy a staral se všemožn o rozšíení

ovocnictví a vinaství. Zemel v Divákách a pochován jest

i s manželkou a synem svým v rodinné hrobce v panské zahrad

„v Boí“, kde vystavena jest úhledná kaple, v níž se nkolikráte

ron slouží služby Boží. Po smrti Karla hr. z Friberta zddila

statek Divácko-Poleradský jeho píbuzná provdaná za Karla svob.

pána Lewetzova na zámku Diváckém.

Osada tvoí širokou, nepravidelnou náves; domy stojí bu
v adách bu po rznu. Do osady vedou od nepamtných dob

tyry cesty. Domy stavny ze smíšeného materiálu stojí prelím
do ulice; v pedu mají nkteré zahrádky, v zadu velké zahrady

(humna), kde stává stodola. Ostatní budovy hospodáské jsou

u pedu bytu, za nimi je dvr s chlévy. Nábytek vtšinou starobylý

a malovaný jest rzn ve svtnici rozestaven.

Muži a mladíci nosí krátké kabátce, vesty s mnohými knoflíky

a úzké kalhoty zhotovené z rozliných látek; ženské nosí krátké

sukn, vyšívaný obojek, na hlav peste barevné šátky a vysoké

boty neb stevíce.

Kostel sv. Jana Ktitele stojí na malé vyvýšenin uprosted

obce a jest obehnán nízkou zdí. Za dívjších dob byl kolem

kostela hbitov, od r. 1831 jest hbitov za vesnicí na kopci.

Všeobecn se má za to, že obraz sv. Jana evangelisty pochází

od slavného vlašského malíe Ticiana. Obraz je krásný, ale zdá

se nám, že malíem jeho nebyl Tician, nýbrž nkterý brnnský
jesuita.

R. 1350 byl kostel Kurdjovský jako filiální pidlen ku fae
poleradieké. I Diváky byly tenkráte pifaeny do Poleradic.

R. 1387 prodal probošt Mikuláš a celá kapitula sv. Petra v Brn
Václavovi, proboštu a konventu panenského kláštera Kounického

ves Sulovice s píslušenstvím
;

probošt kounický postoupil pak

kapitule této roní plat pi kostele Poleradském. Když olomucký

biskup zídil r. 1390 faru v Kurdjov, tu tamní obec byla po-

vinna poleradskému farái dáti náhradu a sice roní poplatek

9
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ze vsi Silvek, pl vinohradu v Šumperku s desátkem a horním
právem; majitel Kurdjova pan Jindich z Lipého pak 2

/4 vino-

hradu v Kurdjov. R. 1529 byl zde faráem jistý- Petr, jenž

od r. 1520 byl v Milonicích. R. 1597 ulil pro Poleradice zvona
Volfgang v Brn nový zvon. R. 1616 byl zde faráem Valentin

Maršálek. Od r. 1622 obsazovali zdejší faru jesuité brnnští;

farái jejich peasto se vystídali.

Dle dkanské matriky hustopeské ml r. 1672 kostel Po-

leradský mimo hlavní oltá 2 poboní (sv. Martina a sv. Jana

evang.) a na vži 3 zvony; ku kostelu náležely 3
/4 vinohradu,

k fae lán, louka, 2 lesíky a nepatrný desátek. Z filiálky Divácké

dostával fará 23 zl. 20 kr., z filiálky Nmické, která r. 1680

Vel. Pavlovicm pikázána byla, 20 zl. a vdro vína.

R. 1773 pešel patronát (po zrušení jesuitské koleje v Brn)
kostela Poleradského na náboženský fond a statky koleje na

studijní fond. R. 1784 dostaly Diváky samostatnou kuracii a byly

od Poleradic odloueny. Až do r. 1823 byly Morkvky pifaeny

do Poleradic, od r. 1823 pidleny byly do Brumovic.

Od 26. kvtna r. 1830 byl zde faráem Václav Havránek,

od 14. kvtna r. 1847 Jos. Teplý, od r. 1856 Petr Trávníek,

od r. 1864 Kliment Gotvald, od r. 1882 Filip Toufar a od 8. pro-

since r. 1901 Jan Šidlák.

Nedaleko msteka stojí na pahorku pkná kaple sv. Rocha,

na námstí stará socha sv. Jana Nep. a na silnici starý kamenný kíž.

Hbitov býval díve u kostela, r. 1831 peložen byl mimo

obec.

R. 1847 byl kostel nákladem patrona zcela obnoven, r. 1850

obraz na hlavním oltái, jakož i práce sochaská na oltái d-
kladn obnovena, r. 1856 ti zvony pelity.

O škole dje se zmínka již r. 1607. Stávala na míst školy

nynjší, která dostavena a otevena byla r. 1884. V Divákách,

které byly piškoleny do Poleradic, zízena škola r. 1782. Na

zdejší škole nejdéle psobil FranL Štikarovský, jenž založil školní

knihovnu.

Hodiny na vži kostelní pocházejí ze staré radnice (nynjší

dm hostinského Štefana), odkud bylv r. 1877 sejmuty a na

vž kostelní dopraveny. Zvon bicí má nápis: „ANNO 1690“.



131

Nejvtší zvon byl pelit r. 1856 a nese nápis : „L. F. STANKE.
V. OLOMOUCI. L. P. 1856. PEDSTAVENÝ. A. KABELA.
VÝBOI. J. BROSKVA. C. STEŠTIK. J. OTÝPKA. N. VA-

ŠÍEK. V. KOZÁK. PÍSA. SOUKOP. Druhý menší zvon:

L. MARTINU. IN BRÚNN. 1774. Tetí zvon: IN. HONOREM.
S. JOHANNIS. BAP. — Na hlavním oltái jest vzácný obraz

madony — dílo umlecké — v pkném vyezávaném, nyní ob-

noveném rámci. Dle nápisu byl obraz r. 1738 malován.

Stará radnice zdejší s vží a zvonkem byla r. 1884 prodána

a vž na ní rozebrána. (Obr. 34.)

Jméno Poleradice pochází od zakladatele Polerada.

1

)

Názvy pozemk poleradských jsou: Na Hrad, pod Hradem,

na Kížích, Kuntinov, Paseka, Padlky, na Stráni, nad Rybníkem,

za Mlýnem, Mlýnský rybník, Pan Jan (pojmenováno po panu Janu

Kunoví), Klínek, Straci, Dukejský, pod Svtlem, Psinky, Hora

„Šajby“, Svtlé, Nedánov, Díly, Závist, Randla, Mezihorky,

Víckov (po majiteli hradu), Kukle, Kopanina, Ochzky, na Vor-

líkách, na Štpnikách, od Bojanovská.

Obyvatelstvo živí se rolnictvím a chovem dobytka. Živnostníci

jsou zde: 3 obchodníci a kramái, 2 kovái, 6 obuvník, 3 krejí,

2 stolai, 1 kolá, 1 peka, 2 ezníci, 12 zedník, 8 tesa, 3 ho-

stinští, 1 babka, 2 mlynái.

Spolky: Pvecký „Cyrilská jednota*, spolek hasiský, spolek

veteránský, potravní „Blahobyt 4
*, spolek velaský a vodní družstvo.

