




Předmluva.

    V uplynulých 30 letech pilně bylo pracováno o dějinách
města Telče a stejnojmenného panství, jež zabírá dosud největší
část nynějšího soudního okresu Teleckého. Všímajíce sobě zpráv
starších historiografů místních Jana Pavla Bílka, Jana Kypty
a P. Josefa Sankota vydali profesoři zemské vyšší školy reální
v Telči Jan Beringer a Jaroslav Janoušek obsáhlý, cenný spis:
„Město a panství Telč“ a urovnali také příštím místopiscům cestu,
spořádavše archiv města Telče, v nově založeném Museu města
Telče uložený. O církevních památkách a náboženských poměrech
v Telči psal děkan a farář zdejší Msgr. A. Hrudička, o školství
profesor Václav Martínek; články o stavitelských a uměleckých
památkách v městě uveřejnili profesoři Fr. Fromek a Otto Šašecí,
o rybnikářství, zakládání dvorů a j. na panství zdejším psal
podepsaný, kterýž po smrti nejpovolanějších ku sepsání přítomného
spisu odborníků Beringra-Janouška pověřen úkolem, v rámci
„Vlastivědou“ určeném upraviti v obraz jednotný s použitím
statistických dat nejnovějšich (z r. 1910) popis celého okresu.
- Laskavostí vys. urozeného pána Aloise hraběte Podstatského-
Lichtenštějna dovoleno čerpati z archivu na zámku Telči, nejdůst.
opat kanonie Novoříšské Norbert Drápalík umožnil P. Jos.
Kunkovi, adjunktovi knihovníka a archiváře klášterního, užiti k
popisu kláštera původních pramenů archivních; buďtež oběma
podporovatelům účelů Vlastivědy nejuctivější vzdány díky.
Vzpomenuto buď ochoty c. k. okresní školní rady v Dačicích, jež
propůjčila na použití kroniky všech škol na okresu, panů úředníků
c. k. okres. soudu a c. k. evidence katastru v Telči, panů ředitelů
velkostatků a starostů obcí našich; díky vzdány buďtež zejména za
vzácné znalecké stati, jimiž do všeobecné části spisu přispěli četní
odborníci, uvnitř spisu jmenovaní. Ze všech škol na okresu dostalo
se spisovateli



pany učiteli vyžádaných doplňků a dat, všichni členové sboru
učitelského dívčích škol v Telči starali se o to, by kresbami,
úpravou a přepisy pramenů i rukopisu již hotového umožnili
podepsanému, úředními povinnostmi krajně zaměstnanému, dílo
ku konci přivésti. Znaleckými radami přispěli pp. ředitel vyšší
zemské školy reální Karel Maška a profesoři Frant. Kouba a Otto
Šašecí, kterýž poslednější i řadu fotografií sám pořídil.
    Samozřejmo, že monumentálního díla Wolného a knihy
„Město a panství Telč“ nejvíce bylo používáno bez citování.
Jiné prameny poznačeny v textu, a to zejména: oddíl sbírek
Musea v Telči D = městské knihy, K = pergameny, L = listiny.
Ze zámeckého archivu (Z. A.) použit nejvíce urbář ur. pána
Zachariáše z Hradce z let 1580tých. (UI.) Pro častěji užité prameny
zvoleny další zkratky: Dipl. (Diplomatář Moravský), D. Z.
(Desky zemské), Půh. (Půhonné knihy), Č. M. M. (Časopis Matice
Moravské), Č. Z. M. (Časopis Zemského Musea Moravského).
    Jako před 30 právě lety, kdy napsal podepsaný rodišti svému
městu Velké Bíteši dějiny jeho, podjal se pracného úkolu z jediné
pohnutky, jako učitel přispěti hřivnou svou k šíření vzdělání
a utužení lásky k rodné půdě a tím k národu a vlasti, „by
pamětem slavné minulosti potomci zaniknout nedali, nýbrž z nich
jen stále hledali nových cest ku šťastné budoucnosti“, - tak
i nyní za stejným bera se cílem za pomoci mnohých o podobné
pokusil se dílo pro město a kraj, kdež nalezl druhý svůj milý
domov.

    V Telč i , počátkem měsíce května 1912.

Spisovatel.



I. Všeobecný přehled.

1. Přehled zeměpisný a přírodovědecký.

Poloha a velikost.

oudní okres Telecký rozkládá se v hejtmanství
Dač ickém1) na vysočině česko-moravské mezi 490 5'
40“ a 490 16' severní šířky a mezi 150 8' 12“ a 150  43'
48“ východní délky od Greenwiche. Nejjižnější
bod leží jižně Šašovic, nejsevernější u Roštýna;

nejzápadnější u České Olešné (les Topil zároveň nejzápadnějším
místem na Moravě); nejvýchodnější u Bitovánek. Šířkovou
rozlehlost lze okrouhle stanoviti na 10' 20“, rozlehlost délkovou
na 35' 40“.2) Dotýká se s moravské strany soudních okresů:
Třešťského, Třebického, Moravsko-Budějovického a po celých
jižních hranicích okresu Dačického; při zemských hranicích
českých sousedí s okresy Jindřicho-Hradeckým a Počáteckým.
Studená jest nejzápadnějším městečkem, Česká Olešná
nejzápadnější vesnicí  na Moravě.

    1) Roku 1896 odloučeno od Dačicka Jemnicko a připojeno k nově
zřízenému hejtmanství Mor.-Budějovickému; r. 1911 zřízen na Dačicku
soudní okres Slavonický a odloučeno od Telecka 9 vesnic, jež připojeny k
novému soudnímu okresu Třešťskému.
    2) Data sdělil A. Ždímal, professor a c. k. okr. šk. inspektor v Telči.
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    V končině naší nebyly ještě v 15., ba dokonce v 16. století
zemské hranice ustáleny; známo, že město Strmilov, nyní české,
slušelo do polovice 13. století do kraje Jemnického.1)
    Dodnes zasahuje okres táhlým výběžkem tří obcí: Českou
a Horní Olešnou; pak Popelínem do území Čech, naopak české
obce Bořetín a Zahrádka jsou územím svým v Moravu vkliněny.
Telč jest od hlavního města Brna 85 km vzdálena.
    Po vyloučení 9 obcí z okresu zdejšího a přičlenění jich
k nově zřízenému soudnímu okresu Třešťskému jest na Telecku
75 obcí s 80 osadami na ploše 40.965 ha 65 a 92 m2.
    Osady: Dejčka, Dvorce Dolní a Straňá spojeny s Dejcí
v jednu obec; Dobrá Voda přísluší do Mrákotína, Nepomuk do
Staré Říše.
    R. 1910 bylo tu (bez řečených 9 obcí) 33.138 obyvatel,
takže poměrná lidnatost dosti jest skrovná: žijeť na 1 km2 průměrně
81 lidí.

Povaha půdy.

    Celý západ Moravy náleží prahorám, skládajícím naši
Českomoravskou vysočinu. Na Telecku souvisí útvar žulový se
žulou českou; končí čarou, jdoucí od Batelova Hostěticemi k
Dačicům. Východně čáry této jest oblast ruly, jež až na nemnohé
uložky amfibolu a svoru, pak skrovné složky vápence prahorního
málo poskytuje změn.
    Od Mrákotína, kdež pověstné jsou lomy žulové, postupuje
hornina tato Dobrou Vodou, Borovnou mezi Mysleticemi a
Myslovou ke Kostelnímu Vydří a dále až ke Kadolci a k
Rakousům. Některá odruda žuly, bohatší jest na živec, proto
snadněji větrá a v sypkou půdu se rozpadá; za to zůstávají kusy na
křemen bohatší v podobě balvanů na povrchu země trčeti, jakž
pěkně  viděti jest na Oslednici u samotné Telče. (Obr. 1.) Východně
od Mrákotína táhne se žulový ostrov od Krahulčí na Hostětice
a Vanov ke Smrkovskému rybníku.
    Rula okolí našeho má svah k východu; je prostoupena
pruhy břidlice amfibolové, jichž směr je v celku od jihozápadu
k severovýchodu. Takový pruh se táhne od Dolního Vilímče

    1) Sedláček: O starodávném rozdělení Moravy. Č. M. M. XV.
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k Olšanům a Hladovu. Břidlice ta přechází na mnohých místech
v amfibolit, jinde v hadec. Rula na Oslednici u Telče, u Radkova
a Myslové Kost. má přimísenu černou slídu a sprostší druhy
granátů. Nalézá se i na jiných místech poblíž hranic žuly, tak že
tvoří, jak se zdá, jakýsi pohraniční pruh obou těchto hornin.
Nacházíme v ní i sillimanit a (na Buzové) cordierit. - Pruhy
svoru dobře jsou znatelny. Hadec u Urbanova se vyskytuje.
    Krystalický zrnitý vápenec (prahorní) nalézti lze u Černiče,
Radkova, Strachoňovic, pak u Želetavy. V celku jest směr pruhů
vápence tohoto též od jihozápadu k severovýchodu. Pod
Krásonicemi na potoku Želetavce jest vápenný lom okolo
středu biotitem bohatého pegmatitu; karneolový jaspis, jehlicové
krystaly křemenné, krásný biotit a dobře vyhraněné průsvitné
granáty bývají údělem pilného sběratele.1) Nedaleko odtud u
Meziříčka (patří již k Budějovicku) objevují se na trhlinách ruly
křemenné druzy potažené hroznovitým krevelem.
    Tuhu máme za Urbanovem u Nevcehle, Žatče, pod Telčí,
u Černiče. Slabá ložiska zavdala nejednou příčinu k nevýnosnému
kutění.
    Hlíny diluviální , z nichž na mnohých místech dobré
cihly se vypalují, uloženy jsou po potoku Třešťském od Doupi
k Řídelovu, odtud postupují Lhotkou a Částkovicemi k Mrákotínu,
po potoku Mrákotínském ke Krahulčí a potom tvoříce úzký pruh
připojují se ke druhému ramenu, jehož část táhne se od Řídelova
a Vanůvka okolo rybníka Roštýna v levo údolím mezi mlýnem
Kotnovem a vrchem Studnickým Štěpnicí (kde stála cihelna
Mužíkova) k rybníku Ostrovskému, odtud ulicí sv. Anny k rybníku
Staroměstskému k oběma bývalým cihelnám (panské a městské).
Část jiná prostírá se panskými rolemi k bývalé továrně a připojuje
se přes Staré Město k oběma řečeným cihelnám a pak dále
k Radkovu, Slejboři, kdež se spojují vrstvy ty s ramenem
Myslovským. Jiné vrstvy počínají Pavlovem a jdou k Urbanovu
Žatči a odtud lučinami až zase ke Štěpnici, vystupujíce poněkud i
proti potoku Myslibořickému. Rozlehlé jest též diluvium (hlína) od
Jemnice k severu až za Želetavu.

    1) Tabule modravého toho vápence lámou se zvláště v lomě panském
a sousedů Mašky a Koláře, též na poli Vanouškově. Pruhy kamene táhnou
ve značnou hloubku. Tu a tam pozorovati stopy podzemních vodou
vymletých  slují a nepřístupných chodeb.
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    Mohutná ložiska rašeliny jsou u Popelína, Domašína, za
Světlou a Klátovcem, u Bolíkova, Olší a Vanůvka, ba i v samém
území Telče mezi Štěpnicí a ostrovem v rybníku Štěpnickém.
Na sever za Želetavou začínají opuštěné rozsáhlé staré zákopy
na hnědou rudu, které se táhly přes zaniklou osadu Štítky
na Předín až ke Dlouhé Brtnici. V okolí zasypaných jam nalézají
se kusy záhnědovitých křemenů a limonitů.
    Na potoku od Hor až za Opatov rýžováno bylo na zlato
snad až do dob husitských: nasvědčují tomu četné hromady
vypraného písku podél potoka.
    Zanikly také stř íbrné doly u Dobré Vody. Zdejší leštěnec
olověný obsahoval až 0•2% stříbra.
    U Telče uvádí se ještě: břidlice talková, zelenavý orthoklas
a stébelnatý turmalín (u Vystrčenovic).1)

Horopis a vodopis.

    Celý náš okres náleží vysočině Českomoravské, a to
Jihlavské o 570 m průměrné nadmořské výšky. Ze hmoty
Studenské, dosahující až k potoku Třešťskému a Dyji, vynikají
vrchy Mrákotínské s Hradiskem 769 a nejvyšší naší horou
Javoř icí  835 m, ze hmoty Brtnické, jež s prvnější souvisí
hřbetem Vanůveckým, vybíhaji vě tve Ořechovská
(Moučkův kopec 634), Olšanská (Kopeček 633),
Zdenkovská (Špička 647) a Bítovanská (sv. Markéta 647
m).
    Silnice z Želetavy ke Studené všechnu krajinu naši protíná,
takže příchozím jednotlivé táhlé hřbety horské, celkem od jihu
k severu se pnoucí, postupně se na obzoru rysují.
    Nejvyšší hřbet od Hradiska k Javořici a Roštýnu v délce
18 km a šířce bezmála 4 km rysuje se zřetelným hřebenem.
Jest cele pokryt souvislými lesy.2)
    Vrcholy některých kopců tvoří skaliska divoce romanticky
nakupená, z části sřícená; z takových vyniká Míchova skála (780
m),

    1) Použito článku prof. V. Martínka „Proměny kůry zemské a horniny
v okolí Telče“ v I. zprávě reálky v Telči 1874, článku Dr. Fr. Dvorského:
„O předních nálezištích nerostů na západní Moravě“ (Annales Museum
Francisceum 1898) pak knihy Klvaňovy: Nerosty Moravy.
    2) Jest tu 8 lesních revírů velkostatku Telče: Borovná, Skrýhov,
Bejkovec, Horní Dubenky, Rácov, Řásná, Řídelov, Roštýn.
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Štamberk, Mrchatina u Řásné, Brádlo u Olší. (Obr. 2.) - Sřícením
nakupených skalisk pokryto bývá úpatí takových vrchů
spoustami balvanů, jakož nejlépe pod Štamberkem viděti.
    Na podobných skalách u blízkého Landštýna, u Kumžaku
(hora Markštein), též i na Štamberce a Míchově skále (obr. 3.)
vzbudily pozornost mískovité prohlubeniny, jež pokládány byly
kdysi za „obětní mírky“ z pohanských časů. Běží tu jistě jen
o zvláštní pochod zvětrání povrchu balvanů žulových.1)
    Žleb Dyje od Urbanova k Telči pěkný jest na pohled,
podobně údolí u Nové Říše. Kotlina horská u Pařezitého rybníka
připomíná v malém ráz středohoří (šumavských podhoří). V
„Široké bařině“ u Řidelova, zejména pak u Klátovce a Jihlávky
jsou vkleslé kotliny a údolí, skutečná rašeliniště.
    Okres Telecký náleží vodopisně ku dvěma oblastem:
k Černomořskému řekou Dyjí a Jihlavkou, k Severnímu
moř i  přítoky řeky Nežárky.
    Dyje Moravská prameni v okresu našem u vesnice
Stejště v nadmořské výši 579 m. Sesílena jest na pravém břehu
Teleckým potokem,2) vyvěrajícím u Pařezitého rybníka na úbočí
Javořice, a potokem Myslovským; na levém břehu vlévá se
do Dyje potok Vápovka, nepatrnou částí horního toku náleží
okresu Želetavka, ústící se do Dyje až u Bítova.
    Jihlávka vyvěrá na pomezí českomoravském u vesnice
Jihlávky, pije na pravém břehu Třešťský potok vznikající
u Pařezitého rybníka a sesílený Ř íčkou, pod Řídelovem temenicí.
Vzpomenutý Pařezitý rybník napájí současně Jihlávku i Dyji.
Zajímavější ještě jest Studánka Páně na úbočí Javořice, z níž
voda teče ke Studené a odtud k Nežárce pílí (oblast moře
Severního). Umělým spojením Studánky s Pařezitým rybníkem a
tímto s Dyjí-Jihlávkou stala se na čas3) rozvodím oblasti dvou moří
Severního a Černého.

    1) O „mírkách obětních“ viz Památky archaeolog.“ 1892 a „Zeitschrift
d. mährischen Landesmuseums“ 1906.
    2) Na mapě Jana de Rama z 18. století čteme u tohoto potoka: „Die
superioris fons“. V urbáři Zachariáše z Hradce jmenována je Dyje: „Dya
čili Projba“ (Prohyba)“.
    3) Voda, tekoucí stružkou v půdě pískovité, vzniklé zvětráním žuly,
ztrácela se, takže dnes Studénka jen přirozený svůj odtok má a jen vyschlá
umělá  stružka dřívější dvojí odtok připamatuje.
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    Studenský potok, sesílený Dvoreckým, temenícím
u Horních Dubenek, kdež také jest předěl dvou řečených moří,
směrem k Jindř. Hradci z okresu k Nežárce spěje.
    Všechna krajina naše hodí se ku zakládání rybníků, připínajíc
se k rybničním končinám Čech na Hradecku a Třeboňsku.
(Viz dále stať o hospodářství rybničním.)
    Rozsáhlé, souvislé černé lesy na pásmových vyvýšeninách,
rozbouřené malé lesíky a místy i háje listnatých stromů („březoví“)
po nižších pahorcích, některé holé kopce s vřesovištěm v níže
položených kotlinách a dolících, v zeleni luk lesklé hladiny
rybníků: takým celkovým rázem jeví se krajina naše pozorovateli s
míst, odkud širší jest rozhled (nad Zvolenovicemi, s kopce
„Oslednice“ u Telče, od Hostětic, Palupína a j.). S nejvyššího místa
nad Světlou rysují se v mlhavé dáli velikáni předhoří Šumavského
(„Blánský les“, „Boubín“) a tento pohled přesvědčuje, že týmž
rázem krajinným jako Táborsko a jižní Čechy i krajina naše
v bezprostředním jejich sousedství se vyznačuje.
    Jako na celé pahorkatině českomoravské, k níž Telecko
náleží, jest tu podnebí dosti drsné; hned za Novoměstskem se 4•90

průměrné roční teploty (Fryšava) přichází okres náš s Řídelovem
5•40, Telčí 6•10.1) Průměrné maximum teploty roční jest u nás
kolem 200, minimum - 200, absolutní maximum v Telči 310.
minimum - 270. Zima trvá dlouho (ještě v dubnu nízké teploty);
nejstudenější pokládá se okolí Studené. (Průměr zimní teploty
Telč - 3•40, Řídelov - 3•90.) I v pozdním jaru bývá mráz
a studeno (Řídelov 4•8, Telč 5•9). Podzimní dny bývají zvláště
pěkné, slunné; teplota jest něco vyšší než z jara (Telč 6•40,
Řídelov 5•80). Sníh dostavuje se kolem Javořice nejdříve. V Telči
počal padati sníh již v říjnu z 11 zaznamenaných let jen ve
4 letech. Nejvýše bývá sněhu na planině zemských hranic (Vilímeč-
Popelín). Větry vanou nejčastěji západní a severozápadní.
    Průměrné číslo vodních srážek vykazuje Řídelov 773 mm,
Telč 642 mm (Fryšava na Novoměstsku 933 mm, Dačice jen
588 m).

    1) Několik údajů vzato ze článku prof. B. Losa: „Klimatické poměry
západní Moravy“. (Roční zprávy reálky v Telči 1905/6 a 1906/7.)
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Obr. 3. Míchova skála za Řásnou.
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Květena.

    Poloha kraje není tak vysoká, aby dala vzniknouti vlastní
květeně horské, ale vysoká dosti, by bránila vnikání teplomilných
jedinců flory pontické údolím Dyje až do končin
našich. Mísí se u nás druhy rostlin středoevropských s
podhorskými. Druhů květeny podhorské přibývá směrem k
českým hranicím.
    I typická flora hájová mísí se s podhorskou. Záhy z jara
lahodí oku na vlhkých lukách a v hájích bledule (tu a tam
i sněženky), hojnost vstavačů a vemeníků. Vzácností lesů našich
jsou z jara dřipatky (Soldanella montana), jež místy (úbočí
Nekolova, u Dobré Vody) vroubí modrou obrubou břehy lesních
našich potůčků; na podzim všude v polohách vyšších hořec
rakouský (Gentiana germanica & austriaca).
    Význačnou krajině naší jest flora rybniční. Mnohé rybníky
skoro úplně vyplněny jsou rdesty, v teplejších letech všechna
voda zbarvena na zeleno okřehkem. Po březích hojně rákosů,
zblochanů , puškvorců; orobinců, rozpuků, místy vachty trojlisté
a p. V některých rybnících plno ďáblíku1) a v celých ostrovech
zdobí hladinu vodní nádherné bílé lekníny a žluté stulíky.
    Druhou zajímavostí jsou menší živá rašeliniska (u Mysletic,
Lhotky, Řásné), naplněné rašeliníkem, zábělníkem, rosničkou
okrouhlolistou, různými ostřicemi a p.
    Na kyselejších a bahnitých lukách roste na podzim množství
tolijí.
    V lesích borůvek všude dosti; porůznu i brusinky. (O lesích
viz Hospodářství lesní.)

Zvířena.

    Nejlépe o zvěři poučí nás zprávy lesního úřadu velkostatku
Teleckého a výsledky honby na tomto panství.
    Velkostatek telecký vykonává honbu nejen na vlastní půdě,
nýbrž najímá i za příčinou zaokrouhlení honební plochy pozemky
39 obcí. - V oboře Roštýnské chová na 160 kusů daňčího,
v oboře Rosičské mimo srnčí (kolem 90 kusů) i 10 virginských
jelenů. Také revíry Řásná, Řídelov, Rácov, Dubenky a Bejkovec

    1) Pod Velkopařezitým, u Naglů a pod.
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jsou oborou srnčí; takového čítá se tu na 400 kusů. Černá zvěř,
jíž v oboře Roštýnské bývalo po léta až 150 kusů, vystřílena
r. 1902, podobně jako mufloni (divoké ovce), ve století XVIII. tu
chované již dávno zmizeli.
    Za stara hostily lesy naše celé smečky vlků. V urbářích
dočítáme se o povinnosti robotníků choditi „s náležitou zbraní
na shony vlčí“, stopy po „vlčích jamách“ zachovalý se tu a tam
do dnešního dne.
    V urbáři1) čteme: „V hájemství Řásenském jsou nařízeni
obchodníci“ spolu s hajnými, aby časem zimním na oujedí
dobrý pozor dávali a vyšlakujíce vlky polesnému hned tu hodinu
zprávu činili. A to hájemství dělí se na dvé; v prvním dělá se
6 lečí, na druhém 7 lečí mimo to, kde se pro nepříhodnost
s tenaty nemůže. - V hájemství Světlé dělají se leče 4, v Kališťském
5, v Dubenském 7.“
    Poslední ze zdejších vlků zastřelen u Míchovy skály r. 1829.
U Štamberku, v „Jezvinách“ za Dobrou Vodou a jinde
jezevci; při rybnících vydry.
    Soustavně honiti se počalo teprv za hrabat Podstatských.
Kdežto r. 1816 na panství uloveno jen 225 zajíců, 175 koroptví,
za to ale 195 lišek (!), zvýšil se úlovek 1835 na 4322 zajíců,
3550 koroptví a pouze - 49 lišek.
    V posledních letech vykázala listina odstřelené zvěře za rok:
2 jeleni, 65 kusů daňčího, 70 srnčího, 3623 zajíců, 5031 koroptví,
367 bažantů, 54 div. kachen, 41 lysek, 10 čírek, 10 tětřívků,
127 křepelek, 4 sluky. - Ojediněle na rybnících našich uloveni
roháči, bukáči a j. Racků, čejek bývají tu hejna značná. - Ze
škodné uloveno posledně: 6 lišek, 6 kun, 58 thořů, 373 lasiček,
949 veverek, 114 dravých ptáků, 161 strak, 776 vran 58 sov atd.(!)
Tetřevů bývalo v letech 1870tých odstřeleno až 20 kusů; v
posledních letech, kdy prořídly lesy a ohrazeny drátem, jest obava,
zdaž vůbec pták tento u nás se udrží.
    Dodáváme, že na okresu porůznu (u Dubenek a j.) dosti jest
zmijí; v potůčkách horských (u Dobré Vody a j.) libuje si pstruh.

    1) D. 209, str. 417.
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2. Osazování krajiny.

    Kdy kraj náš po prvé byl osídlen, nelze stanoviti. Z dob
paleolithických není tu sebe nepatrnější stopy, ba ani diluviálních
zbytků zvířecích, což nasvědčuje tomu, že celý východní svah
jižní části českomoravské vysočiny, u nás až k Třebíči a Mor.
Budějovicím, v diluviální době nebyl způsobilým k životu člověka.
    Ale ani v mladších dobách pravěkých nevyhledával člověk
zdejších krajin, patrně pro neschůdnost rozsáhlých pralesů
pomezních. Není tu zjištěno dosud ani jediné sídliště nebo
pohřebiště. jež by sahalo nazpět aspoň do historického starověku.
Nalezeno sice několik kamených broušených nástrojů, na př. krásná
sekyrka u Myslůvky (r. 1890, úzký klínek v Telči (při kopání
sklepu na náměstí Přemysla Otakara, č. 12, r. 1899), úlomek
provrtaného mlatu v Kostelní Myslové („Na dlážkách“ r. 1904),
sekyra ve hrázi rybníka Husince u Krásonic, avšak ojedinělé tyto
pravěké výrobky, dostavše se k nám zajisté náhodou v pozdějších
dobách, neopravňují nás ještě nikterak usuzovati o pravěkém již
osídlení  okolí Teleckého.
    Připomenouti dlužno, že domnělá mohyla u černického
mlýna jest úvozem odříznutý výběžek skalní a že četné t. zv.
„obětní kameny“ s prohloubenými „mísami“ jsou vesměs útvary
přirozenými.
    Poněkud větší váhu přisouditi dlužno nálezům římských
mincí, jež vesměs jsou uloženy v městském museu Teleckém.
V Telči samé nalezeny 3 penízky (Constantinus na poli u
staroměstského hřbitova r. 1897, M. Agrippa na Studnickém kopci
r. 1896, Hadrianus na Oslednicích r. 1897).
    V letech 80tých minulého století objeven kdesi u Telče
poklad, z něhož zachováno 41 mincí z I.-IV. století. R. 1899
nalezena konečně mince Tib. Claudia u České Olešné. Neurčité
tyto nazvíce nálezy dokládaly by nanejvýš, že kolem Telče vedla
v prvních stoletích po Kristu obchodní stezka, zdali směrem
k Třešti a Jihlavě nebo na západ k Strmilovu a Jindř. Hradci,
nelze prozatím říci.
    Stáři zjištěných hradisk v okrese na příklad u Svojkovic,
v „Sadech“ mezi Starou a Novou Říší, u Dejce a „Kočičího
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zámku“ u Radkova není vzhledem k nepatrným nálezům dosud
stanoveno. Pocházejí asi vesměs ze středověku.
    Jediný zajištěný nález učiněn byl r. 1901 při stavbě železnice
u Telče směrem k Radkovu na poli Jos. Kopeckého č. 53 na
Starém městě. Objeveno tu 11 kulturních jam se zbytky ohně
a četnými střepinami nádob tuhových na kruhu točených a
zdobených hlavně vlnovkou. Jámy byly obloženy kamením.
Nalezeno v nich také několik železných nožíků, přeslen a zub
prasečí. Jiných zbytků zvířecích tam nebylo. Dle rázu hliněných
nádob dlužno položiti toto nahodilé tábořiště asi do 11. století.
Podobné zbytky nádob nalezeny v poslední době také u Krásonic a
u škrobárny ve Dvorcích u Telče.1)
    Máme v nejbližším okolí řadu pojmenování topických, jež
upomínají zvukem svým na časy prastaré. Horský hřbet od Jihlavy
k Dačicům naším okresem táhnoucí, končí kopcem „Babou“.
A poblíž stará sídliště: Bílkov (náleziště popelnic!), Černič,
Dobrohošt, lesy Veleš a Žďár.
    Ke známé „Haberské“ cestě (od Jihlavy k Čáslavě) vedla údolím
Dyje z Rakous cesta podobná, jiná pak od Znojma se připojovala.
Před stol. 13. objevují se tato osobní jména, dle nichž osady
naše se zovou: Bezděk, Bohuslav, Bolík, Časta, Hostěk, Ivan,
Krasen, Markvart, Mrakota, Mysleta, Myslibor, Olek, Sedlata,
Slavibor. Zajimavo, že na listině z r. 1195 uvádějí se pospolu
svědkové ze Znojemska: Bolík, Mrákota, Markvart. - Také, jak
se zdá, přispěly k osídlení krajiny naší také kláštery Třebíč a Luka,
pak Jerouš (Geras v Rakousích); poslednější vliv svůj až k Myslové
rozšířil, jsa mocnými pány z Bílkova ve stol. 13. štědře
podporován.
    To, co Palacký i Tomek tvrdili, že „staré kraje“ (župy)
srovnávají se s dekanáty, jeví se u nás prokázaným. Píšeť se
r. 1390 farář v Budči „děkanem Bítovským“, r. 1595 „Jiřík
Castelius, děkan kraje Bítovského, farář Telecký“ a r. 1623
„Celeus, decanus districtus Vetoviensis“, farář náš.2)
Jest na snadě, bychom Telč s okolím počítali ve století
XII.-XIV. ke kraji (župě) Bítovské, jehož hrad již r. 1052 se
připomíná. Jméno původní ostalo, i když vzniklo opevněné město

    1) Úvodem ke stati „Osídlení kraje“ napsal ředitel školy reální Karel
J. Maška.
    2) Dipl. XI. 527.
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Jemnice a dle něho kraj (úděl) Jemnický Jihlavskem pojmenován.
Potom pak slula nejzápadnější část Moravy, ku kteréž patřilo
i okolí Kumžaku a Strmilova, nyní k Čechám se čítající.1)
    Na začátku XIII. věku bylo v krajině naší již velmi živo.
Stejnou dobou zakládá se nové město Jemnice i veliký hrad
Hradec J indř ichův, král dává celý újezd Lovětínský županu
Bítovskému, aby o kutání se pokusil po příkladu čilých horníků
Jihlavských.
    A bylo kolem r. 1250 již i dosti peněz v krajině naší, neboť
nemohou býti bezvýznamnými nálezy, skutečné poklady denárů,
brakteatů i feniků do tisíců počítaných, jak náhodou v nedávných
letech ve Staré Říši, Markvarticích, Olešné a Strmilově byly
vykopány a vesměs vykazovaly typy mincí XIII. věku z části
dosud neznámé.
    Na dávné časy upomínají na okresu našem jména hor
„Strážných“, na nichž zažehovány bývaly v dobách
nebezpečných ohně na rychlou výstrahu osadám vzdálenějším. U
Jemnice máme vrch „Na stráži“, u Hobzí „Wachberg“ (Strážnou
horu); na okresu našem „Vostrážku“ u Studnic (642 m), se které k
Hobzí i Třešti viděti (vzdálenost přímá 25 km). Nad Novou Říši jest
druhá „Vostrážka“.
    Z nynějších 80 osad do r. 1383 v zemských deskách se
uvádí 57. - Krajina kolem Telče byla ve století 13. ještě z drahné
části zbožím zeměpanským, tedy, jak říkali, „královstvím“ a zajisté
již tenkráte poseta drobnými statečky vladyckými. Ve století 14.
vytvořeno již ucelené panství Telecké, z rukou krále mocným
pánům z Hradce odevzdané. Stůjž zde ukázkou zápisů v zemských
deskách doslovný (nejstarší) seznam osad, k panství tomuto r. 1366
náležejících:
    „Meynhardus de Nouadomo filijs fratris sui domini Heinrici de
Nouadomo videlicet Heinrico Heinrico Heinrico et Henslino fratribus
Ciuitatem Telcz et villas inferius scriptas videlicet Sedleyon2) Myslibors
Maius Dygicz Zwolenouicz Slawibors Czirncze Krahuyczie Hosczieczicz
Eywancz Schisskow et Bolewczicz cum omnibus allodijs siluis Riwulis
pascuis Moledinis ac Jurepatronatus Ecclesiarum pertinencijs et
libertatibus vniuersis plenoque dominio ad ipsa bona spectante dedit et
Jure hereditario libere resignauit.“

    1) A. Sedláček: Čas. Mat. Mor. XV. 125. Želetava, Krásonice,
Bítovanky, Zdenkov příslušely do r. 1833 Znojemskému kraji.
    2) DB Kniha IV., vklad 433.