Ve svém znaku mají Poleradice vž, kterou spatujeme již na

staré stíbrné peeti z r. 1620 a z r. 1749. Stíbrná pee má
nápis: SIGILLUM. OPPIDULI POLEHRADICENSIS. ANNO. 1620.

(Tab. I. 5.)

K obci náleží samoty: Vrchní a Dolní mlýn vodní a cihelna.

U Poleradic se láme dobrý kámen ku stavb.

R. 1782 byl zde zrušen zempanský dvr. Stával na míst,

kudy se pechází z msteka ku hbitovu a povstalo z nho
19 dom.

R. 1656 bylo v Poleradicích 30 osedlých a 76 pustých

dom s 200 obyv., 1670 bylo 33 dom osedlých s 220 obyv.,

l
) Polerady jest vesnice v hejtmanství Karlínském (okres Brandýs) a jiné

v hejtm. Mosteckém v Cechách.

9*
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1790: 130 obydlených dom s 603 obyv., 1834: 196 dom
s 889 obyv., 1869: 243 dom a 1026 obyv., 1890: 267 dom a

1142 obyv., z nichž 10 žid, 1900: 288 dom (15 neobydlených)

a 1254 obyv. (606 m. a 648 ž.), 1245 kat. a 9 žid; malostatek

ml 580*3 ha rolí, 14*9 ha luk, 9*4 ha zahrad, 24*1 ha vinic,

48*9 ha pastvin, 129*4 ha les a 47*4 ha pdy neplodné, vše

s výnosem (dle katastru) 23.208*36 korun; velkostatek: 49*9 ha

rolí, 5*9 ha luk, 2*4 ha pastvin, 298*6 ha les a 22*5 a neplodné

pdy, vše s výnosem 6124*46 K.

Císaským patentem ze dne 10. bezna 1729 byl hrdelní

soud v Poleradicích zrušen.

R. 1747 (5. ervna) potvrdila císaovna Marie Teresie

msteku Poleradicm od císae Karla VI. obnovený privilej na

dva výroní trhy a jeden trh týdenní každou stedu. — R. 1802

bylo 25 stíbrných mincí a jiné votivní pedmty na Mariánském

obrazu pi hlavním oltái v kostele Poleradském odvedeno

vrchnostenskému úadu v Tšanech a pedmty tyto nebyly

dosud vráceny. — R. 1858 mla fara Poleradská 21 jiter rolí a

3 kusy lesa. Výbava desátková obnášela ron 101 zl. 48 kr.,

doplnk kongrue ron 102 zl. 3

7

2
kr. km. — R. 1875 vysta-

vena byla okresní silnice z Poleradic do Bojanovic, r. 1877

z Poleradic do Divák a 1903 z Poleradic do Morkvek. —
R. 1883 bylo obci povoleno odprodali 23 jiter 1547Q 0 obecních

pozemk na uhražení dluhu za píinou stavby školy.

Šitboice.

Na severním svahu Híbecích hor, severozápadn od Klobouk
7*5 km vzdálena jest osada Šitboice, díve také Ješitboice,

Ješutboice, Žitboice zvaná. ítá 1458 obyvatel (715 muž. a

743 žen., 1455 katol. a 3 žid, 285 dom obydlených a 19 ne-

obydlených); všichni obyvatelé pihlásili se k ei eské.

Obyvatelstvo živí se rolnictvím a chovem dobytka.

Ze živnostník jsou zde: 4 obchodníci a kramái, 3 kovái,

6 obuvník, 2 krejí, 2 stolai, 2 kolái, 1 tesa, 2 pekai,

2 ezníci, 6 zedník, 1 zámeník, 4 hostinští, 1 mlyná (vták)

a 2 babky.
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V r. 1900 napoítáno zde bylo 106 koní, 496 kus dobytka
hovzího, 539 prasat, 168 koz, 332 hus, 2759 slepic, 5 morek,
49 kachen, 549 holub a 86 úl vel.

Jména pozemk: Pední nové, Noviny, Nové Hory, pod
Novýma Horama, Novosady, u lesa, Mladý, Staré hory, Domanina,
Rozdíly, Líchy, Torhety, Tra od Nykolic, Zadní podílky,

u Nového dvoru. Padlky nad rybníkem, Tra od Tšan.

Samoty patí k obci: Dv cihelny a mlýn (vták).

Spolk jest zde málo: Potravní (1868), hasiský (1900) r

Reifeisenka a kontribuenská záložna (má akt. jmní 25876 K r

reservní fond obnáší 1030 K).

Ve staré peeti z roku 1749 mají Š. radlici, hrozen a krojidlo.

V místé stojí na mírném návrší katolický chrám s farou,

tyrtídní škola, dvr, za ddinou tak zvaná, „Boží muka*.

V samé obci jest pramen sirkový, pod jménem „štynkar" :

lidé pijí vodu tuto se zálibou.

Poštou náležejí Š. do Tšan.

Šitboice jsou prastarou osadou. Fara zdejší patila prý

klášteru Rajhradskému pod patronát mateského kláštera v Bev-
nov (u Prahy), jehož opat Martin r. 1255 desátk ze zdejší fary

se dovolával. 1

)

Nechtje vésti o tom s biskupem spor, žádal, by tento

uložil rozhodnutí o tom hodnovrným mužm. Biskup proto

ustanovil mistra Markvarta, školastika pražského, a bratra Gott-

frieda z domu nmeckého ádu, kteí po bedlivém uvážení na-

znali, že opat od založení kláštera Rajhradského skuten bral

desátky všech osad k nmu patících, jakož i právo ustáno viti

a sesazovati tam faráe a ml opat kostelu olomuckému platiti

J

) Že by tyto Šitboice (Ješutboice) z ásti byly již r. 1055 patily

kostelu olomuckému a druhá ást že byla olom. biskupem Janem r. 1110 od

knižete Oty II. pro biskupství pikoupena a že se pipomíná r 1265 v závti

biskupa Bruna, jsou vesms hrubé omyly. Kdo zmínné listiny opatrné pete,

nahlédne, že tam jmenovaná farní osada a újezd (circuitus) „Jestboice“ ležely

na Ghrudimsku v Cechách. R. 1349 pipojeny byly farou novému biskupství

v Litomyšli a r. 1400 prodal je olom. biskup Jan Mráz za 400 h. Bokovi
z Podbrad. Újezd Jestboický, ve kterém lidé za starých dob konali zemskou

stráž, rozprostíral se v hornaté krajin od hranic moravských až po Pelou.
Pozn. redakce.
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29 h. Kdyby však klášter Rajhradský nkterou ves prodal nebo

zamnil, plat ustanovený se nijak mniti nemá.

Klášter Rajhradský držel pouze zdejší faru, ale ves sama

byla v rukou svtských, nebo mezi zbožím Rajhradským nikdy

se nejmenuje. Snad již ve XIII. stol. patila rodu z Deblína.

R. 1317 založila paní Kateina z Doblína, vdova po Tasovi

z Lomnice, klášter Dominikánek na Starém Rrn a mezi jiným

zbožím darovala mu též nkteré statky v Šitboicích a sice od-

kázala: 20 lán s dvorem, 9 vtších dvorc s rolmi, 4 menší

bez rol, vinohrady již vysázené i budoucné tam ješt snad za-

ložené, lesy, koviny, honitbu, rybolovy, role, louky, pastviny a

všechna práva k onm 20 lánm a 13 dvorcm patící, svému

vnuku Jenci, ze syna Tasa dobré pamti, s podmínkou, že statek

tento po jeho bezdtné smrti klášteru má pipadnouti. Jenec

z Lomnice slíbil, že první rok po smrti své babiky Kateiny

z Lomnice, z onch 20 lán a 13 dvorc v Š., ani z vinohrad

a les nechce bráti ani plat, ani užitk, nýbrž že ponechá

všechen píjem toho roku klášteru, jemuž po jho bezdtné

smrti vše to pipadnouti má.

R. 1333 v den sv. Vavince obnovila Kateina z Lomnice

v poslední své vli obdarování klášteru uinné, jmenovit také

patronátní právo kostel v Oechov a v Šitboicích. 1

)
— Týž

den a rok potvrdil Vzata z Lomnice za svdectví svého synovce

Jence a syna svého Znaty, poslední vli matinu. Pedstavenou

kláštera stala se roku 1339 Alžbta, dcera Znaty z Lomnice.

R. 1356 zapsal Jenec z Lomnice manželce své Anežce

3 popluží a vše ostatní v Šitboicích vnem ve 500 kop groš.

R. 1360 Pan Tas z Lomnice (syn Vznatv) vysadil své

manželce na statku svém v Š. 75 kop ouroních v 600 kop

vnem a slíbil doplniti jinde, co by se tu snad nedostávalo. Že

neml sám syn, spadly Š. na jeho bratry, kteí se psali

z Lomnice a z Deblína.

R. 1368 prodal Jence z Deblína Reneši z Damboic ve

vsi Š. 7 lán. R. 1373 prodali Reneš a Hanuš, brati z Dam-
boic, Žibidovi ze Slatiny v Š. 7 lán. Žibid ze Slatiny za-

psal r. 1376 své manželce Ev 105 h. gr. v Š. na 7 lánech a

písl. vna.

9 V listin „Schuthwaritz“.
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R. 1381 Jan z Lomnice „sstupil“ se s Ctiborem z Cimburka

na vše statky obapolné v brnnské cúd ležící. Týž Jan z Lom-
nice dal téhož roku své manželce Machn ve vsi Šitboicích

( B Jestboic“) na vinných horách, lesích, loukách, platech, po-

plužích — a když by zde nedostailo, také ve vsi Lubném
50 h. gr. vna zapsati. Sstupník jeho Ctibor z Cimburka sou-

hlasil. R. 1386 poukázal Jan z Lomnice své manželce Machn
50 h. gr. roního platu v 500 h. vna na vsi Šitboicích na

ourocích, platech a píjmech, na horách vinohradních, lesích,

loukách a poplužích — a co by se tu nedostávalo, mlo do-

plniti se na statku Lomnici.

R. 1390 Markéta, dcera Jencova z Deblína, vzala na spolek

eka z Kunštátu jinak z Lúek, manžela svého, na všechny

statky po otcov smrti na ni spadlé, jmenovit na hrad Deblín

se všemi osadami k nmu patícími, i na Jestboice (Š.) a po-

stoupila Beneši, Vakovi a ekovi, bratrm z Deblína, hrad

Deblín se všemi vesnicemi až na Jestboice, abych jich užívali

na dožití. Téhož roku markrab Jodok naídil zapsati do desk

na vždy pro konvent kláštera sv. Anny v Brn 6 h. gr., které

mu Jene z Lomnice prodal v Jestboicích na 4 lánech.

R. 1399 Petr ze Slatiny prodal Janovi z Tavíkovic v Šit-

boicích 7 lán ouroních s píslušenstvím. Jan z Tavíkovic za-

psal pak své seste Elšce, manželce Pibíka e. Lopatka, na

7 lánech ouroních 80 m. gr. vna a r. 1407 vzala Eliška

z Tavíkovic, vdova po Lopatkoví, svého bratra Jana z Tavíkovic

na spolek na to vno v Šitboicích.

R. 1406 markrab Jodok dal zapsati Jankovi z Klenového

300 h. vna na Šitboicích po smrti Machny, manželky Jana

z Lomnice, na markrab spadlého. — Týž markrab dal si-

rotkm Jana st. z Lomnice po smrti jejich matky Machny

na nho spadlé vno — ponvadž ze 500 h. již dal 300 h.
na Šitboicích Janovi z Klenového — ostatních 200 h. ale na

Lomnici, nebo celých 500 h. v Šitboicích nevyneslo by. Jan

z Klenového vzal Boka z Vilhartic na vnné právo v Šitboicích

na spolek. Protož Machna, Anežka, Kateina a jiné sestry, dcery

Jana st. z Lomnice, uinily odpor proti tomu, že markrab Jodok

vno jejich matky na Šitboicích daroval Jankovi z Klenového.

R. 1411 Kateina z Lomnice se svými sestrami pohnala
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k tomu žádného spravedlivého práva ;
nebo to zboží spravedliv

spadlo po jich otci a matce.

Po súdu vzdání v proboštov dom v Brn mezi sirotky

pana Jana st. z Lomnice a Bokovým synem z Vilhartic takto

páni nalezli, ohledavše desky z obou stran: „Jakož markrab

Jošt tomu Bokovi dává na vsi Ještboicích (Š.) 300 h. a si-

rotkm díve jmenovaným z Lomnice 200 h. Což by tu na

Ještboicích nedostalo tch 200 h., že by to mlo na zboží

Lomnickém doplnno býti; tak se zdá pánm, že Bokovi na

Ještboicích 300 h. mají býti, a 200 h., což jest mimo 300 h.

tm sirotkm mají ostati a to má úedníky odhádáno býti, tak

jakož v ty asy bylo, ježto pan Jan z Lomnice žen své ve

dsky vložil.
“

R. 1412 Boek z Vilhartic prodal Pavlíkovi z Unic vnné
právo, které byl po smrti Janka z Klenového od markrabte

Jodoka již zemelého obdržel, totiž 300 m. gr. na vsi Jestboic

alias Šitboic. — „Panským kázáním stalo se v nedli Oculi

odhádání Pavlíkovi z Unic v té vsi v Šitboicích, nejprve dvr
a k tomu dvoru dvoje popluží na 3 lánech a na jedné louce,

ježto od dávna k dvoru slušelo a na jednom fleku lesu, ježto

slov „Weynleyt“, to jest položeno v 100 h. a ostatek na

lidech tu ve vsi na 10 lánech 15 h. roního platu; a na té roli,

ježto slov „Ubraker“ x

)
a tch jest 50 lionv a z každých lionv

1 gr. platu; toho iní 50 gr. platu a za ty desátky, ježto z té

role mají dávati a také za ty roboty, ježto mají svézti do dvora

ty jisté desátky, toho jsme položili 3 h. platu; a na podsedcích

ostatek. Vyjmenovány byly podrobn podseky a lány a jich

držitelé. 2

)

Téhož dne pannám, dcerám, pana Jana z Lomnice staršího

odhádáno jest panským kázáním tu v Šitboicích 9 h. roního
platu mén 5 gr. 3

)

Item na 9 podsedcích na rolných, ježto z každého platí

7 gr. platu a což by se tu nedostávalo k 200 h., to má na-

9 To jest pole obdlané (Urbaracker).
2
)
Ze jmén: Anderl, Ol Treps, Gylg, Komer atd. patrno, že tenkráte

Šitboice osazeny byly Nmci.
3
) Držitelé lán jsou jmenováni.
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plnno býti na Lomnickém zboží, kde jim oclhádáno: v Rasové,

Chelové, Kunín a Bedichov.