15
    A zveličovalo se panství Telecké neustálým přikupováním
menších statků a jednotlivých dědin na skutečný velkostatek:
přikoupenoť r. 1385 zboží Janštýnské, týmž časem Strachoňovice,
1416 Pavlov, 1417 zboží Želetavské, 1419 Urbanov, v těch letech
(trvale) zboží hradu Šternberka, 1536 (opětně a trvale) zboží
Roštýnské, 1545 Vesce, 1550 Studená, 1558 Olešná, 1560 Horní
Pole, Nevcehle, 1573 Šašovice, 1593 Meziříčko, 1666 Dvorce
Horní,  1685 Skrýchov, Panské Dubenky.
    A že po více než půl třetího sta let na osudy obyvatel
největšího dílu Telecka nynějšího vliv měli páni panství, jest na
místě o panských rodech zdejších promluviti. Na prvém místě
podáváme rodokmen nejstaršího a nejmocnějšího rodu pánů
z Hradce“. (Obr. 4. a 5.)
    Původní znak pánů z Hradce byla zlatá růže pětilistá
v modrém poli. Znak ten všelijak rozhojňován. Tak dáván na
srdeční místo čtvrceného štítu, na kterýž v jednotlivých polích
přidána heraldická lilie, kotev a věneček.
    Zachariáš z Hradce užíval na pečeti znaku, na němž věneček
pouze u klenotu se spatřuje; na kamenných znacích na zámku
v Telči spatřujeme v pravo nahoře věneček, dole lilii, v levo
nahoře pouze příční pás, dále kotvu.
    Rodokmen Hradeckých nesnadno jest sestaviti. Užívaliť
hojně rodinných jmen: Jindřich, Oldřich (tak r. 1366 čtyři
Jindřichové - bratří), vcházeli neustále na spolky majetkové a opět
se dělili. Pochopitelno, že liší se od sebe rodokmeny dle Hebra,
Rulla, Beringra, Prokopa a j. sestavené.
    Z rodokmenu našeho vyrozumíme, proč od let 1360tých
až 1440tých o zboží Bílkovské stálé byly spory, jak přecházelo
Telecké panství dědictvím v majetek pobočních linií rozvětvené
rodiny Hradeckých, jež dědickým právem připojily je jednou
k Hradci, jindy zase přidělily k samotné Telči Želetavu, Šternberk
a jiné zboží.
    Z rodokmenu toho patrným jest i svazek příbuzenský, jímž
po právu dědickém dostalo se panství toto rodu hrabat Slavatů.
(Obr. 6.)
    A rodokmen Slavatů objasňuje zase usídlení se na Telči
rodiny hrabat z Lichtenštejna-Kastelkornu a dosavad žijící rodiny
hrabat Podstatských.
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Obr. 4.
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Obr. 5.
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H

rabata Slavatové, páni na Telči.

1. V
ilém

 Slavata * 1572, 1. prosince, † 1652, 19. ledna,
m

. Lucie O
tilie z H

radce, provdána 1602, † 1633, 2. ledna.

              A
dam

 Pavel † 1657                                                         2. Jáchym
 O

ldřich † 1645, 4 května,                                                      Frant. V
ít

 m
. M

ar. M
ark. z Eggenberka                               m

. Frant. hr. z M
eggau, provdána 1629, † 1676, 22. září †                                     1645, 24 dubna

          3. Ferdinand           3. Jan Jiří 5.                  Fr. Leopold V
il.,                      6. Jan K

arel Jáchym
,           K

ateřina Teresie,     A
nna Lucie,      M

ar. B
arbora,

           V
il., † 1673,        Jáchym

, † 1689,            kanovník v Pasově,                      karm
elitán, † 1712,               m

. A
rnošt               m

. O
ld. A

d.     m
. K

rištof Filip
            2. dubna,               1. července,                   † 1691, 26. ledna,                   21. července (P. C

arolus        z Fünfkirchen             V
ratislav         z Lichtenštejna

       m
. M

ar. Cec.             m
. M

ar. M
ark.              m

. M
ar. K

lára A
pol.                            Felicit de                                                     ze Šternberka

     R
en. z N

áchoda,            z R
aupachu                   ze Stahrem

berka                         Sa. Theresia)
             † 1694

             III.                             IV
.                   II.                                                     V

.                                                                        I.                            IV
.

          1. M
arie Terezie           1. M

arie Josefa,         2. M
aří M

ajdalena,      3. M
arie A

nežka,             Františka    M
aria Františka    M

aria Barbora,     Frt. A
ntonín,

 2. M
arie M

arketa, † 1699,     * 1667, 2. února,         † 1700, 11. srpna,       † 1718, 2. října                                                                      † 1687             dědic Telče.
 1. m

. A
rnošt z Fünfkirchen,  † 1708, 10. října,          m

. N
orbert Leop.    m

. V
ilém

 ze Salm
u

 2. m
. A

rnošt W
indischgrätz   m

. H
eřm

an Jakub            Libštejnský
 3. M

arie K
arolina, † 1716,   Č

ernín z Chudenic            z K
olovrat

 m
. Fr. hr. z Trautm

ansdorfu
 4. M

arie Polyxena,
    m

. hrabě G
ötz

(R
ozdělení dědictví Slavatů r. 1693: I. Stráž-Žirovnice: II. Telč-Studená; III. 1. Lhota, 2. R

ečice, 3. O
bříství; IV

. 1. Jindř. H
radec,

2. Chlum
ec, 3. H

anšpach; V
. IV

. Bystřice.)
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Obr. 6.
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Rodokmen hrabat z Lichtenštejna-Kastelkornu.
(Obr. 7.)

Jan Jakub

                      Krištof Pavel,                                                           Filip Rudolf,
  zemský hejtman moravský, 1643-1648,                                  pán na Runkelštýně,
           pán na Pernštýně, Bludově,                                        cís. generál, místodržitel
1. manželka: Esterka ze Seidlic, v Kladsku, † 1637
2. manželka: Maxmiliana ze Salmu, † 1648

                      Maxmilian,                                                                   Karel,
               pán na Krummbachu,                                              kníže biskup olomucký,
obdržel inkolát na Moravě 1649, dědil Pernštýn,                              † 1695

         František Karel,                          Krištof Filip II.,               Maxmilian Adam,
                  † 1724                                         † 1685,                † 1708, kanovník olomucký,
                                                          manželka Maria Barbora  probošt u sv. Petra v Brně
                                                              Slavatovna † 1676

    Jakub Arnošt,     Maria Teresia,                        František Antonín,
    biskup olomuc.,           manžel:                      hrabě z Lichtenštejna, svob. pán
     potomně arci-     Frant. Valerian,             z Kastelkornu, pán na Šeně, Kornaitu,
     biskup solno-          hrabě Pod-                     Tscherngelsburku, Runkelsteinu
   hradský, † 1747           statský                       a Krummbachu, rytíř sv. Václava,
                                                                     dědičný hofmistr v Elsasích, tajný rada
                     Alois Arnošt,                           a komorník, pán na Telč i , Studené,
       hrabě Podstatský-Lichtenštejn           Kumžaku, Borovné, Želetavě, Krasonicích
          na Veselíčku; † 1762.                                           a Zdeňkově.
                                                                  1. manželka: Maria Anna z Hallveilu,
                                                                  2. manželka: Johana z Thürheimu † 1796.
                                                                     Zemřel 19. ledna 1761, jsa posledním
                                                                    svého rodu, přeživ syny své Františka
                                                                       Antonína a Františka Karla a dceru
                                                                                        Marii Johanu.
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Obr. 7.
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Rodokmen hrabat z Podstatských-Lichtenštejna na Telči.
(Obr. 8.)

František Valerián, hr. Podstatský  na Veselíčku,
nar. r. 1678, † 1741.

Manželka: Maria Terezia, hr. z Lichtenštejna-Kastelkornu

             Leopold Antonín,                                                    Alois Arnošt,
                   1717-1776,                                                             nar. 1723,
        prelát kapituly olomucké                                    od r. 1761 spolumajitel Telče,
                                                                                spojil 1762 erby rodu Podstatských
                                                                                a Lichtenštejn-Kastelkorn, † 1793.

                                                                  Manželka: Maria Josefa, hr. z Arco.

                                                                                              Leopold I.,
                                                                            nar. 1763, převzal Telč 1796, † 1813.
                                                                             Manž.: Maria Terezia, hr. Kolovrat-

                                                       Krakovská

                  Leopold II.,                                                          Gustav,
nar. 1801, pán na Veselíčku atd., Telči,             nar. 1807, od r. 1828 pán na Želetavě,
               Studené a Kumžaku,                           Krásonicích, Bitovankách a Zdenkově.
                      † 1848.                                               Manž.: Amalie sv. p. Lipovská
Manželka: Amalie, hr. Clary Aldringen

                   Leopold III.,                                                           Gustav
               nar. 1840, † 1902,                                       od r. 1860-1862 na Želetavě.
    1. manž.: Františka, hr. Paarová,
2. manž.: Mikuláška, hr. Thun-Hohenštejnová.
              Dítky z 1. manželství

                 Alois,                       Karel.                Ida,                   Amalie,             Marie,
pán na Telči, Veseličku atd.,                          provdaná             provdaná         provdaná
dědičný člen panské sně-                                 kněžna           hr. Nosticová.   hr. Traunová.
 movny, c. k. komoří atd.;                           Lobkovicová.
manželka: Leop old i n a ,
hr. Thunová z Hohenštejna

     Alois.                  Leopold.
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Obr. 8.
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    Jediný pohled na mapu,1) vyznačující u nás majetek
velkostatkářů katolických a nekatolických v letech konfiskací, po
bitvě bělohorské, postačí na porozumění změn, jež po r. 1622 v
držení velkostatků nastaly. Roku toho mimo zboži Telecké a
kláštera Říšského všechny statky ostatní byly v rukou nekatolíků:
Zdeněk Brtnický (St. Říše), Vilém Dubský z Třebomyslic (Dačice,
H. Němčice), Krištof z Říčan (Budiškovice, Rozseč, Stejšť), Štěpán
Kusý z Mukoděl (Krásonice); Koňasové: Václav, Volf Jiří, Oldřich
(Borovná, Čes. Olešná a j.); Radkovcové z Mirovic: Jindřich
a Václav (na Palupíně, Bejkovci), Sigmund a Ctibor Vrcholický
(Popelín, H. Dvorce), Václav Hozlauer (Prosté a j.), Babkové
Jiři a Jan (Meziříčko, Skrýchov), Jiří Čížovský (Batelov, Lovětín)
a všichni kol Dačic: z Hodic, Olbramovic, Hodějova, ze Zahrádek,
z Vlašimi, z Roupova atd. - Jaké nastaly převraty majetkové
se všemi pro poddané často krutými následky!
    Převeliký u nás počet vladyckých statků umenšoval se ve
století 15., až od 16. století trvání menšího samostatného deskového
statku stalo se - výjimkou. (Obr. 9.)
    Studená a Dubenky Panské od století 14. stávaly se středy
menších panství a zase v původní části se rozpadávaly (Bejkovec,
H. Pole; Prosté atd.). Dlouho udržovala se Borovná, Meziříčko,
Skrýchov. Dodnes zůstaly jako za stara samostatnými statky:
Palupín, Popelín, Č. Olešná.
    Při zrušení poddanských poměrů r. 1848 náležely:
    1. Ku panství Telč i2) mimo město Telč a městys Mrákotín
na území dnešního okresu 34 vesnice: Částkovice, Černič, Doupě,
Dejc, Dejčka, Dvorec D., Hodětice, Krahulčí, Lhotka, Myslová
Horní a Kostelní, Myslůvka, Mysliboř, Nevcehle, Ořechová, Olší,
Praskolesy, Radkov, Řásná, Řídelov, Žatč, Sedlejov, Slejboř,
Strachoňovice, Stranná, Studnice, Urbanov, Vanov, Vanůvek,
Vydří Zadní, Dobrá Voda, Volevčice, Zvolenovice a Borovná
(tato zvláštní statek).
    2. Studená mimo městys stejnojmenný vesnic 16: Bejkovec,
Bolíkov, Panské Dubenky, Horní Dvorce, Jelmo, Kaliště, Klátovec,
Horni Meziříčko, Horní Pole, Prostý, Skrýchov, Sumrakov, Světlá,

    1) V museu v Telči. Práce prof. Beringra.
    2) Vesnic našich panství na území nynějších okresů Dačického a
Třešťského neuvádíme.
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Obr. 9.
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Vesce, Horní Vilímeč a polovice Horní Olešné (k tomu špitální
dědina Telče Domašín).
    3. Klášterní panství Nová Ř íše mimo městys stejnojmenný
10 vesnic: Bohuslavice, Hladov, Olšany, Rozseč, Sedlatice,
Svojkovice, Vápovice, Vilímeč Dolní, Vystrčenovice (polovice
Horní Olešné).
    4. Želetava mimo stejnojmenný městys 7 vsí: Jindřichovice,
Hory, Markvartice, Šašovice; pak (zvláštní statky) Bítovanky,
Krásonice, Zdenkov.
    5. Brtnice: městys Stará Říše a ves Nepomuk.
    6. Dač ice: Mysletice a Horní Němčice.
    7. Sádek: Valdorf.
    Samostatné statky s jedinou osadou:
    8. Česká Olešná. 9. Palupín. 10. Popelín.
    Jakým,dnes velkostatky a desková panství vládnou zbožím,
ukazuje následující tabulka:1)
   Dvory        Rozloha v hektarech (okrouhlými čísly)
                                           role,  louky, zahrady,  pastviny

A. Velkostatek Telč .
Telč . . . . . . . . . . . . . . . . 140 83 14 12
Radkov . . . . . . . . . . . . . . 135 15 ─ 9
Žatč . . . . . . . . . . . . . . . . 141 17 1 6
Rosičky . . . . . . . . . . . . . 165 59 ─ 73
Borovná . . . . . . . . . . . . . 82 26 ─ 9
(Porůznu roztroušeno) . . 41 104 ─ 56
Dohromady . . . . . . . . . . 704 304 15 165= na 1200 ha.

B. Studená.
Skrýchov . . . . . . . . . . . . 66 23 ─ 11
Horní Meziříčko . . . . . . 61 19 ─ 10
Horní Dvorce . . . . . . . . . 72 25 ─ 1
Prostý . . . . . . . . . . . . . . . 12 28 ─ 6
(Roztroušeně) . . . . . . . . . 298 119 ─ 39
Dohromady . . . . . . . . . . 298 119 ─ 39= na 460 ha.