R, 1412. Pavlík z Unic vzal na vnné právo 300 h. gr.

v Šitboicích — Pešíka ze Lhoty na spolek.

R. 1415 Pavlík z Unic dal Sven, matce své, a synm
jejím, které mla s manželem Sobnem, ve vsi Šitboicích na

dvoe o 2 poplužích, na loukách, na lad e. „Weinleyt“,

70 h. gr. vna zapsat, peveda jí vnem ze vsi Skic (Ol. cúda)

a Pesík ze Lhoty, jeho spoleník, souhlasil a rok na to vzal

Pavlík z Unic Svenu, matku svou, a Elišku, pannu, dceru

Bokovu z Hrádku, na spolek na vše, co ml aneb míti bude

ve vsi Šitboicích (Jestboic).

R. 1416 Jan z Tavíkovic prodal Jindichu e. Liškovi z Ra~

dostic ve vsi Šitboicích 7 lán ouroních s píslušenstvím, který

své manželce Katein na tchto lánech zapsal 75 h. gr. vna
a vzal bratrance svého Zikmunda na spolek tchto 7 lán mimo
vno své manželky.

R. 1436 knz Ondej, kanovník brnnský, pohnal Jíru

ze Mstnic, „že jemu jest rukojmí za Jana z Tavíkovic za správu

a ml jemu 7 lán u Šitboic ve dsky vložiti a toho jest neuinil,

což pokládá za 100 h. gr.“ Protož Jíra ze Mstnic a z Litavan,

vykonavatel poslední vle po f Janu z Tavíkovic a jeho seste

Elšce, prodal Ann z Radostic, manželce Bernharta e. Omay-

sera, 7 lán v Šitboicích. — Anna, dcera f Jindicha Lišky

z Radostic, vzala manžela svého Bernharta na své zboží ddiné
v Šitboicích a Radosticích na spolek.

R. 1437 Kateina z Lomnice darovala Ann, pedstavené,

a konventu kláštera sv. Anny v pedmstí Brna, ddictví své

v Šitboicích s vinicemi a j. píslušenstvím po své a sestry své

Doroty smrti.

R. 1446 Anna ze Šitboic a z Unic vzala Jindicha z Mezi-

lesic, manžela svého, na 300 h. gr., které na ni po Pavlíkové

smrti pipadly v Šitboicích, na spolek. — Anna z Radostic

vzala Aleše z Doloplaz, manžela svého, na vše, co mla v Šitbo-

icích a Radosticích, vyjma vna nkdy matky své v Šitboicích,

na spolek. — Anna z Unic pohání Jana z Lomnice a z Meziíí

ze 200 h. gr., že jest držel její zboží v Šitboicích bez jednoho

dvaceti let a 18 h. gr. roního platu „a tch úrok mi navrátiti
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nechce, tak jakž otec mj jemu svil". — Jan z Lomnice

a z Meziíí, jehož byla Anna z Boskovic a z Brandejsa r. 1412

na Tuapy na spolek vzala s podmínkou, aby z toho zboží ped-

stavené a konventu kláštera sv. Anny na St. Brn ron dával

10 li. platu, pevedl tchto 10 h. platu z Tuap na Šitboice

na lidi své osedlé.

R. 1447 mezi Annou z Unic a Janem z Lomnice páni

rozkázali, aby své svdomí obapoln ped pány postavili a tu

vystavila Anna Mikuláše Gigana z Gelechovic, jenž seznal, že

nkteré chvíle byl pijel do Palavic a tu jest s Pavlíkem, otcem

Anniným, mluvil o to zboží Šitboické, a on rekt, „že jest toho

zboží svil p. Janovi z Lomnice, nebo on lépe mže to zacho-

vati, nežli vy pátelé".

Pan Jan vystavil svdka Jana Dupníka z Nitkovic, komor-

níka, a Jana z Medián, sudího práva menšího brnnského, a

Šakovce, a ti jsou seznali, že jsou pi tom byli, když pan Jan

Lomnický o to zboží tržil s Pavlíkem a je koupil, a když toho

doplatiti nemohl, tedy jí toho zboží postoupil. Páni nalezli, že

pan Jan nemá tomu odpovídat!.

R. 1464 Jindich z Meziiesic a Anna z Unic, jeho man-

želka, zapsali Markvartovi z Lomnice vnné právo ve vsi Šitbo-

icích, na dvoe a na lidech, po Pavlíkovi z Unic o 300 h. gr.

zapsané. — Jindich z Meziiesic pevedl vno manželky své

Anny z Unic ve 300 h. gr. ze Šitboic na dva ddiné své po-

díly v Mouinov, na dvr a vše, co tam ml. — Vilém z He-

raltic pohnal paní Máchnu z Boskovic a z Archlebova ze 100 h. gr.,

„že mi jest ekla i slíbila od svých syn od pana eka a Boka
list vyjednati dobrou vli na ten list na Šitboice, kterýž jest

mi pan Kuna dobré pamti dal a postoupil i na jiné vci, toho

jest neuinila a mne k škod pipravila 44

. — Boek z Kunštátu

a z Poleradic pohnal Viléma z Heraltic ze 200 h. a ze 30 zl. uh.,

„že mi drží mé vlastní ddictví v Šitboicích lidí, které mj ne-

božtík otec byl koupil od Aleše z Miroslavi i ten list na to zboží

a toho ped pány ukázati nechce". — Vilém z Heraltic pohnal

pana Geka, pana Boka, bratí z Kunštátu a z Poleradic ze

100 h., „že po smrti otce svého list mj mn dali a vrátili,

kterýž jsem já sám zaplatil svými penzi, ježto svdí na Šitbo-

ice a ekli mi, na tom nepekážeti, aby mi to ve dsky vešlo
44

.
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R. 1466 mezi Vilémem z Heraltic a p. ekem a p. Bokem
z Kunštátu kníže milost a páni nalezli: „ponvadž Vilémovi list

vrácen jest a p. Jan, bratr jich starší, zná se, že jemu Vilémovi

na tom ekl nepekážeti, aby jemu Vilémovi p. enk a p. Boek
také na tom nepekáželi, tak aby Vilémovi to v Šitboicích ve

dsky vešlo a bylo vloženo od toho, od koho vloženo bytí má.

— Aleš z Doloplaz a z Miroslavi a Anna z Radostic zapsali

Vilémovi z Heraltic a jeho synm své vlastni ddictví v Šitbo-

icích s plným desátkem. — Vilém z Heraltic zapsal Uršule ze

Stonáova, manželce své, na svých lidech v Šitboicích 6 kop gr.

platu. — Panna Kateina, pedstavená, a celý konvent kláštera

sv. Anny v Brn pohnaly p. Markvarta z Lomnice ze 300 h. gr.,

„že nám drží ve vsi Šitboicích 20 lánv a 13 podsedk i s lidmi

a kostelní podací, tudiž se vším té vsi píslušenstvím i úroky

odtud bée, ježto my k tomu lepší právo máme“. — Téhož roku

Markvart z Lomnice pohnal p. Hynka ze Židlochovic, že se

k nmu na panství utekl jeho lovk, který jiného zavraždil a

on ho vydati nechce a že lidé Hynkovi, táhnouce do Rakous,

vpadli do Šitboic a ves a vinice mu zpustošili.

R. 1481 Eufemie, pedstavená, i konvent od sv. Anny ve

St. Brn pohnaly p. Markvarta z Lomnice a ze Šitboic ze 60 h.,

„že nám udržuje na každý rok 6 h. úroku spravedlivého, který

máme na 4 lánech v Šitboicích, ku kterémuž my lepší právo

máme, nežli on“, dále jej pohnaly ze 100 h., „že nám od 20 let

zadržel jest a klášteru našemu 10 h. úroku spravedlivého, který

nám byla odkázala dskami urozená paní Anna z Boskovic, man-

želka pana Oldicha dobré pamti ze Šternberka, odjinud z Holic 1

)

na vsi Tuapy a odtud také pevedl jest nás urozený pán Jan

z Lomnice na své lidi vlastní, které ml v Šitboicích, Jrteré zboží

pan Markvart drží a podnes nám nic nevydává^. — Mezi panem

Markvartem z Lomnice a panem Dobešem z Boskovic na míst

krále J. M. o právo kláštera sv. Anny v St. Brn páni nalezli:

„Ponvadž p. Markvart tak starodávní a dlouhé držení opravy

toho kláštera pedkv svých ukázal, že k té oprav právo má,

a jakož ta paní, fundator jsoucí toho a vyzdvihujíc klášter ten

x
) Anna z Boskovic, dcera Tasa Brandýsského z Boskovic, mla v 1.

manželství Oldicha Holického ze Šternberka, v 2. Jana z Lomnice. Pozn.

redakce.
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v ochranu králm eským a královnám a biskupm olomuckým

poruila, jestliže by tím lidem a zboží klášterskému mimo spra-

vedlnost která se kivda dála, povinni jsou králové, královny

i biskupové jich brániti a je ochránit!, aby pi spravedlnosti

zstaveni byli a protož p. Markvart v své držení má zase uveden

býti, z kteréhož jest vyveden." Eufemie, pedstavená, i konvent

od sv. Anny v St. Brn pohnaly pana Markvarta z Lomnice

a Šitboic ze 400 h., „že nám drží zboží naše ddiné v Sitbo-

ricích, vinohrady i jiné dchody k tomu zboží píslušící, které

nám a našemu klášteru dala k vnosti urozená paní Kateina

z Lomnice, ku kterémuž my lepší právo máme, nežli on". Dále

páni se usnesli: „Ponvadž se panny na dsky táhnou, aby výpis

desk vzat byl a pede pány pinesen a páni vidouc výpis súditi

ráí," a „ponvadž panny vedle phonu dskami dostaten
provozují, že p. Markvart z tch 4 lán jim vydávati má tch
6 hiven, když zase osedú a ze lhot vyndou, pakli co tch 4 lán
pastvin požívá, to jim vydávati má, dokud se neosadí zvláš,

ponvadž jich oprávce ddiný jest"; též „ponvadž se pan

Markvart sám zná, že povinnovat jest tch 10 h. vydávati, aby

tak uinil, když osedú," a „ponvadž panny provodí dskami, že

k té vsi i k tm ke všem požitkm právo mají vedle phonu
a, co se kupu dotýe, že pan Markvart by to ml zase od nich

koupiti, že prodej se státi nemohl, než což pan Markvart penz
za to dal jakožto 80 h. penz drobných ty asy berných, chtí-li

panny ves zase míti, ponvadž jsou peníze vzaly a na klášterské

poteby naložily a platy nkteré za to koupily, aby zase panu
Markvartovi peníze vrátily “.

Konen r. 1482 páni rozkázali, aby, což se Šitboic dotýe,

pan Markvart nálezu panskému, kterýž vedle desk se stal, pevoryši

a konventu sv. Anny dosti uinil a, má-li co k pannám mluviti,

bute o splacení vnného práva aneb jiného, aby jich právem
hledl."

R. 1492 mezi panem Janem a panem Znatou z Lomnice
a mezi pevoryši Eufemií páni nalezli

:
„Ponvadž Jindich z Mezi-

lesic a Anna z Unic vno své posléz skládali p. Markvartovi,

než vklad pannám sv. Anny vložen jest i pevedení pana Jana
Lomnického, pradda jich z Tuap, na Šitboice starší ukazuje se

a to se neukazuje, kde otci Anninu to ve dskách svdilo, že
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páni pi nálezu panském prvním to zstavují a panny odpovídati

nemají/

R. 1497 ást Šitboic, kterou držel r. 1466 Vilém z Heraltic,

po nm zase páni z Kunštátu, postoupil Jan Kuna bratrm svým
Heraltovi a Ladislavovi z Kunštátu, asi 8 lán a podsedk.

R. 1503 Heralt z Kunštátu postoupil zboží své v Šitboicích

klášteru sv. Anny na St. Brn, který nyní držel celé Šitboice,

nebo 7 lán díve již pipomenutých bylo zajisté také postoupeno

Jindichem z Mezilesic Markvartovi z Lomnice.

R. 1528 Veronika, pevorka kláštera sv. Anny, zastavila

Šitboice, Moutnice a Tšany Jindichu Meziískému z Lomnice

a z Jemnice bez povolení královského za 725 zl. mor., který je

držel do r. 1551.

Šitboice náležely pak celé klášteru sv. Anny v Brn až do

r. 1782, kdy klášter byl zrušen (2. kvtna) a statky jeho Blaže-

jovice, Sivice, Šitboice s patronátem, Moutnice, podíl Syrovic a j.

na 6042
/64 lán odhadnuty byly na 5586 zl. 50 kr. R. 1784 byl

jeden ze dvor v Šitboicích rozdlen a mezi usedlé rozprodán.

R. 1793 odhadnuty Šitboice, Moutnice s Rozáínem jako zvláštní

panství na 73.761 zlatých. Od r. 1782—1824 náležely erárnímu

fondu do Blažovic a r. 1824 (22. ledna) koupili od eráru Šitboice

Augustin a Ignát ryt. Neuwallové za 41.050 zl. a spojili je s pan-

stvím Klobuckým.

Alodní statek se dvorem, lihovarem, továrnou na kvasnice

drží nyní František princ z Lichtenštejna a spolek.