    1) Data o Telči ochotně poskytl sekretář hraběci pan Konrád Buchal,
podobně správy velkostatků ostatních.
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C. Nová Říše.
Nová Říše . . . . . . . . . . . 61   9 11/2  11/ 2
Bohuslavice . . . . . . . . . . 92  91/2 ─  5
Svojkovice . . . . . . . . . . . 6414 ─  2
Sedlatice . . . . . . . . . . . . . 6928 1/2

     1/ 2
Vystrčenovice . . . . . . . . 53  4 3/4  4
(Porůznu v dalších
6 obcích) . . . . . . . . . . . . 1134 ─  1
V celku . . . . . . . . . . . . . . 350981/2 23/414 (Všech pozemků

i s lesy 1531 ha.)

D. Krásonice-Želetava.
Bítovanky . . . . . . . . . . . . celkem 364 ha
Krásonice . . . . . . . . . . . . „ 451 ha
Šašovice . . . . . . . . . . . . . „ 253 ha (Dvůr na Horách odloučen

od velkostatku.)
Zdenkov . . . . . . . . . . . . . „ 186 ha Pátý dvůr v Dolním

Meziříčku (Mor.-
Budějovicko).

E. Dačice.
V Horních Němčicích všeho přes 10 ha. (V Mysleticích vše 1886
                                                                             rozprodáno.)

F. Brtnice.
V Nepomuku všeho (lesní revír, rybníčky a p.) 678 ha.
Ve Staré Říši.. celkem 23 ha.

G. Sádek.
 ha

Ve Valdorfě . . . . . celkem 105 ha
H. Česká Olešná 122   48 1 3 Dohromady 318 ha.

(Lesů 127, rybníků
13 ha.)

I. Palupín .  .  .  . 73   16 ─ 6 Dohromady 148 ha.
(Lesů 51 ha.)

J. Popelín .  .  .  . 48   45 1 8 Dohromady 208 ha.
(Lesů 85, rybníků 19
ha.)

    Z osad našich městskými právy nadána jedině Telč již ve
13. století; městem uznána bezpečně za doby Karla IV. Pečetila
nejdříve znakem orlice, později znakem pětilisté růže s písmenem
„M“ (snad heslo Hradeckých: „Maria“ značící) uprostřed, od
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roku 1650 znakem dosavadním. (Viz plán.) Ukázkou, kterak
pečetily obce, jest vyobrazení připojené.
    Na panství teleckém užívali znaku i vesnice, což dovolil jim
hrabě Vilém Slavata.
    V pamět rodu pánů z Hradce obrala sobě znakem růži pětilistou:
rychta Lhotecká, Mrákotin, Pavlov, Studená, Telč, Třeštice, Želetava (tato
omylem měla na pečeti šestilistou růži). Mnoho starých pečetidel na
obcích našich se ztratilo, takže pouze z pečetí na starých spisech
zachovalých původní  znak obci známe.
    Tak pečetila:1) Horní Olešná (díl Novo-Říšský): dvě ženy drží radlici
vzhůru; Čáskovice: (též Studená) srdce se 3 květy; rychta Prostecká a
Sumrakovská: český lev drží v pravé tlapě štítek; rychta Radkovská:
medvěd drží štítek se 2 břevny vodorovnými; rychta Sedlejovská: medvěd
drží štítek s písmenem M, nad ním koruna; rychta Vanovská: tři břevna ve
štítku; rychta Lhotecká (Lhota na Dačicku, k níž příslušelo Olší na
Telecku): růži pětilistou v horním poli, břevno v dolním; rychta Meziříčko
a Pavlov: růže osmilistá; Markvartice: půl slunce stranou nad pluhem;
Bohuslavice, Hladov, Olšany, Vápovice, Vilímeč Dolní a Vystrčenovice:
2 radlice a začáteční písmena obce; Šašovice: radlice a krojidlo; Horní
Němčice: brány; rychta Jihlávecká: kotvu; obec Nová Říše: klíč a
pivovarský „šouf“. (Obr. 10.)
    Mnoho osad zaniklo ve válkách husitských a více ještě
v uherské (r. 1468). Poukazujíce na popis jednotlivých obcí
připojujeme mapku osad těch, pokud jich poloha jest zajištěna.2)
    Nově povstal ve století 17. jediný Zdenkov, v 18. stol.
Nepomuk, Sedlatice a Valdorf.
    Dne 1. září 1850 uveřejnil „C. k. podkrajský úřad v Dačicích“
(nynější hejtmanství) „Seznam novoustanovených místních
obcí Dačického podkraje“,3) obsahujícího tehda tři „soudní a
berniční“ okresy: Dačice, Jemnice a Telč. - Za 60 let nezměnily
se hranice okresu našeho až na území jediné vsi Dlouhé Brtnice,
jež k Jihlavsku přičleněna. Z tehdejších „osad“ postupně přeměnily
se v „obce“ tyto: Olšany, Sedlatice, Hladov (odloučením
od St. Říše), Lhota (od Částkovic), Zvolenovice (od Dejce), Hory
(od Markvartic), Praskolesy (od Mrákotina), Vilímeč a
Vystrčenovice (od Nové Říše), Slejboř, Strachoňovice, Černíč (od
Radkova),

    1) Fr. A. Slavík: Staré pečeti atd. C. Z. M. V.
    2) Dle článku J. Beringra v druhé zprávě Musejního spolku v Telči
z r. 1901.
   3) L. 1524.
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Svojkovice (od Rozseče), Jindřichovice, Šašovice, Bítovanky,
Valdorf (od Želetavy) a Ořechové, Žatč (od Urbanova).
    Teprv r. 1911 okres náš změněn vyloučením 9 obcí a přičleněním
jich k nově utvořenému okresu Třešťskému.

3. Obyvatelstvo.

Řeč, kroj; příbytky, zvyky.

    Obyvatelstvo našeho okresu jest (až na židy) výhradně
národnosti české. Jest jisto, že za dob rozkvětu jihlavského
kovkopství (13. a 14. století) horníci-Némci usazovali se v
severovýchodních končinách Telecka od Pavlova k Želetavě.
Zůstala po nich jen ojedinělá jména rodinná a názvy tratí Ovšem
jsme také blízko Stonařova, kdež jest již Jihlavský ostrov
národnostní.
    Na našem „Horácku“ mluvíme po,,česku“; pouze u Nové
Říše užívají poznačení řeči „moravské“.
    Proslulý znatel lidu moravského František Bartoš1) uvádí
trojí podřečí českého nářeč í  našeho. Prvým mluví se u Žďáru,
Nového Města a Bystřice, druhým od Třeště k Dačicům -toť  mluva
na okresu našem, - třetím u Jemnice. Stopy Žďárského
podřečí znamenati jest až ke Staré Říši, východní kraj okresu:
Krásonice, Nová Říše, Želetava přikloňují se k podřečí
jemnickému. Přehlasovaným -e, přechodem -y v -ej (bejk, bejvám a
pod.) podobáme se cele Čechům z království. Zvláštnůstkou řeči v
okolí města Telče jest příčeští činné kmenů zavřených; ke hlásce
„l“ přiráží se „u“: „vedlu“, „řeklu“ - na místě = vedl, řekl. Záměna
1. a 4. pádu 1 množ. čísla u podst. mužsk. živ. dosti je tu rozšířena.
Charakteristickým jest vypouštění náslovného j: iž (již),
záměna s - š: mušel (musel), t - c: chcel (c těl), krátké vyslovování
kmenových slabik v četných slovech: krava, žaba a p.
    Jako ostatní města moravská poněmčeno i město Telč
značně v 1. polovici 19. století vzdor ojedinělým snahám a
dobrému příkladu historiografa Jana Bílka († 1826), ředitele
Tobiáška († 1846). Pravými buditeli uvědomění národního byli
nadšení

    1) „Dialektologie II.“, str. 276.-290.
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národovci-vlastenci z r. 1848: měšťan Fil. Šašecí, řídící učitel
J. Kypta, akademikové Fr. Sankot, J. Vlk a j. Bylo však dušeno
později nejvíce německou hlavní školou za ředitele Schwarzera.
Teprve v letech 1870, vlivem školy reální boj vítězně dobojován;
město národu vráceno. - V r. 1910 přihlásilo se k obcovací řeči
německé 100 osob (nečítáme 9 osad k Třešti přidělených); z těch
v Telči 37.
    Ve znamenitém díle: „Moravská čítanka“ žaluje znatel kroje
lidu moravského Josef Klvaňa: „Na kroj západomoravský
nebude pomalu juž ani pamětníků. Z jižní části Telecka a Dačicka
vůbec ani popisů nemáme.“ - Chceme tedy zachovati
aspoň drobty, pokud čas. Stařičký mlynář v Doupi Josef Říha
sdělil, jak před r. 1840 vesničané okolo Telče chodili:1) „Na
hlavě měli nejčastěji čepici - vydrovku, jako obyčejnou
„beranici“, ale byla v přední polovici vyššího okraje. Po levé straně
nad uchem ozdobena byla třemi nad sebou postavenými
přesličkami. Nosil se i klobouk. Na těle byla vesta, na tu oblékali
zámožnější kazajku a plášť , chudší plátěnou halenu. Někteří
nosili na místě kazajky a pláště kabát . Plášť se nosil pouze
přes kazajku, nikdy přes kabát! Kalhoty krátké, punčochy,
střevíce. Zimním oděvem byl kožich buď krátký, buď dlouhý.
    Vesta, jakož i všecek oděv byla z jednobarevného sukna,
obyčejně tmavomodrá, někdy také „myšová“. Až ke krku byla
těsně upjata hustou řadou knoflíčků „rymburáčků“ kovových,
žlutých nebo bílých. Kapsičky byly dvě.
    Kazajka měla nízký límeček a zapínala se zase řadou
knoflíčků kovových nebo kostěných. Na rukávech byly knoflíčky
také. Kapsy na stranách hodně dole.
    Plášť  s rukávy sáhal až po kolena. Pod širokým límcem
vykukovalo 8 až 9 „pláštíků“ delších a delších (až téměř do
polovice pláště). Později ponechávali pouze pláštíky dva. Knoflíků
plášť neměl, než jen na rukávech řádeček na ozdobu. Navlékal
se na kazajku a zapnul u krku na „petlici“. Plášť byl až za
50 zl., nemohl si ho tudíž kdekdo poříditi. Často dědilo v jedné
rodině plášť několik pokolení.
    Kabát nosen samotný bez kazajky a bez pláště. Dlouhý
býval po kolena, šosatý. Kdo neměl kabátu, nosil plátěnou halenu.

    1) Poznamenal učitel Leopold Šána.
3
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    Kalhoty měly po straně nohavic řadu malých knoflíčků
zapínacích; pod koleny se spínaly přeskami. Nahoře opatřeny
byly „poklopcem“ čili „vrátky“. Kapsy dvě byly se stran.
    Punčochy obyčejně bílé, vlněné (u chudších barevné)
sáhaly po kolena.
    Střevíce byly nízké s polovysokými podpatky. Vpředu  měly
přesku.
    Kožichy krátké byly lemovány po okraji beránkem a zapínaly
se na 3-4 „petlice“. Mlynáři nosívali kožichy bílé, sedláci
žluté. Dlouhé kožichy (až ke kotníkům) bývaly zejména na
zádech ozdobeny vyšíváním z vlny nebo proužky barevných koží.
    Všedním oblekem byla plátěná halena v pasu sešívaná,
kalhoty plátěné. Oboje (také košile) zhotoveny z „domácího
plátna“.  - Tolik o mužském šatu.
    Na severovýchodní straně poblíž německého ostrůvku u
Stonařova (v Hladově a j.) udomácněl za stara částečně i kroj
Němců.
    Kolem r. 1840 nosily ženy zdejšího kraje: Nízké vykrojené
střevíce z lesklé kůže s přaskama, punčochy bílé s „červenýma
cviklema“, později začaly nositi ve všední den modré neb červené
punčochy. Sukně měly krátké „do půl lejtek“, vespod v létě
bílé z domácího plátna a proužkované kanafasky, v zimě mouračky,
šerky, modré tisknuté. Vrchní sukně všední byly z těchže látek,
sváteční kartounové, cajkové (ty byly drahé), tybetové, hedvábné.
    Sukně byla aspoň 5 loket široká do límce hustě nabíraná.
Přední „pola“ neměla „faldů“ a vsazovaly do ní kus jiné, lacinější
látky („ledacos“).
    Zástěry byly široké na „tři poly“, až přes boky a tak
dlouhé, jako vrchní sukně. Byly z látek pracích, vlněných i
hedbávných, často květované, živých, pestrých a měnivých barev;
dole mívaly krajku. Pod zástěru uvazovala se velká kapsa z různých
pěkných zbytků látek ušitá. Hedvábná sukně byla až za 20 zl.
    Košile byly z domácího plátna, ušity velice prakticky a úsporně,
že nezbylo žádných odstřižků.
    Baňaté rukávy s „taclema“ byly z plátna „kupovaného“,
tílko z domácího lněného a podolek byl koudelný.
    Lajblík (šněrovačka) byl obyčejně černý lastynový, ušitý
důkladně s „fišpanama“, po švech zdobený různobarevnými stehy
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a několika vyšitými růžičkami. Na krku šátek bílý, jemný, krajkou
vroubený, aneb „komrtuchový“, totiž šifonový s vyšívanými cípy,
trojúhelný, tak zvaná „půlka“; na prsou skřížený a vzadu
svázaný v pěkný uzel.
    Kabát (v Teleckém museu je jich několik) z pěkného sukna,
zeleného, modrého, „perníkového“, také z květovaných látek
harasových aneb hedbáví (z „kladytoru“ a „macilinu“) různých
barev, důkladně ušitý s podšívkou silnou a s kosticemi, byl jen
do pasu. Vpředu na prsou byl hluboce vykrojený a opatřený
přeloženým límcem, který na zádech tvořil špici až k pasu
dosahující. Zapínal se háčky. Rukávy byly klínové na ramenou
hodně vatované, u rukou súžené a zakončené páskem. Límec,
pás a pásek u rukou opatřen byl skládaným pruhem látky, který
tvořil pěkné varhánky. Kabát slušel velice dobře; stál na př.
15 zl., od ušití dalo se 5 zl.
    Později nosil se „špenzl“, který již nebyl tak hezký. Zapínal
se až ke krku, neměl kostic ani ozdobných švů, vzadu měl větší
varhánky, na rukávech ozdobné sbíráni tak zv. žabky. Zhotoven
byl z takových látek, jako kabát.
    Na krku se nosily šátky také hedvábné a vlněné pestrých
barev. Nezbytnou ozdobou krku byly „korale“, obyčejně skleněné,
ale u zámožných pravé granáty. Šňůrka byla za 1 zl.
    I starý účes vymizel. V letech 60tých rozdělila si dívka
vlasy stezkou, nad čelem oddělila po jednom prameni s obou
stran. Ostatní vlasy sčesala vzad a svázala v týle hodně vysoko
tkanicí. Z těchto vlasů upletla dva „copány“, do uzlu vbodla
hřeben, copány ovinula kolem a měla „pačulu“. Přední vlasy
pečlivě přičísla k čelu a upletla z nich copánek „stahovaný“.
Ten položila přes ucho a konce připevnila k pačule. Starší ženské
neměly copánků stahovaných, ale na spáncích „šajtle“. Na čelo
vázaly se šňůrky neb úzké sametky. Když na účes daly šátek,
vyčnívaly šňůrečky na čele a copánky stahované kol uší, v nichž
visely náušnice stříbrné, ba i zlaté.
    Asi do r. 1850 nosily vdané ženy na hlavě čepec, pro svoji
podobu nazvaný „koleno“, také krepin. Byl z brokátové látky
květované, střibrné, nebo zlaté. Kryl jen temeno a týl. Vzadu
měl velkou vázanku z modré neb červené stuhy široké „na
4 prsty“ a dlouhé asi 3 lokte. Kolem čela uvázala se na čepec

3*
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bílá „půlka“ složená, s vyšívanými cípy. Takový čepec byl za
9 zlatých. To byly čepce obyčejné. Mimo to nosily se k slavnostem
čepce s vysokou mříží v podobě koše nahoře širšího, s krajkovou
čelenkou. Zdá se, že chudší měly čepce černé, bohatší stříbrné
a zlaté. Takový zlatý čepec byl až za 100 zl.
    Čepec ustupoval ponenáhlu šátku a nosil se jen na svatby
a křtiny. Později užívaly ho pouze k čepení nevěsty. Ještě asi
v r. 1880 měli v Černiči obecní čepec, do něhož čepily nevěsty.
V jiných vesnicích již dlouho před tím čepily nevěstu do šátku.
    Když čepec vymizel, nosily ženské na hlavě šátek turecký,
saský, tybetový, kartounový, známým způsobem uvázaný s cípy
pěkně kolem hlavy ovinutými. Přes pole aneb do kostela vzaly
na hlavu bílou plénu vyšívanou, kterou vázaly tak jako v Čechách
kolem Jindřichova Hradce. Vyšívání na „plínách“ bylo nejvíce
bílé, nepodkládané, často s pavoučky a výplněmi, jaké se vyskytují
v Čechách; někdy použito i červené a modré příze, ale
jen skrovně. Nikdy však nebyly plény našich prababiček tak
skvostné a bohaté, jako v Čechách. Po r. 1860 vymizely bílé
vyšívané plény a nastaly vlněné, barevné. Sukní začaly nositi
více, než dříve, aby byly hodně široké, měly ještě vatyrky a
prachovky, ba i „kridolinu“. Za to zástěry súžily se až jen na jednu
„polu“, byly hustě nabírané a také o něco kratší, říkaly jim
„fěrtoch“. Slovo „zástěra“ znamenalo zástěru všední, do práce,
stále ještě širokou z domácího plátna modrého.
    Místo „špenzlu“ šila se „kacabajka“. Tato přiléhala k tělu,
měla „šosy“, rukávy úzké nevatované a zapínala se až po krk.
    Vyšívání vyskytovalo se na koutních plachtách, plénách,
půlkách, šněrovačkách a zástěrách, pak na svatebních praporech.
Motivem byly nejčastěji větévky rostlin, které vyrůstaly z košíku,
květníku, vásy, srdce atd.
    Vyšívačka předkreslovala si vzor sama volnou rukou a pomocí
náprstku, proto nacházíme na plínách nejvíce růžic, sestavených
z kroužků.
    Na koutních plachtách vyskytují se též kohoutci. Paličkovaná
krajka slovanská spojuje oba díly plachty.
    Celkem nevynikalo vyšívání ani jemným provedením, ani
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krásnými vzory. Jen na plénách lze nalézti pěkné výplně a
rozmanité pavoučky.1)
    Výšivky uplatňovaly se i na „svatebních praporcích“
jež vyskytuji se pouze v krajině naší a v obcích českých od Hradce
k Počátkám. Praporec býval v obci jeden a uschován zůstával
u rychtáře (starosty). Na žerdi, k jejímuž hrotu přivázána figurka
(panenka dětská), upevněn praporec z bílého hrubého plátna
as 1 m širokého, na němž buď vlnou plně buď plochými stehy
vyšity dosti neuměle jednak figurální obrazy ke svatbě se vztahující
(ženich a nevěsta, družba, žena předoucí, kolébka s děckem,
postel s peřinami a p.), jednak věnce, kvítky kolem nápisů, jako:
„Tento praporec gest počestné obce Pansky Dubenky 1841“ a p.
Kraj praporce zdoben je buď třásněmi (samobílé neb bílé a červené,
střídající se), buď zoubky. - Nejstarší praporec z první čtvrti
XIX. stol. má museum v Telči ze Slejboře; jiné praporce z let
1830tých až 1860tých z Domašína, Černíče, Nevcehle a j. Když
jezdívalo se pro nevěstu z cizí obce, tu sesedly se na vůz vdané
ženy, zpívaly a „vyváděly“, praporcem mávaly.
    S podivením jest viděti na takovém praporci vyšitý obraz
předoucí ženy úplně stejně, jak rýsují týž obrázek na velikonočních
vajíčkách; oboje hotoveno bez předloh, z paměti. Důkaz,  jak vžily
se a ustálily prvky lidového umění v duších našich  prostých
venkovanek.2)
    Zvláštností krajinnou jest obuv všedního dne; užívajíc méně
majetní místo bot a střevíců „dřeváků“ (dřevěných pantoflí), jichž
spodek jest dřevěný a vrch ze silné tvrdé kůže (nazvíce ze
starých holének. V zimě jsou nohy chráněny silnými punčochami
vlněnými, u mužských kratšími a přes spodky oblečenými.), vespod
a nad prsty silným hrubým plátnem domácím obšitými. Kdykoli
jest komu vkročiti do světnice, nechá pantofle venku přede dveřmi;
ve světnici se chodí neb sedí v punčochách. Podobně i školáci
nechávají dřeváčky ve školní síni podél stěny seřaděny, dlíce
v učírně pouze v punčochách. Každý žák z nesčetné řady dřeváčků
své vlastní jistojistě nalezne. Cizinci a příchozí z krajů,

    1) Stať o ženském kroji a výšivkách napsaly slečny Marie Krejčů, odb.
učitelka v. v., a Amalie Krejčů, učitelka industriální při měšť. škole v
Telči.
    2) Sbírka „rejsovaných“ vajíček velikonočních ze Sedlejova, praporec
z Meziříčka v museu Teleckém.
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kde podobné obuvi se neužívá, jako na posměch říkávají, že
prý zde v mnohé vesnici zvonívají klekání dřeváky. Mimo dřeváky
užívá se u mužských nezřídka i střevíců s dřevěným spodkem,
jimž se říká „hluky“.
    V každém téměř statku chovali dříve 4-6 ovcí, z jichž
vlny, přirozené barvy, sobě sami pletli (zvláště mužům) punčochy,
rukavice; ano tkali z vlny a přimísené příze lněné zvláštní
nebarvený a přece úhledný druh domácího sukna, z něhož se šil
všední trvalý a teplý šat.
    Starší selské domy jsou zpravidla stavěny a zařízeny následovně:

1. Světnice,
2. přístěnek,
3. síň,
4. kuchyně,
5. komůrka stravní,
6. komora,
7. chlév pro tažný dobytek,
8. chlév pro dojný dobytek,
9. kolník,
10. stodola,
11. kolna na hospodářské
nářadí,
12. obydlí pro výměnkáře,
13. dvůr,
a) vchod (dvířka)
b) vchod (vrata)        z návsi,
c) výjezd do polí.

               (Statek v Řásné.)

    Všude zachovalo se názvisko „po domě“, jehož užívá se
více než jména majitele. V Řásné odlišují zřetelně: „u Šedů“
a „Šedova chaloupka“, „u Kadlečků“ a „Kadlečkova světnička“
(podruh), „Šedova pazderna“ (takých bývalých pazderen nyní
podruhy obývaných je v Řásné 9; podobné poměry v Řídelově a j.).
    Zvyklosti o přijímání sousedů nových do obce a při úmrtí člena obce
zapsali sobě v Dejci do obecního zápisníku r. 1831:
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    „Každý soused hned jak počne hospodařiti musí mezi druhé sousedy
dát „příjemný“ neb jak starší říkali „litkup“ každému sousedovi půl funtu
hovězího vařenéno a půl funtu vepřového pečeného masa, každému jeden
řežný a pšeničný koláč a 2 kopy dobré mince na pivo; všechno se to v jeho
domě obslouží. A když Pán Bůh jednoho neb druhého ze sousedstva
povolati ráčí z tohoto světa, tak hned po pohřbu dědic 2 kopy na pivo mezi
sousedy a 2 pecny chleba dá. A když zemře hospodyně, dá 1 kopu a 1
pecen chleba. To se v Dejci vždycky zachovává.“
    Pověstí a pohádek západní Moravě vlastních slýchati tu
dosti. Večerní schůzky za dlouhých zimních večerů zachovávají
zkasky starobylé od pokolení do pokolení. O „Hastrmanu“,
o Hejkálkovi“, který lidi v lesích loví a trestá, v podobě chlupatého
kolečka se zjevuje (Hladov). V Pavlově na lukách v Čimbordech
je „zapadlý zvon“. (O zvonu býkem ze země vyrytém
pověst i v Telči.)
    Ze článku1): „ O lidových zvycích a pověrách ve Staré Říši
a okolí“ vyjímáme, že význačným jest den sv. Filipa a Jakuba
(1. květen, pálení čarodějnic u večer předcházející, pověry při
vyhánění dobytka), ve středu před Nanebevstoupením Páně
slavnostní stavění máje (kácení v pondělí Svatodušní), všelijaké
zvyky v den sv. Jana Křtitele, sv. Vavřince, o Božím hodě
vánočním, o Velkém pátku a j.
    Také u nás chodí Mikuláši, po „mrskutu“ dává se „malovna“,
„zatahuje se“ průvod o svatbách, „čepí“ se nevěsty.
    Důležitou vymožeností volnosti a samosprávy občanské jsou
spolky, o nichž - nehledím-li k cechům a náboženským sdružením
- lze mluviti teprve po r. 1848. Poukazujíce na popis
jednotlivých obcí i také na všeobecnou stať „Živnosti“ stanovíme
pouze, že spolky hasičské skutečným byly a dosud jsou pro
venkovské obce činitelem kulturním; vždyť mimo vlastní úkol
svůj majetek rozpoutaným živlem ohně ohrožený spolubližním
chrániti myšlenku sdružování a ukáznění celku za cílem jedním
nejúspěšněji provádějí. Přečasto bývá hasičská jednota jediným
střediskem v obci, kdež přednáškami vzdělávacími i schůzkami
veřejným zájmům věnovanými uvědomění se šíří. Však jest
skutečně vývoj spolků těch kromobyčejný. Důkazem, že na
zdravých

    1) Jos. Veselý v Č. Z. M. III.
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spočívají základech, jest stálý jich rozvoj, nyní padesát let již
pokračující.1)
    Župa hasičská pro polit. okres Dačický náleží k „České
ústřední jednotě hasičské na Moravě“ a jest v řadě žup 47.
Čítá 29 sborů se 746 činnými členy. Na Telecko připadá
19 sborů.
    Nyní přejímají vzdělávací úkol spolků hasičských odbory
„Národní jednoty pro jihozápadní Moravu“ a místní odbory
sdružení agrarních.

Pohyb obyvatelstva.

    Kronikář Bílek zapsal počet obyvatelstva na panství  Telči
v r. 1787: Dejc 134, Dejčka 36, Dvorce 28, Doupě 130, Černič 113,
Hostětice 103, Krahulčí 185, Mysletice 168, Myslůvka 83, Horní
Myslová 206, Kost. Myslová 242, Mysliboř 293, Olší 138, Rosičky
33, Řídelov 121, Studnice 163, Slejboř 115, Třeštice 247, Telč
(město 812, 2 setniny vojska s ženami a dětmi 450, Podolí 641,
Štěpnice 713, Staré město 610) 3226, Vydří Zadní 166, Volevčice
133, Vanov 170, Vanůvek 87, Zvolenovice 171.
    O dalším vzrůstu obyvatelstva poučuje tabulka na následující
straně.
    Dle sčítání z r. 1910 bydlelo v okresu (obce: Bezděkov,
Horní Dubenky, Jihlávka, Lovětín, Pavlov, Panenská Rosička,
Růžená, Stejšť a Třeštice jsou ještě při okresu počítány) ve 4707
domech 29.615 osob, z nich přihlásilo se k obcovací řeči německé
102; cizozemců bylo 17.
    Pozoruhodno, že za 30 let počet obyvatelstva se jen zcela
nepatrně zvýšil; r. 1880 napočteno 29.374 obyvatelů. Odcházíť
rok co rok měrou stoupající množství mladého lidu do ciziny
a cílem nejhledanějším - Vídeň.

    1) První dobrovolný hasičský spolek založen r. 1862 v Brně. R. 1870
bylo takových na Moravě 10, r. 1876 již 120! (Notizenblatt 1876.)
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Počet obyvatelstva rokuObec 1790 1818 1840 1850 1880 1910

Telč . . . . . . . . . . . . . . . . 2808 2871 3339 3883 5116 4489
Bejkovec . . . . . . . . . . . . 100 – 184 168 183 182
Bezděkov . . . . . . . . . . . 96 – 119 128 122 113
Bítovanky . . . . . . . . . . . 187 – 260 237 278 265
Bohuslavice . . . . . . . . . 176 – 209 200 220 243
Bolíkov . . . . . . . . . . . . . 223 – 264 277 275 257
Borovná . . . . . . . . . . . . 167 161 167 178 191 174
Částkovice . . . . . . . . . . 94 95 95 102 85 77
Černič . . . . . . . . . . . . . . 103 95 115 110 117 99
Dobrá Voda (u Telče) . . 63 74 107 95 142 129
Domašín . . . . . . . . . . . . 140 – 111 130 162 173
Doupě . . . . . . . . . . . . . . 126 144 148 178 163 207
Dubenky Horní . . . . . . . 292 – 325 371 594 981
Dubenky Panské . . . . . . 200 – 290 295 328 372
Dvorce Dolní . . . . . . . . 28 21 19 34 36 26
Dvorce Horní . . . . . . . . 126 – 118 122 128 142
Dejc . . . . . . . . . . . . . . . 130 98 112 114 120 109
Dejčka . . . . . . . . . . . . . 60 41

S Rosičkami
61 59 108

Rosička
113

Hladov . . . . . . . . . . . . . 199 – 251 267 289 342
Horní Pole . . . . . . . . . . 180 – 224 237 245 266
Hory . . . . . . . . . . . . . . . 106 – 108 110 149 129
Hostětice . . . . . . . . . . . . 94 92 93 88 94 86
Jelmo . . . . . . . . . . . . . . 94 – 273 304 283 257
Jihlávka . . . . . . . . . . . . 407 – 360 399 496 577
Jindřichovice . . . . . . . . 220 – 244 251 224 201
Kaliště . . . . . . . . . . . . . 100 – 212 211 267 370
Klátovec . . . . . . . . . . . . 150 – 214 239 269 292
Krahulčí . . . . . . . . . . . . 190 139 202 220 212 225
Krásonice . . . . . . . . . . . 543 – 691 715 685 667
Lhotka . . . . . . . . . . . . . 134 139 141 153 197 203
Lovětín . . . . . . . . . . . . . 250 225 243 270 276 274
Markvartice . . . . . . . . . 333 – 411 445 402 378
Meziříčko Horní . . . . . . 173 – 199 187 173 220
Mrákotín . . . . . . . . . . . . 500 483 623 680 784 981
Mysletice . . . . . . . . . . . 177 – 199 169 159 184
Mysliboř . . . . . . . . . . . . 288 263 346 236 333 304
Myslová Horní . . . . . . . 191 166 164 185 203 154
Myslová Kostelní . . . . . 148 212 289 290 264 241
Myslůvka . . . . . . . . . . . 86 66 70 69 73 75
Nevcehle . . . . . . . . . . . . 310 300 264 290 364 375
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Počet obyvatelstva rokuObec 1790 1818 1840 1850 1880 1910