Kostel sv. Mikuláše jest pvodu velmi starého a jest to nejstarší

stavení v soudním okrese. (Obr. 35. a 36.) Již r. 1255 byla zde fara.

Patronát kostela a fary pešel r. 1317 od kláštera Rajhradského

na soukromé majitele osady. Dne 18. kvtna r. 1612 psal kar-

dinál pevorovi u sv. Tomáše v Brn o velké rozepi pevorky

u sv. Anny a faráe v Šitboicích, uznávaje, „že fará není bez

viny a že si peje, aby odtud se odstranil “. Naízením biskupa

fará byl odstrann a na jeho místo dosazen jiný. — R. 1615

(28. záí) porouí kardinál z Ditrichštejna Adamovi Gelustkovi,

farái v Šitboicích, by svdomí vydal ped oficiálem o jakémsi

urozeném pánu Janu Quellarovi. Po Gelustkovi od r. 1620— 1632

faráoval zde Martin Strážce, od 1632—1665 Dominik Firmo,

za nhož Moutnice pifaeny byly do Šitboic. R. 1640 odkázal
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Pavel Krištofor hr. z Liehtenštejna-Kastelkornu dominikánskému

klášteru sv. Michala v Brn louku s ovocnými stromy v Šitbo-

icích na 12 mší sloužených ron za zemelé. Týž klášter pi-

koupil v Sitboicích vinohrad za 200 zl.

Z fará následujících nejdéle zde psobili: Frant. Skupka

1739— 1759, Ludvík Grim (býv. kapucín) 1789—1802, Mikuláš

A

Obr. 35. Kostel v Sitboicích.

Steindl (býv. premonstrát) 1802—1822, Ant. Abzug 1834—1852,
Václav Sula r. 1852 a po nm Ant. Vogt do r. 1908.

R. 1783 Nesvailka byla vyfaena a pidlena do Moutnic,

kde byla filiálka kostela Šitboického
;
roku následujícího pešlo

patronátní právo na náboženský fond a filiálka Moutnická stala

se samostatnou kuracií. R. 1810 odvedeny státu 2 libry 25 lot
kostelního stíbra; r. 1854 byl nejvtší zvon (5*59 ct tžký) pelit.



Již v 1. polovici 18. stol. byla v Šitboicích škola. Do r. 1779

mívala škola jen svtniku a komoru; tehdy byla budova opravena

a svtnice uitelova od uírny oddlena. Budova byla kryta

slámou. R. 1812 celá budova byla opravena a pokryta šindelem.

R. 1825 postavena nákladem patrona nová školní budova. R. 1883

pistavny ješt 2 uírny a byt pro uitele; r. 1887 rozšíena

škola na trojtídní a ítala 283 žák.

Nyní jest v Šitboicích škola tytídní; naduitelem jest

Hanák Josef.

R. 1620 bylo v Šitboicích 67 dom a 440 obyvatel;

r. 1656 bylo 34 dom obydlených a pouze 230 obyv.
;

r. 1790

ítaly 137 dom a 106 obyv., r. 1834 bylo zde 186 dom a 985

obyv., r. 1890 284 dom a 1379 obyv., z nichž 10 žid a r. 1900

1458 obyv. ve 285 obydlených domech (19 dom bylo neobyd-

lených).

Malostatek ml 893 ha rolí, 34*3 ha luk, 15 8 ha zahrad,

26*9 ha vinic, 33*1 ha pastvin, 53 ha les a 40*5 ha neplodné

pdy s výnosem (dle katastru) 30.207*26 K; velkostatek 118*7 ha

rolí, 2*3 ha luk, 5*2 a zahrad, 82*6 a pastvin, 16*5 a les

a 16 ha neplodné pdy s výnosem 2572*36 X.

Když císa Josef II. vydal dvorní reskript ze dne 10. února

1783, týkající se ulevení roboty, editelství náboženského fondu,

jemuž tenkráte Šitboice náležely, pedvolalo obecní zástupce

k obapolné úmluv. Stalo se tak dne 19. íjna 1784 a sepsána

byla tato smlouva:

„Na míst dosavadní roboty zavazují se obané Šitboití

ron 1219 zl. 18 kr. do vrchnostenské pokladny platiti a 120

mic ovsa na sýpku panskou odvésti.

Podruzi v osad bydlící i nov pisthovalí mají ron za

robotu, která patentem z r. 1775 byla vymená, 1 zl. platiti.

Ghalupníci v osad se usadivší budou ze svého domku na

panské pd vystavného 2 zl., na rustikální pd pak 1 zl. 30 kr.

ron do dchod vrchnostenských platiti.

Kdo však z poddaných njaké pozemky ze zrušeného dvoru

obdržel neb ješt obdrží, povinen bude z mice roli (528[j°)

ron platiti: z polností II. t. (I. t. si ponechala vrchnost) 2 zl.,

III. t. 1 zl. 12 kr., IV. t. 40 kr. a V. t. 21 kr.
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Kdo z poddaných, — at má pdu vrchnostenskou neb obecní

—
,
odvádl desátek bu vrchnosti neb duchovnímu správci,

odvádti povinen bude i na dále desátek tento.

Potebné práce pro vrchnost budou poddaní za poplatek

patentem z r. 1775 ustanovený vykonávati. Za tyto práce bude

Obr. 36. Vnitek farního kostela v Šitboicích.

jim placeno od íjna do bezna 7 kr., od bezna do ervna 10 kr.,

od ervence do záí 15 kr. denn.
K honb dodá pololáník jednoho honce na 3 dny, tvrtník

na 2 a chalupník na 1 den.

Kdo z poddaných obdržel polnosti ze dvoru zrušeného

a rozdleného, ten neml dan platiti; ty dan platiti bude

vrchnost. Byly-li by však císaské dan zvýšeny, mají poddaní
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tito zvýšený obnos doplatiti. Toliko dan a pirážky obecní

a zemské mají poddaní sami zapravovati. Také pípeže a pod.

po as války mají poddaní tito dodávati, za což jim na místo

hotových penz srážka z poplatk do vrchnostenské pokladny

bude poskytnuta.

Rychtám a jiným osobám, kteí vrchnosti sloužili a od

roboty byli osvobozeni, dostane se roního poplatku, a sice Šit-

boickému rychtái ron 20 zl. a hajným po 8 zl.

Obané slibují, že polnosti své dle nejlepšího vdomí svého

budou obdlávati, bez svolení vrchnosti nebudou je drobití a že

bez svolení grunty své neopustí, aniž by schopného, poctivého

a dobrého hospodáe za sebe nevyhledali, a konen že grunt
svých jiným osobám neodstoupí. Dále slibují, že zvláštní péi
vnovati budou chovu dobytka a chovu pícních rostlin, a že se

konen zavazují, ustanovené poplatky v pravý as zapravovati.

Vrchnost si však ponechává právo nad všemi poddanými

osady Šitboic, že mže ve dvou pípadech majitele z gruntu

propustiti, a sice:

1. když své polnosti dobe neobdlává a

2. když zde udané poplatky v patiný as neodvádí.