Němčice Horní 213 – 269 296 259 289
Olešná Česká 401 – 541 541 591 544
Olešná Horní 219 – 223 246 249 255
Olšany 162 – 141 153 162 190
Olší 146 113 129 132 139 141
Ořechová 102 86 116 120 133 120
Palupín 197 – 324 323 314 308
Pavlov 430 426 537 571 523 483
Popelín 428 – 753

S Dob.
Vodou

782 745 851

Práskolesy 87 70 88 97 96 73
Prosté 132 – 131 130 124 138
Radkov 252 188 207 217 297 280
Rozseč 306 – 364 379 403 392
Rosička Panenská 191 – 221 221 243 251
Růžená 268 253 297 308 333 386
Řásná 247 224 260 285 286 286
Řídelov 106 101 115 157 193 159
Říše Nová 854 – 1040 1072 1170 1129
Říše Stará 552 – 525 555 690 665
Sedlatice 79 – 140 157 147 155
Sedlejov 310 241 262 269 295 325
Skrýchov 131 – 165 152 136 146
Slejboř 107 93 109 98 116 74
Stejšť 100 – 139 130 141 122
Strachoňovice 177 136 181 170 177 150
Stranná 29 29 44 24 35 40
Studená 800 – 996 1055 1029 1322
Studnice 150 146 183 150 156 166
Sumrakov 296 – 291 298 305 333
Světlá 185 – 195 215 239 225
Svojkovice 145 – 250 250 261 245
Šašovice 200 – 329 291 355 346
Třeštice 257 207 273 259 285 292
Urbanov 192 170 183 218 237 203
Valdorf 121 – – 150 226 222
Vanov – 149 148 178 215 216
Vanůvek – 47 86 106 102 96
Vápovice 129 – 121 105 116 134
Vesce 167 – 217 229 219 229
Veselí (Nepomuky) 60 – 70 53 61 52
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Počet obyvatelstva rokuObec 1790 1818 1840 1850 1880 1910
Vilímeč Dolní . . . . . . . . 218 – 247 231 220 217
Vilímeč Horní . . . . . . . . 161 – 159 198 221 195
Volevčice . . . . . . . . . . . 131 112 125 248 166 154
Vydří Zadní . . . . . . . . . 167 136 160 150 163 138
Vystrčenovice . . . . . . . . 128 – 194 185 197 193
Zdenkov . . . . . . . . . . . . 151 – 202 207 220 212
Zvolenovice . . . . . . . . . 160 164 164 174 186 152
Žateč . . . . . . . . . . . . . . . 110 76 102 95 165 150
Želetava . . . . . . . . . . . . 870 – 1059 1100 1224 1)1222

Poddanské poměry.

    Pokud zprávy z Teleckého panství se zachovaly, byly tu
do století 17. roboty zcela mírné. Nějaký den roboty ženné
nebo orné, úrok, slepice, vejce a četné drobnější povinnosti, jež
při popisu každé osady zvláště uvedeme. Pouze vesnice, pozdě j i
přikoupené, plnily povinnosti poddanské jako za dřívějších
majitelů, tak že patrným stává se převeliký rozdíl v dávkách všech.
Příkladem stůjž dědina Šašovice, r. 1573 přikoupená. Úročila
pánu o sv. Jiří a o sv. Václavě, kdežto všude jinde na Telecku
úrok o sv. Jiří a o sv. Havle placen. Tuto přehled všech robot
a dávek ze Šašovic, ze kterých některý statek téměř všechny
vybíral: úrok dvojí (4 kopy a 2 gr. a 4 kopy 11 gr.), suma ženců 24,
suma dní orání 18, ovsa síci 15, hnoje voziti 9, hnoje nakydati 6,
trávy síci 15, drev dělati 30, sena hrabati 6; slepic kusů 26,
vajec 1 kopa, předen napřísti 30; „na hon na zajíce, když se
lidu rozkáže, desátek jarý i ozimní i z kopanin. Kdo hrách vseje,
nemá desátku dáti, než slepici jednu.“.
    Tolik celá obec Šašovice byla povinna.
    Tuto vypisujeme, co jediný poddaný ze Šašovic. Jan Marků, z celolánu
vybýval: „Úrok o sv. Jiři 8 gr., o sv. Václavu 9 gr., slepice 2, oračky 2 dni,
žence 2 dni, oves síci 1 den, oves svázati pomoci, hnůj voziti 1 den,
pšenici

    1) Data z r. 1790 vzata z topografie Švojovy, z r. 1818 z rukopisu
zámeckého archivu v Telči „Statistische Tabellen“, z r. 1850 z tištěného
úř. cirkuláře „Místní obce Dačického podkraje“; ostatní čísla jsou z
publikací c. k. státní komise pro sčítání lidu.
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vázati, jarní i ozimní obilí do stodoly svoziti, trávu síci 1 den, z luk vůz
sena svézti, hlavatici sázeti, okopávati, máky okopávati, drobné věci a
vaření vypleti, len vytrhati, jej vydělati, přadena napřísti 2, drva sekati na
krátko i na dlouho 2 dni, plod do rybníka svážeti, zase ryby odvážeti, obili
všelijaké  na trh odvézti.“
    Jiným v Šašovicích jinaké práce poznamenány; „Obilí na parni klásti,
mlátiti, pokud potřeba (od 1 dne po 1 gr. platu) na zvěř honiti, zelí sázeti,
len pleti. - Jen mlynář prost byl ručních prací; úročil jen a dával slepice
a vejce.
    Z rolí pustých, kde se hnojilo, dávali Šašovští pánu desátý mandlík
a kde nehnojili, pátý mandlík.
    Z urbáře Zachariáše z Hradce víme, kolik odváděli měšťané
v Telči ze svých polí, domů, zahrad, humen, sádek, haltýřů na
obojím úroku, kolik sypali ovsa; pouze z „Nového předměstí“
(Štěpnice), později založeného, dávali i slepice (24.).
    O jiných povinnostech nikde ani řeči.
    A co stalo se ve století XVII. za Slavatů ? Na Telči jako
všude jinde v zemích našich po válce 30leté na robotách přituženo.
Nedbáno „svobod měst“; Telčané robotovali bezmála
podobně jako jiní poddaní. Vysoce zajímavý jest úvod k zápisům
dotyčným v urbáři Slavatovském z let 1650tých. Otiskujeme týž
cele 1):
    „Někdy časové příležitosti neustupní dávají příčinu, že povinnost
některá z obyčeje toliko a některá z práva časem času ustupovati musí a
zvláště v těch věcech, které z nevyhnutelné potřeby se stávají, jakož i tato
služebnost od některého léta již continuiruje, že:
    1. Netoliko předměšťané, ale i měšťané koní svých k jízdě i do
kočárků propůjčují, však ne na dalekou cestu a půjčovali bez reptání.
    2. Na shon vlčí, kdykoli se rozkáže, jsou povinni posílati po jednom
z domu se zbraní příhodnou.
    3. (Cena ryb měšťanům od panství prodávaných.)
    4. Na rybníky z jara, když se loví plod 3letý a rozváží do rybníků
k rozsazování na kapry, posílají některé měšťany osobně, kolika se
poroučí, na rybník Cihelný a kde komu ukázáno bývá. Chodí při fůrách s
lejtami, pozor dávajíce, aby v cestu skrze postávání i jinak při vysazování
škoda se nestala žádná. A důchodní zejména každého znamená, kdo s
nějakou fůrou  a do kterého rybníka poslán jest.
    5. Na lovení plodu 2letého podobně vypravují z měšťanův tolik osob,
kolika se poručí na ty rybníky okolo Telče, Růžené a Mrákotína. (Kromě
okolo Kumžaku) pomáhají brakovati a potom chodí s fůrami s lejtami,
kam  komu ukázáno bývá.

    1) D. 209, str. 48.-50.



45
    6. Obilí při dvoře Teleckém, Žateckém a Radkovském, když se váže,
posílají měšťany k vyčítání mandelů; k „vítce“ zrna na mlaty jdou, míry
počítají. A když se rozsévá, zrno přijímají, při rozséváni přítomni bývají, a
co zbude po semene, zase tu, kde se ukáže odměřiti a, co se vyselo, zprávu
psanou dáti povinni jsou.
    7. Bránu velikou toliko na náklad obecní opravují.
    Velké p ředměst í . 1. Obilí přesejpati třetí měsíc nového pátku, totiž
Staré město jeden měsíc, Štěpnice druhý a tito třetí.
    2. Seno i otavu sušiti na Žlebu nad Sádkami potom na stáje odhazovati.
    3. Na pareň ječmene do stodoly panské Telecké choditi.
    4. Na rybníky, když se loví Ulický, dávají lovce s plachtami spolu se
staroměstskými; ale sami jej hlídají. Na Staroměstský dávají lovce i
plachetníky.
    5. Na čkaní chmele po jednom z domu posílají.
    6. Tenata vlčí i zaječí na saně zde nakládají a vezou, kde se jim
poroučí, do hor; ale sedláci je zase domů dovážejí.
    7. Na shon vlčí po jednom chodí.
    8. Repy kopati.
    9. O „sladké kaši“ hostům chudým posluhovati.
    10. V zámku poklízeti.
    11. Při „Horním mlýně“ pomáhati hřídele a kola táhnouti.
    Staré město . (Jako předešlí 1.-10., vyjímajíc 4.) Pří Dolním a
Hladovském mlýně kola a hřídele pomáhati táhnouti. - Na rybník
Staroměstský, Rohozenský a Podhájský lovce i s plachtami dávají a sami
je hlídávají. - Na rybník Ulický lovce a plachetníky dávají.
    Š těpnice. (Jako předešlí: obilí, seno, pareň, tenata, chmel, sladké
kaše, zámek). - Na sádky, cokoliv potřeba, chodívají. - Zelí na roli
podtínají. - Na rybníky Ostrovský, Roštýnský, Křížovský, Cihelní u
Kamenné zahrady a pod Obůrkou lovce s plachetníky dávají a je sami
hlídávají.“... Zelí okopávati povinni všichni i z města podruzi. - Mák,  len
a co toho více na plevele, chodí pleti. Len trhati, drhnouti a vytříti. - Na
čkaní  chmele choditi. - Řepy kopávají. Na shony vlč í  všichni
chodívají.“
    Jak robotní povinnosti (ovšem po vzájemné dohodě pána
a poddaných) měněny byly, toho pěkným příkladem jest „nový
pořádek“, který určil přikoupiv statek Kostelní Vydří hrabě Jan
Jáchym Slavata r. 1685. Dědina Peč (Pec), špitálu Slavonickému
a tím k panství Telči náležející, vybývala dříve roboty u panského
dvora v Radkově; veškeré roboty její (na jaře k ovsům a hrachu
den orati a vláčeti, sena dělati a hrabati, jeden den každé
obilí síci a vázati, úhory převláčiti a k ozimu den orati a dva
dny vláčiti) přeneseny na dvůr Vyderský. Hrabě byl uznalým
za ochotné přijetí směny té; daroval Peči polovic lesa u Bolíkova.1)

    1) Z. čís. I. 27.
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    (O tom, jak téhož roku 1685 hrabě ves Domašín určil
robotou k Dubenkám, dav za ni špitálu Teleckému ves Dejc,
viz popis Domašína.)
    Důkazem, že poddaní stále byli v nejistotě zdaž nebudou
novými nebývalými bezprávnými břemeny obtíženi, jest listina
z r. 1682, kdež opakuje asi hrabě Jan Jáchym Slavata
slova v supplice Studenských uvedená, kde oni žádají, by jim
„některá obdarování“... potvrdil, ale i - jsouce... něco zatmělé
a náležitě obzvláště co se robot vrchnosti povinných dotýče
vyjádřené - to vše patrněji vysvětlil, napravil a v lepší pořádnost
uvésti sobě oblíbil.“ - Tehdy skutečně Studenským vydal hrabě
list „pro lepší jejich budoucí bezpečnost, aby... ničím jinším
obtěžováni nebyli... než jen následující roboty vykonávali, totiž:
    1. K potřebě pivovaru mého Studenského všechno dříví hvozdové, za
které se jim od každého sáhu po 5 gr. 5 d. platiti má, udělati a přivézti.
    2. Návoz, který se koliv při pivovaře nachází, na panskou chmelnici
vyvážeti.
    3. Kdykoli tesaři jaké dílo panské při pivovaře dělají, jim každodenně
některé osoby, jak potřeba ukáže, dříví tesati pošlou.
    4. Kdykoli se trouby, skrz které voda do pivovaru jde, hnou, takové
dobývati a jiné klásti vodákovi pomáhati.
    5. Když já skutečně na Telči se vynacházím do zámku pro potřebu
mou a hejtmana mého pivo z pivovaru, neméně.
    6. Slad do mlýna i ze mlýna domácího neb jiného, kde by se takový
na várku mlel, voziti.
    7. Vyměřovač sladu, když se ze hvozdu odnáší, vždycky jeden úřední
přítomen býti.
    8. Na louky panské při - a okolo městyse se vynacházející seno i otavu,
kteří potahu nemají, sušiti a, kteří potah mají, do pivovaru svážeti.
    9. Do obory Roštýnské sekáče i hrabáče vypraviti a tam seno sušiti,
až se sklidí.
    10. Na žeň ke dvoru Teleckému a ke dvoru Meziříckému každý rok
choditi, item u Meziříckého ozimní žita a ovse vázati pomáhati.
    11. K vroubení mandelů všelijakéhó obilí ke třem dvorům, jakož
i vyměřování při vítkách z mlatu ouřední osoby vysílati, kdykoli toho
potřeba.
    12. Chmele na chmelnice Telecké vypravovati.
    13. Na honbu zvěře drobné a zajícův, dokud se v rychtě s tenaty honí,
všichni choditi.“ - -
    Ačkoliv stylisace listiny jest místy taková, že povinnosti
zcela urč i tě  vymezeny nejsou, nýbrž zadní dvířka „kdy a jak
potřebí bude“ libovůli se otevírají dokořán, přec ještě hrabě
v listině dodává, že „sobě tu moc zanechávám, jim to nadání,
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kdyby se ke mně vrchnosti své dědičné tak jak na věrné poddané
sluší a náleží, nechovali, zcela zrušiti aneb něco v něm změniti,
ujíti aneb přidati, jak bych toho koli příčinu měl a za potřebné
uznal, vše dle mé svobodné a líbezné vůle“ -.
    Skutečně! Stylisace této doložky zřetelná jest i jasná!
    Celá tato listina vepsána i v potvrzení všech obdarování
vrchnostenských hrabětem Frant. Ant. z Lichtenštejna r. 1718,
pouze obměněn odstavec první: vypuštěno, že dříví se má
voziti - za plat! U odst. 10. poznačeny dvory: Skrýchovský
a Meziřícký, ale tentokráte poznamenává se dvorů - pět!
(Meziříčko, Dvorce, Prosté, Dubenky a Bejkovec); odst. 12. nově
uvádí chmelnice Telecké i Studenské a k odst. 13. přidáno:
„Fůry a lovce na rybníky níže poznamenané vypravovati, totiž:
Na Meziřícký, Paločkov, Nuzov, Budín, Šantl, Podkostelní,
Podlesní, Paclovský, Kamenný, Pilní v Horním Poli, Karhov,
Zhejral.“1)
    Když po Slavatech dědil panství mladičký hrabě Fr. Ant.
z Lichtenštejna, neznala zvůle úředníků jeho mezí, jakž dokazuje
stížnost města Telče až k císaři podaná r. 1699. - Z pozdějších
let sporů otiskujeme tuto psaní hejtmana zámeckému rychtáři
města Telče:
    „Při P. rychtáři ložním města Telče se tuto od ouřadu hejtmanského
nařizuje, aby následující předměstsky sousedy, kteřížto při onehdejším
sklizení sen panských ke dvoru zdejšímu za nevykonané robotní dni za
každý den po 15 kr. pokutu složiti mají, před sebe obeslal, a takovou od
nich vyberouce, sem odvedl. Kteří pak touž pokutu nesloží, ty všechny
ihned do šatlavy dáti poroučím a tak dlouho se zdržejí (!) pokud pokutu
nesložejí. Ze Starého města vykázáno sousedů 34 s 52 dny. „passirt“
napsán jen rychtář. Z Velkého předměstí vykázáno 44 sousedů se 69 dny
„passirt“ rychtář a 2 šenkýři: Rod Martin a Rod Vít; ze Štěpnice 40
sousedů s 55 dny; „passirt“ rychtář a šenkýři Procházka a Želivský.
Summa činí 176 R 44. -
    Na zámku v Telči 12. Juli 1709.2)
    A co máme říci o instrukci, již hejtman Jan Poysl r. 1717
„vytykačům panského desátku“ v Telči  sestavil ?. - Rozdělil
pole celého města na čtyři díly, jež přidělil po dílu a přikázal
projíti: kontribučnímu, purkrabímu, důchodnímu, písaři a
polesnému s jich pomocníky. Vypsav hranice přiděleného dílu
(odkud  začíti, kde končiti) dává hejtman toto „Napomenutí pánům
vytykačům“