Pilný, pracovitý, poslušný a svých povinností dbalý hospodá

mže vždy na podporu a ochranu vrchnosti své poítati.

R. 1786 bylo v Šitboicích 30 pololáník, z tch nejmén
platil dáky (16 zl. 36 kr.) Václav Navrátil a nejvíce (19 zl. 16 kr.)

Fabian Viktorin; mimo to platil každý na mimoádných pí-

platcích 1 zl. 38 kr., dále 1 slepici, 10 vajec a 4 míry ovsa.

tvrtník bylo 37. Vedlejší stálý poplatek obnášel 55 kr. a 1 den.,

pak 1 slepici a 5 vajec. Ghalupníci na panském pozemku byli 3,

z nichž nejmenší ctem (1 zl. 57 kr.) platil Fabian Puntík, nej vyšší

(2 zl. 15 kr.) Matj Puntík. Ghalupník na obecních pozemcích

bylo 14, z nichž nejmenší da (1 zl. 12 kr.) platil Ant. Puntík,

nejvyšší (2 zl. 42 kr.) Ant. Škrla. Nekatastr. chalupník na pd
obecní bylo 8; nejvyšší da (3 zl. 18 kr.) platil Jan Vozdecký,

ostatní platili po 1 zl. 12 kr., toliko Ant. Píek platil 1 zl. 30 kr.

roní dan. Obec platila ron za svobodný vinohrad 95 zl., za

lj 3 zl., za obchod se solí 8 zl. a za tkaniny 2 kr. a 1 denár.

Sedláci odvádli ron 67 slepic a 485 vajec. Tenkráte bylo
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v Šitboicích 697 mír a 1% mírky polností a 80 mír 8

V

4 mírky

luk, úhrnem 777 mír 974 mírky rolí.

R. 1884 bylo Šitboicm povoleno vybírati 25% obecní

pirážky ku pímé dani 4799 zl. 5 kr., r. 1886 povoleno prodati

obecní hospodu, obecní cihelnu a 4 jitra 568J 0 pozemk na

uhrazení obecního dluhu a na vystavní okresní silnice, a za

tímže úelem vypjiti 6000 K. R. 1891 povoleno vypjiti

15.000 K na stavbu silnice a na uhrazení dluhu obecního. — Ži-

velní pohromy a nemoci: r. 1818 (12. ervna) hrozné krupobití

v Šitboicích a okolí; r. 1836 zemelo v Šitboicích na choleru

pes 100 osob, r. 1838 byl zde pád dobytka, r. 1849 zemelo

36 osob na choleru a na tutéž nemoc zemelo r. 1866 za 3 dny

215 osob. — V noci ze dne 29. na 30. ledna 1838 vyhoel panský

dvr; ovíma a stodoly vyhoely do základ.

V 13. století pstováno bylo zde velmi mnoho vína a Šit-

boice mly své vlastní horní (vinné) právo.

U Šitboic nachází se menilith v hlízách a koulích v bi-

dlicích.

Tšany.

Na okresní silnici z Klobouk do Brna vedoucí leží severo-

západn 9 km vzdálená osada Tšany. ítá 1114 obyvatel

(1119 Cech, 5 Nmc; 1043 kat., 67 ev. a 4 židy). Obanstvo
živí se ponejvíce rolnictvím a chovem dobytka; jen malá ást
jsou živnostníci, totiž: 2 kovái, 3 obuvníci, 4 krejí, 4 stolai,

2 kolái, 2 pekai, 1 ezník, 1 pokrýva, 1 malí, 5 hostinských

a 1 babka. Jest zde c. k. poštovní úad a etnická stanice

o 3 mužích.

Celá plocha obnáší dle katastru 1602*9 ha ve výnosu
40.970*96 K. Náleží sem 2 dvory a 2 mlýny. K velkostatku náleží

:

448*7 ha pole, 15*3 ha luk, 2*4 ha zahrad, 53*62 ha lesa a 4*7 ha
neplodné plochy.

Jména polností jsou: Místní tra, Padlky u Moutnic, za

Topolem, Pusté, Strážka, Padlky, Padlky u ddiny, Vinohrádky,

Glousy, Odmry, Brnnská, Špidlatá Niva, Blinky, mezi Žleby,

Sadkov, Od Otnických hranic, Noviny, Od Tšanských hranic.

10*
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Ve staré peeti má obec hrozen a krojidlo s nápisem:

„Obec Tšany". Ve druhé peeti z r. 1864 jest hrozen s nápisem:

„Obec Tiešany*. (Tab. I. 2.)

Tšany náležely ve druhé polovici XIII. stol. Anežce ze Švá-

benic, dcei Boka, zakladatele kláštera Žárského. R. 1277

darovala Anežka, jež se byla v druhém manželství za Vítka

ze Švábenic a Rotburka provdala, s pivolením svého manžela

klášteru Žárskému tetí díl všech píjm z osady Tšan s vý-

slovným páním, by po své smrti v hrobce svého otce v kláštee

Žárském pohbena byla. Kdyby však její manžel neb jeho d-
dicové tento dar zpt požadovali, mají za to zaplatiti klášteru

100 h. nej lepšího stíbra.

Tšany pešly r. 1377 v majetek kláštera dominikánského

v Brn. Klášter tento ml zde dvr, 18 lán a nkteré menší

dvorce, které mu Beneš z Vildenberka vnoval s výminkou, že

užitek z tohoto zboží až do smrti užívati má jeho bratr Mikuláš.

Darovaný statek klášteru Žárskému pešel pozdji na opatství

ženského cisterciáckého kláštera na Starém Brn, 1
)

který jej

ješt s jinými pozemky a 7 obyvateli dne 15. dubna r. 1666

klášteru dominikánskému v Brn za 2000 mor. zl. pepustil. Pak

zstal pi kláštee až do r. 1784, kdy klášter byl zrušen. Také

osada Genkovice (nyní zaniklá) jemu náležela.

R. 1511 odstoupil Petr Petrovský z Hrochova klášteru

dominikánskému v Brn zastavenou osadu Šinkvice (Genkovice)

i s listem zástavním (Vel. Byteš ped hodem svatodušním).

V 17. století utrpl majetek dominikán v Tšanech válkami

velkých ztrát. Poslední správce statku tohoho z ádu dominikán-

ského pochován jest v kostele Moutnickém.

V zámku Téšanském mli dominikáni pknou kapli. Památky

kaple té jsou dosud, zejména velmi pkná socha P. Marie; byla

opravena a r. 1879 postavena na hlavním oltái v Moutnicích.

Po zrušení kláštera dominikánského pipadl statek Tšanský

náboženskému fondu, který jej dne 27. listopadu 1807 i se dvory

Šinkvickými (které povstaly po zaniknutí osady Šinkvic neb

Genkovic) prodal dvornímu radovi Antonínu šl. Mayernovi a tento

jej ihned prodal zem. advokátu Vincenci šl. Feistmantlovi.

Po jeho smrti (f 7. února 1821) pevzali statek ocenný na

2
) R. 1528 zastavil klášter opt osadu Tšany Jindichu z Lomnice.
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296.915 zl. 43 kr. vid. mny brati Karel a Ferdinand na základ

úmluvy s ostatními ddici, totiž matky Žofie a sestry Zofie.

Pozdji pešel statek na rodinu Weisovu; nynjší majitelkou jest

Leopoldina Weissova ve Vídni.

R. 1836 bylo zde 775 obyv. (369 muž a 406 žen, 729 kat.

a 46 ev. helv. vyznání), kteí bydleli ve 137 domech; r. 1870

žilo ve 164 domech 975 obyv., r. 1907 1114 obyv., z nichž bylo

67 evang. a 4 židé.

Pda jest velmi dobrá a pináší hojnou úrodu; vinohrad

bývalo za starodávna mnoho. Les zde není a ze zve pouze

zajíci, koroptve a kepelky.

R. 1836 napoítáno zde 121 koní, 171 kus hovzího do-

bytka a 2105 ovcí. Nyní se ováství již nepstuje. Také vinaství

jest v úpadku, jakož i pstování ovocného stromoví.

V místech, kde jsou Tšanské dvory Horní a Dolní „Šink-

vice“ — severn od Tšan — stávala osada Sinkvice (Genkovice)

dávno již zaniklá. Až dosud jmenují lidé pozstalé polnosti, které

k Tšanm byly pipojeny, „Stará ddina".

V Tšanech býval panský pivovar a lihovar a velký hostinec.

Nyní jest tam 5 hostinc.

Obec Tšany pifaena bývala za starých dob do Šitboic

a když v Moutnicích byla zízena fara, pifaena byla do Moutnic,

kam až dosud náleží. Kostel filiální vystavn byl nákladem pes
40.000 K r. 1897 a 12. ervna 1906 byl vysvcen.

Ped starou školou jest kamenná socha sv. Gottharda,

u kovárny Langákovy socha sv. Dominika; ped zámkem stojí

krásný kamenný kíž, velmi starý a Zachovalý.

Také piškoleny byly Tšany do Moutnic. Stará škola byla

zde postavena r. 1832, a to jednotídní. R. 1883 postavena byla

nová škola dvoutídní, která rozšíena byla na troj tídní ; navšt-

vuje ji 190 školou povinných dítek.

O úhledném zámku Tšanském píše již Volný ve své topografii.

Jest to stavení útulné, v zahrad stojící; poslední majitel dal

zámek se znaným nákladem opraviti.

Z rzných nehod a neštstí uvádíme: R. 1620 vojsko mor.

stav nekatolických dvakráte Tšany zpustošilo a vypálilo.

R. 1645 vypálili celou tém osadu Švédové a r. 1663 opt celá

osada vyhoela. R. 1645 zuil zde mor; mnoho osob zemelo,
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nkteré rodiny vymely docela. Tenkráte v Mnín zstalo pouze
8 lidí na živu a ti z obce utekli, takže byla obava, že Mnín
docela zanikne; v prmru zemelo v Tšanech ze 100 lidí 52.

Vtšina dom byla prázdná a hospodáství docela se zanedbalo.

R. 1742 pišlo do Tšan od Brna pruské vojsko, které v obci

mnoho škody zpsobilo. R. 1831 ádila zde cholera od 11. íjna

do 28. listopadu a zemelo 57 osob. R. 1822 (dne 15. ervna)
hrozná vichice na domech a stromoví velikých škod zpsobila.

R. 1833 a 1834 konalo se u Tuan velké vojenské cviení (ma-

névry), ku kterému císa František s císaovnou Marií L. Augustou

zavítali. Z Tšan a z okolí denn picházelo mnoho lidí do Tuan.
R. 1838 padlo mnoho dobytka a 14. bezna 1837 bylo zem-
tesení pozorováno, které nezpsobilo žádných škod. R. 1849,

1851, 1855 a 1866 ádila zde cholera. Dne 14. ervna 1861

strhla se veliká boue s prtrží mraen; voda zaplavila Tšany,
4 domy sebrala a mnoho jich poškodila. Všechny mosty byly

vodou odplaveny. R. 1863 bylo veliké sucho; studn a potoky

vyschly. Nastal nedostatek pitné vody. R. 1866 (22. a 23. kvtna)

velký mráz zniil ovoce, víno, zemáky a obilí. Toho roku Tšany
od pruského vojska mnoho zakusily.

U Tšan býval rybník „Špidlák“ smrem k Otnicm a Šara-

ticm; za starých as bylo zde rybník více, o nichž není dnes

ani zmínky. Mezi Tšany a Šitboicemi jest studánka sv. Petra.

Hastrmánkv mlýn byl prý vystavn na panském pozemku r. 1805.

Z nerost u Tšan nacházíme: Aragonit (zvlášt smrem
k Rozaínu), sádrovec (v jílech, druzovit skupený), menilith

(oválné a hlíznaté vrostlice v bidlici menilitové), soda (jako

výkvt na ornici), strontianit (vláknitý, svtlošedý nebo isabelový,

žilkatý ve slinu), celestin (ve slinu smrem k Židlochovicm).

Ze spolk zdejších uvádíme: Kontribuenskou záložnu ítající

57 podílník s jistinou 22.000 K, hasiský spolek založený r. 1897,

hudební kapelu.
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Tab. I.

Starší peeti nkterých obcí:

1. panství Klobuckého, 2. Tšan, 3. Borkovan, 4. Klobouk. 5. Poleradic,

6. Krumvíe, 7. Divák, 8. Bohumlic, 9. Morkvek.

33Q





Došlou

Záhadné djiny Klobouk a okolí ztžily všechny práce

ku vydání „Vlastivdy soudního okresu Klobuckého“. Bohatý

archiv obecní byl r. 1826 krutým požárem úpln znien, staré

na pergamenu psané listiny z XIII. a XIV. století vzaly za své,

starý archiv kláštera Zábrdovského znien byl vojskem švédským,

které starý kostel z XIII. století, — v nmž nacházel se archiv,

velká knihovna, mnoho tisíc rukopisv a j. — ,
vypálilo a se zemí

srovnalo, archiv Klobuckého panství prodán byl v letech pade-

sátých zdejším obchodníkm jako vc zcela bezcenná! Odkud
erpati, když pramen nebylo? Ml jsem sice mnoho sebraných

zápisk, ale to všechno by nebylo stailo, kdyby mne pilný sbratel

djin hejtmanství Hustopeského pan Frant. Nosek, statká

v Šakvicích, nebyl ze své sbírky pramen historických valnou

ást zapjil, za kteroužto laskavost vzdávám povinné díky. Zá-

rove dkuji veledst. duchovenstvu, ctnému uitelstvu, pánm
starostm, jakož i ostatním pánm, kteí mne nechali nahlédnouti

do spis úedních i soukromých a kteí mn zapjili rzné
obrázky. Nejvtšími však díky zavázán jsem panu dru. Fr. Dvor-

skému v Brn, který s nevšední pilností a obezelostí uinil vše,

aby kniha tato mohla vyjiti.

Odevzdávaje nové toto své dílko veejnosti, prosím, aby

dle uvedených okolností bylo také posuzováno.

V Kloboukách u Brna na Štdrý den 1908.

Karel lar. Bukouanský.
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