    1) Datum 20. octobris 1718. Originál pergamenový na radnici ve
Studené.
    2) L. 36.
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    „Napomenutí pánům vytykačům“:
    Zejtra a pozejtří, to jest v pátek a v sobotu, čehož, se také městu
i předměstí vědomost dala, bude se co nejvíce vytýkati. Pročež se také
páni vytykači s jejich napomocníky tyto dva dni k žádné panské práci
potahovati nebudou. Naproti tomu ale musí od Božího rána až do tmavé
noci na jejich kusech býti. Svým napomocníkům naporučí také nočního
času pozor dáti a kdyby se kdo jak z města tak z předměstí opovážil něco
bez opovědi vzíti a domů vésti, ten tolik, co domů vezme, na poli
propadne, což ať se všem vůbec časně oznámí. Také ti napomocníci zejtra
dobře ráno před svítáním všecky stodoly projdou a, jestli co kde najdou,
svým představeným o tom ihned vědomost dají. - V pondělí se nebude nic
vytýkat, poněvadž žně při panských dvorech budou a při takových páni
oficíři (= úřednici panští) býti  musejí napomocni.“1)
    Jest známo, že r. 1775 veliké nepokoje selské, jež zejména
v kraji Znojemském ráz skutečné vzpoury na se braly, vyburcovaly
gubernium moravské i kruhy Vídeňské tak, že přikročeno k
důkladnému řešení otázky robotní. - Známým robotním
patentem ze dne 13. srpna 1775 upravena robotní povinnost dle
výše kontribuce.
    Poddaným ponecháno na vůli, chtějí-li vykonávati robotu
dosavadní, či podrobí-li se robotě nové. Všude nastalo smlouvání.
Ve Studené na př. sjednala obec s vrchností 21. srpna 1777, že
přestává robota naturální docela a zůstávají jen povinnosti
jmenovitě uvedené.2)
    Zajímavé zprávy, jak bývalo na panstvích robotováno v době
po vydání robotního patentu, podává kniha musea v Telči,3)
v níž zapsáno na str. 43.:

„Panství Telč, revír Studená,
nařízení robotní

od 31. srpna do 8. září 1778.“

    1) Z. A. čís. I. 60.
    2) Orig. potvrzený krajským úřadem 31. ledna 1778 na radnici ve
Studené. Jest zajímavo, že Studenští sice měli napsáno: „robota přestává“,
ale přece ponechány různé práce robotní, jak jim uloženy byly r. 1682 a
1718  dřívějšími vrchnostmí.
    3) D. 214.: „Zápisník ředitele panství Teleckého od r. 1763“ na listu
43 má náč r tek o rozdělení práce robotníků na jeden týden. - Zajisté
povšechný ten rozkaz musil býti správci a dráby podrobně rozveden
a rychtářům v dědinách oznámen.
    V hořejším uvedena i t. zv. „Svatojánská“ robota, robotním patentem
1775 zvlášť zaváděná.
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    Týká se prací při 6 panských dvorech ve Skrýchově, Horn.
Meziříčku, Horn. Dvorcích, Prostém, Panských Dubenkách a (v
Čechách) v Budkově.
    Novoty císařem Josefem II. zaváděné dotkly se kraje našeho
při zrušení jesuitského řádu. Polnosti koleji Telecké patřící
rozprodány měšťanům, statek Popelín, koleji Hradecké patřící
tolikéž měl býti parcelován. Zachovala se o tom listina na poražení
robot a rozkouskování dvora v Popelíně z r. 1787,1) v níž čteme
před podpisem císařovým: „Proukazujeme o tomto kontraktu
Své nejmilostivější zalíbení a opatřujeme jej Svým nejvyšším
zeměpanským potvrzením, aby tomuto, na spokojení poddaných
sdělanému kontraktu poslední stupeň dokonalosti byl propůjčen.“
    Známo, že po smrti císaře Josefa II. myšlenky, a snahy jeho
o úplné vyproštění stavu selského i z břemen robotních nebyly
dále prováděny. Teprv za zcela jiných poměrů v říši naší prohlásil
císař Ferdinand 28. března 1848 zásadu o zrušení roboty
a staleté tužby lidu poddaného usnesením říšského sněmu
ve Vídni 6. září 1848 a patentem císaře Františka Josefa I.
ze dne 4. března 1849 (o „vybavení robot“) došly splnění. Také
u nás „pochovávali“ robotu, zpívali, veselili se.
    Obnos vrchnostenských robotních požitků úředně odhadnut
vyplácen byl oprávněným pouze dvěma třetinami; jednu třetinu
složil poddaný, druhou pak slosováním vydaných „dlužních listů
na vybavení pozemků“ ve 40 letech umořila země moravská.
třetí třetina musela býti šlechtici odpuštěna a Moravská zemská
účtárna podělila 1911 slosovanými obligacemi těmi musea a školy
moravské, aby památkou zůstaly stálou, že teprv ukončeným
slosováním úpisů r. 1889 lid náš stal se volným, svobodným.

    1) D. 235.: „Robotabolizions- und Meierschafts-Verstückelungs-
Kontrakt“ - Popelín.

4
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4. Živnosti.

Hospodářství polní; chov dobytka.1)

    Ve zdejším okresu jest podnebí nestejné; rozdíly v průměrné
teplotě zimní i letní jsou značné. Proti soudnímu okresu Dačickému
málo jen jižně ležícímu jest Telecko v setbě i žních o 8 i více
dní pozadu. V samotném pak Telecku počínají u Studené a Pavlova
seti, když mají Krásoničti zcela zaseto. Podobně jest rozdíl začátku,
žní mezi Krásonicemi a Pavlovem (Studenou) o 8-14 dní. -                     
Žně počínají u Krásonic a postupují po hranicích okresu Dačického
k Slejboři, Myslůvce a Radkovu, odtud k Telči a pomalu dále
na západ i sever ke Studené a Pavlovu.
    Také rozdíly v jakosti půdy jsou v okresu, ba při jednotlivých
obcích značné. Máme půdy kamenité (štěrkovité), v nichž živná
prsť obsahuje sotva třetinu hmoty. Takové půdy jsou ve všech
našich vyšších polohách. Častěji bývá jemná půda po dešti
odplavena (Dejc, Světlá a j.). Podobně chudými jsou písčité půdy
v polohách těch, obsahujíce až 70% písku. Půdy hlinité, jež
pouze 30-50% písku obsahují, jest na okresu nejvíce. Vápenité
půdy jest poskrovnu u Strachoňovic a Krásonic.
    Dosti dlouho hospodařilo se v dědinách našich po staru.
Pozemky obdělávaly se tak, že se úhor pohnojil, do něho zaselo
žito, po žitě jař, zejména oves. Kus úhoru necháván pro brambory
a řepu.
    Když se rozšířilo setí jetelů, upuštěno od čistého úhoru,
zavedeno stř ídavé hospodářství . Po rostlinách úzkolistých
(obilinách) pěstují se širokolisté (okopaniny, luštěniny, pícní
rostliny). - Z obilin máme na Telecku nejvíce žito, ječmen, oves,
v lepších půdách i pšenice. Z luskovin: hrách, vikev, poněkud
i čočka, z pícních rostlin: směsky, jetele (červený, žluťák, poslední
dobou i peluška), z okopanin: brambory, řepa ku krmení,
zelí; z průmyslových rostlin len a řepka (tato na velkostatku).
    Strojů secích používá se na velkostatcích od let 1860tých
(původně širokosecích, potomně řádkových), jež zavádějí se nyní

    1) Článek tento sestaven z obšírného příspěvku Františka Paukerta,
statkáře ve Zvolenovicich, který jest z předních hospodářů na okresu. Stať
o lnářství podána Ferd. Foitem, starostou v Doupi.
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stále více i u malorolníků. V následcích stále se stupňující
a v okresu zdejším velmi citelné nouze o pracovní lid počalo se
užívati i strojů žacích.
    Zavedením střídavého hospodářství počalo se hnoje nedostávati;
proto od let 1880tých vedle zakládání kompostů šířilo
se užívání umělých hnojiv. Počato se superfosfátem. „Hospodářský
spolek“ v Telči počal objednávati hnojivo to ve velkém.
Současně připravována půda k jetelům sádrováním, později
rozhazováním vápna rozsutého; nyní se ujímá ledkování. - Umělým
hnojivům děkujeme poměrně bohatější úrody než dříve bývaly:
důkazem toho jasným jest v každé dědině řada nových stodol
neb jich přístavků, řady stohů slámy v polích.
    V pěstování nových plodin jest znáti v našem okresu zjevný
pokrok. Po rozličných pokusech zemědělskou radou
podporovaných došlo se k tomu, že našemu kraji Petkuské žito
nejlépe vyhovuje, snášejíc drsné podnebí beze škody. Druhá
nejrozšířenější plodina naše, brambory,1) pěstěna na pokus ve
Zvolenovicich v 28 druzích. Nejlépe se osvědčilo zavésti pro jídlo
druh Svatováclavský a Magnum bonum, pro průmysl prof. Merkera
a Merkerské cibulky. - Zakládání moderních lihovarů a škrobáren
(viz článek o průmyslu) na okresu našem jde s rozmáhajícím se
pěstování bramborů ruku v ruce. - Z pícních rostlin na místě
původně pěstěného zeleňáku (poskytuje jen jednu seč) a štyrského
(dvě seče) zaváděn v polohách písčitých a kamenitých jetel žluťák
(úročník) s velmi dobrým výnosem a v půdách hlubokých
udomácňována vojtěška, jež poskytne až 4 seče na zelené krmení
a vydrží na jedné roli i 6 roků. - Povšimnutí zasluhuje  z luštěnin
dosud méně známá peluška, jež buď na zelené krmení  neb na
sucho s dozráním dává u nás skvělé výnosy.
    Z hrachů se pěstují se zdarem druhy Viktoria a Zelený.
    Pokrokem jest pěstování řepy burgundské, jež proti naší
domácí řepě-tuřinu má více cukru i solí. Mák, zelí a též i mrkev
pěstují se na polí více pro domácí potřebu, na prodej jen zřídka.
Řepku nyní velkostatky počínají vypouštěti z osevního plánu;
zdar její u nás mnohými nepřáteli je ohrožen. Řada obcí našeho
okresu patří ode dávna k těm, v nichž pěstění lnu bývalo na
prvém místě. A jest dosud len význačnou plodinou okresu našeho:

    1) Ve Staré Říši počaly se pěstovati r. 1749. (Zápis tamní farní kroniky.)
4*
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měl by a mohl by býti i plodinou pro hospodáře mnohých obcí
hledíc k výnosnosti, všech jiných nejdůležitější. Proto jest na
místě, bychom obšírněji, než jinak v rámci tohoto spisu jest
obvyklo, o lnářství našeho okresu pojednali.
    V celé Českomoravské vysočině pěstoval se len od nepaměti. Důkazem
toho jsou četné jámy a pazderny v přemnohých obcích dosud zachované;
leckde aspoň místo, kde pazderny byly, zůstalo patrno podnes.
    Len do padesátého roku minulého století byl rostlinou domácí,
neprůmyslovou. Tehdejší obyvatelé předli niti na přeslicích v pazdernách
vytřeného lnu, uvíjeli na „motovidlech“ a přadena, z nichž domácí tkalci
tkali plátna na obleky i na všechnu potřebu. Když zvolna vyvíjely se
průmyslové závody na zpracování lnu, nastávala větší poptávka a tím i
jeho větší zpeněžení. V letech 1880tých stál starý cent lnu více jak nyní
metrák, třeba že obdělávání půdy, mzda dělnictvu a čeledi nejméně o 50%
byla levnější.
    Když však průmyslové závody počaly odebírati len cizozemský, hlavně
ruský, jehož dosud se dopravuje k nám za miliony ročně,1) tu nastaly
pěstitelům  lnu zlé časy.
    Neumíme účelně zpracovati půdu.
    Konečně heslo „Svépomoc!“ zburcovalo nás. R. 1904 pořádána lnářská
výstava v Humpolci, kde sneseno vše, co se lnem souvisí: druhy jeho
i semeno, zpracovací přístroje a stroje. Pořádán lnářský sjezd, sestaven
pracovní výbor, jehož hlavou zvolen tehdy již známý hospodářský
pracovník poslanec Fr. Staněk ze Strmilova, který spolu s poslancem
Hyršem z Okrouhlic a místopředsedou Zemědělské rady české Plevou a
jinými uchopil se celé věci a za kratičký čas seřadil pěstitele lnu v
Čechách a na Moravě v mohutný „Lnářský svaz“, čítající nyní tisíce členů.
Zakládána lnářská družstva, stavěny moderní tírny. Tírny zaváděny
dvojího druhu, a to se stroji na sušení lnu dle systemu Müllerova a
Plockova. V našem okrese máme 2 tírny dle systemu Plockova v Nevcehli
a Staré Říši, jednu v Třeštici dle systemu Müllerova. Vyvrcholením
lnářství stalo se zřízení vlastní motouzárny, přádelny a tkalcovny v
Dřevěných Mlýnech u Jihlavy. Zásluhy o zvelebení lnářství v našem kraji
mají mimo posl. Fr. Staňka starosta H. Konečný z Popelína a starosta
Ferd. Fojt z Doupi, který t. č. veškeré lnářské korporace zastupuje v
Zemědělské  radě moravské.
    Starobylé pěstování chmele2) (stoleti 16. až 18.) na okresu
zaniklo. Lukařství pokračuje též a to jednak účelným vysušováním.

    1) R. 1908 dovezeno do naší říše cizího lnu za 32 miliony korun.
    Setba lnu omezovala se na nejnutnější, leckde jen na potřebu v
domácnosti. Od r. 1887 do r. 1907 kleslo osévání lnem na Moravě více
než na třetinu! Tento úpadek lnářství u nás využitkován byl v Rusku, v
zemi, o níž říkáme, že hospodářsky jest zanedbána; ta však ve lnářství
daleko nás předčí. - Ve mnohém jest vina i u nás. Dosud nejsme v
pěstování lnu tak pokročilí, abychom sobě dostačili; jsme odkázáni
odebírati semeno z Ruska.
    2) Panské chmelnice v Telči byly v místech nynější reálky.
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luk, umělým pohnojováním zejména Thomasovou struskou a
kainitem. Právě r. 1911 konán v Telči „Lukařský kurs“ a založeno
„Meliorační družstvo okresní“. Ač jest v našich údolích mnoho
dvojsečných velmi dobrých luk s výtěžkem až 40-50 q po ha,
přec jest i luk nepovodňovaných s výnosem jen 20-25 q příliš
mnoho; máme tu i špatných, bažinatých a rašelinných u četných
obcí, jež sotva 10 q sena dávají. Nepoměrně mnoho jest na
okresu našem pastvin. Přes to, že mnoho máme příkrých strání,
bylo by na místě dle toho, jaká spodina se vyskytuje, rozlehlé
pastviny na louky přeměniti nebo jiné zalesniti, aby dosavadní
pranepatrný jich výnos se zvýšil.
    Plodiny hospodářské nalézají odbytu při týdenních trzích
v Telči1) (velmi slabých!) a v Želetavě. Obchodníci s plodinami
(jmenovitě v Telči) skupují přímo od pěstitelů obilí, len, semena,
brambory a j. a drahou vyvážejí. Lze říci, že jen na velkostatcích
hospodaří se intensivně, že práce i kapitál v největší míře se
využitkují; malorolníci - až na malé výjimky - hospodaří
dosavad systémem šetřivým, extensivně, po staru.
    Přes menší úrodnost našich polí není zatížení gruntů
hypothekárními dluhy poměrně přílišným.
    Že malým domkařům a bezzemkům při malém dosud rozvoji
průmyslových podniků nevalně se daří, že ve mnohých obcích
bída a nouze jest domovem v rodinách četných, je na bíle dni.
    Před lety převládal u nás hovězí dobytek kostry hrubé,
barvy bílé (krávy-šimly), původu Lavantalského. Později zaváděno
na velkostatku plemeno švické, hnědé barvy, jež křížením s
domácím dobytkem dostalo se do stájů selských. Krávy                     
vyznamenávaly se dosti dobrou dojností a tučným mlékem; tahouni
(voli tažní) se z chovu toho méně osvědčili. V letech 1880tých
přibylo u nás i červeně-strakaté plemeno bernské s mohutnou
kostrou (pěstěno prvně na panství Jemnickém a Jaroměřickém).
Toto nyní na okrese našem převládá; hodí se pro naše podnebí,
osvědčilo se. Dává velmi dobré tahouny, dojivost uspokojuje též.
Při krajinské výstavě v Telči r. 1888 dobytek náš byl chválen.

    1) Roku 1686 nařídil zámecký hejtman, že nesmě j í  sousedé skupovati
od sedláků a voziti obilí z trhu do domů svých dříve, než vrchnost nehradí
kupy svoje, „protože to sama přirozená povinnost každého věrného
poddaného s sebou přináší a k tomu vzbuzuje“. L. 138.
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Chovu dobytka hovězího, v posledních letech skutečně pěkně se
dařícímu, škodí, že nejlepší dojnice bývají mlékárnami cizími
zakupovány, nejtěžší telata pak vyvážena bývají na porážku do
velkých měst (Vídeň a j.). Tím zlepšení dorostu přímo se
znemožňuje.
    Mlékárny zřízeny v Jilmě, Studené a Želetavě. (Viz popis
Studené.)
    Trhy na hovězí dobytek na okresu našem jsou v Telči,
Staré a Nové Říši, Želetavě, Studené a Mrákotíně. Přijíždívá
k nám mnoho kupců jak z Čech, tak z jihozápadní Moravy,
zvláště na tažné voly. Slintavka a kulhavka v posledních letech
zamořovala většinu našich obcí.
    Koňstvo ve zdejším okresu nemá zvláštního významu;
obmezeno je na vlastní potřebu. Mnoho koní třeba odjinud koupiti.
Domácí plemeno bylo zušlechtěno erárními hřebci teplokrevnými
ve stanici Telči. Poslední dobou zastaveni tu 4 chladnokrevní
hřebci belgického plemene. Trh na koně v Telči malého jest
významu.
    Vepřový dobytek domácího plemene a plemene anglického
(nejvíce velkoyorkschirského) nacházíme u každého našeho
zemědělce; chov ten jest nejvýnosnějším, nepostrádatelným.
Dokázáno, že nejlepším k chovu jest kříženec obou naznačených
plemen. Značných ztrát způsobuje při dobytku vepřovém červenka.
Chov ovcí1) následkem upuštění od úhoření téměř úplně
přestal; poslední ovčírna na velkostatku Telči na Rosičkách (ovcí
merinových až 500 kusů) počátkem tohoto stol. zrušena. Za to
nepoměrně přibývá koz, a zavádí se silně plemeno sánské. Kůzlata
vyvážeji do Prahy a Vídně.
    Na okresu zdejším jest zvěrolékař v Telči.
    Drůbežnictví v posledních letech také na okresu zkvétá.
Důkaz podala „Výstava drůbeže“ v Telči 1910. Jsou tu i stanice
pro pěstění slepic vlašek koroptvích, nosnic domácích (ve
Zvolenovicích), kachen pekinských. Množství vajec se z okresu
vyváží (obchodníci v Telči, Mrákotíně a j.). Podobně značný jest
chov husí.

    1) Roku 1703 pasena byla tři veliká stáda ovec měšťanů v Telči
Bystřického, Štollhofera a Kroužka zvláštními pastýři, mimo stádo
obecním slouhou pasené. L. 787.
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    Včelařský spolek založen 1902 pro Telč a okolí. Členů má 40;
jsou majiteli 250 úlů. V Hostěticích jest největší včelín (40 úlů,
Dr. Pohla). Nejvíce jest u nás míšenek včel domácích a krajinek;
vlašek je málo.
    V pěstování ovoce jest okres náš pozadu; málo jest vzorných
zahrad, málo pokusů na udomácnění ušlechtilejšího ovoce, ač
daří se u nás několika druhům vzácnějších jablek.1) Třešním
méně u nás svědčí. V brožuře „Normální výběr odrůd ovocných
pro české kraje markr. moravského“ (vydal Český odbor
zemědělšké rady moravské 1904) uvedeno Telecko pro svou
vysokou polohu a drsné podnebí jako poslední - šestý - obvod. Z
jablek tabulových dobře se daří většině renet, parménám,
panenským a p. Pro užitek doporučují se u nás odrůdy: Car Aleš,
Bismark, Královna, Semenáč a j., z hrušek Boskova lahvice,
Poděbradská máslovka, Kongresovka a j.
    Hospodářský spolek v Telči založen byl r. 1890, když
dřívější zdejší filiálka brněnského spolku zašla.
    Jest si přáti, aby nejnověji založený okresní spolek meliorační
plnil důležitý úkol sobě vytknutý na povznesení rolnictví celého
kraje.
    Do jaké míry a s jakým výsledkem uplatní nejnověji v život
vešlá organisace „Katolické omladiny“ a spolky „Omladiny
agrární“ zásady svoje, ukáže budoucnost. Litovati jest, že trvání
„Zimní hospodářské školy v Dačicích“ nedostatkem žactva téměř
jest ohroženo.

Lesní hospodářství.2)

    Tím, že jednotlivá pásma pohoří českomoravského i jednotlivé
skupiny pahorků na území okresu našeho z velké části jsou
zalesněny, můžeme kraj náš jako na lesy bohatý poznačiti. Jest
tudíž na místě, promluviti i o lesním hospodářství , jež
velkostatky, majetníci lesů, vesměs dle zásad a požadavků
moderního lesnictví provozují.

    1) V Hostěticích zahrady Dr. Pohla, v Telči správce Srba, prof. Smyčky,
továrníka M. Stockra a j.
    2) Údaje o lesním hospodářství a honitbě sestaveny dle článku napsaného
pro „Vlastivědu“ K. Böhmem, geometrem lesního úřadu velkostatku
Telče, použitím zápisů lesmistra Heřmana Hévina de Navarre.
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    Nejbohatším na lesy jest tu velkostatek Telecko-Studenský;
postačí tudíž jen o tomto promluviti obšírněji.
    Lesy panské prostírají se ve třech souvislých dílech v nadmořské
výši 600-835 m. Pouze v revíru Řásenském, Borovenském
a Skrýchovském setkáváme se s příkřejšími, místy sráznými
úbočími horskými; o skupinách holých skalisk („Mnichova skála“ a
j.) bylo již v dřívějších statích povědíno.
    Celina prvá ve výměře 3990 ha zabírá 8 revírů: Roštýnská
obora 288 ha, Roštýn 470 ha, Řídelov 356 ha, Řásná 925 ha,
Rácov (na Jihlavsku) 623 ha, Horní Dubenky (na Jihlavsku)
404 ha, Bejkovec 662 ha, Studená-Bolíkov 258 ha.
    Komplex druhý zabírá: Borovnou 456 ha, Skrýchov 345 ha
třetí jediné Rosičky 751 ha.
    V revíru Telč i  („Park“ a „Bažantnice“ 61 ha) převládají
zájmy myslivosti (bažanti).
    Ve službě lesní ustanoveno 19 úředníků, jimž k ruce jest
39 hajných.
    Lesy smrkové tvoří 90% vší zalesněné plochy; v revíru
Roštýnském jsou lesy bukové. Buk i jinde po skupinách a ojediněle
hojně se vyskytuje. Ve starších stojácích všude utroušena jest
jedle; v porostech novějších jest řidčeji. Menšího významu jsou:
borovice, modřín, bříza, olše, javor, jilm, lípa, jeřáb, osyka, jasan.
    Dubu daří se v „Bažantnici“. V poslední době vysazují se
i cizokrajné lesní stromy, jimž dobře se daří: Picea pungens,
alba, Sitkaensin, Abies concolor, balsamea, Nordmaniana, Pinus
strobus, Pinus banksiana, Quercus rubra a j.
    Většinou pěstuje se les umělým vysazováním; jen tam, kde
půda jest příhodná, ožije se při porostech z buků, jedlí a smrků
přirozeného způsobu „tmavé seče“.
    Teprv od r. 1881 zaveden pravidelný na všech revírech
turnus: 130letý pro les bukový, 100letý pro lesy smrkové.
Pravidelný roční výtěžek obnáší 22.000 m3 měkkého, 4000 m3

tvrdého dříví, jehož průměrně 65% jest dřevo užitkové (stavební,
prkna atd.). 35% palivo. Užitkového dřeva zpracuje pila v Telči
kolem 9000 m3, ostatek (též dřevo na zpracování cellulosy určené)
prodává se po většině ve velkém.
    Častější a pravidelné poškozování lesů větry neznamenati;
ovšem západní a severozápadní větry na jaře, kdy rozmrzající
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půda vodou se napojí, škodívají, takže polomů bývá dosti. Také
nebyly lesy postiženy všeobecnou nákazou hmyzu, jakou na př.
Šumava trpívá (lykožrouti), a jakáž v letech 1890tých hrozila
úplným zničením bezprostřední se zdejšími revíry sousedící panství
Brtnické, kde můra „mniška“ (bekyně sosnová) řádila. U nás
objevila se jen v několika hájemstvích a včas čelilo se rozmáhání
jejímu (prstence dehtové na stromech).
    Ale jiná přímo katastrofální pohroma zastihla lesy naše
v prosinci r. 1903 a 1907, nejvíce pak 1910. Píše o tom znalec:1)
„Pokrývá-li jinovatka řídce a v malém množství stromoví lesní,
pěkný bývá pohled jako v pohádce na krajinu zimním oděvem
zahalenou. Jestliže však z jíní toho stále tajícího a stále mrznoucího
stává se ledový obal tíže centnýřové, pak běda lesu. - V prosinci
1910 tvořily se za neustálých větrů východních a jihovýchodních
spousty mlhy ženoucích kolem větví i kmenů stromů. Kůra ledová,
jež při stálé teplotě - 0•2 až - 1•6 C stále mohutněla až neuvěřitelné
tlouštky 15-20 cm i více dosáhla. Netrpěly snad jen
stromy na pokrajích lesů a na svazích východních. Zkáza vnikala
i do hlubin lesních. Nastalá obleva osvobodila sice za několik
hodin lesy strašného břemena, ale bojiště pokryto zůstalo tisíci
mrtvolami stromů. Na Javořici v pásmu nad 700 m vyvráceny
z kořene nejstarší, mohutné stromy. - Není pamětníka podobné
pohromy a také není v zápisech lesního úřadu, sahajících až do
r. 1770, záznamu o zkáze podobné.“
    Na panství Novoříšském: Olšany 492 ha, Hladov 518 ha.
Na Krasonicko-Želetavsku obsahuje revír: 1. Bítovanky
238 ha, 2. u Sv. Majdaleny 402 ha, 3. Šašovice 267 ha.
    Chudina ve velikém počtu našich obcí odkázána jest na
práci v rozlehlých panských lesích.2)

    Práce v lesích trvá celý rok. Hlavní však práce nastává po honech
podzimních, a to bývá v druhé polovici listopadu. Dřevař si vydělá denně
nejméně 1 K; jsou však případy, že 2 až 3 K si může vydělati, nelení-li a
je-li dovedný. Mimo to si může odnésti otep dříví - co unese.
    Když kácení dříví jest hotovo, což trvá pravidelně do konce února,
nastává dobývání pařezů, při čemž nejen že každý dostane určitý plat za
vyrovnáni 1 m3 pařezí, nýbrž srubané drobné dříví, kořeny a různé
odpadky jsou jeho, kteréžto s „drůbky“ dobře zpeněží, jako výborné
palivo. Po ukončení

    1) Zpráva lesmistra J. Hévin de Navarre.
    2) Následující stať jest z péra správce školy A. Týrala z Řídelova.
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těchto prací ženy a děti škole odrostlé jdou do lesních školek, kde dobývají
sadby ku zakládáni lesních kultur na prodej a pro potřebu celoroční. Při
práci té dostávají ženy a děti 80 až 90 h denně, muži pak, kteří kopají
jamky pro stromky, obdrží denní mzdy 1•50 K.
    Sotva jest práce tato hotova, již tlukou kámen na štěrkování lesních
cest, vyhazují strouhy v lesích a na lukách, upravují ploty kol nově
založených kultur, aby zvěř jim neuškodila a již znenáhla se blíží doba
honů, kterých velká část zdejšího lidu se účastní, aby si obdělal tak
řečenou „lásku“. Z toho vidno, že les je jedinou obživou našeho lidu a
pozorovati můžeme u mnohých, kdo totiž šetří, že skromně živ býti může.

Rybniční hospodářství.

    Pahorkatina naše jest pro zakládání rybníků jakoby stvořena.
Však jest dosud panství Telecké svým rybničním hospodářstvím
jedním z prvních na Moravě.
    Rybníky „Ostrovský“ a „Ulický“ u Telče zajisté stejného
jsou s městem stáří; založenať Telč Nová ve 13. věku jako
pevnost vodní. Rybník Svato-Márský (staroměstský) založen 1372,
o novém rybníku Šiškovském máme zprávu z r. 1477, „Smrku“
r. 1513. Nejvíce rybníků vzniklo za doby Zachariáše z Hradce.
Jemu na počest dva z největších rybníků (u Kumžaku) „Komorník“
a „Hejtman“ nazvány,1)
    Tuto seznam rybníků na panství Telči, pokud se nasazují:
Plodových rybníků jest 5, největší Smíchov (Borovná) 23 ha;
Plodový (Rásná), Podhajský (Telč), Kokšovský (Doupě), Šilhan
(Řídelov). Letní se vždy druhý rok. - Rybníků výtažních jest 27,
největší Volešský (u Volší) 17 ha, Velký Pařezitý (Řásná) 14 ha;
Nový, Šilhan, Pechovský, Dvouhrázný, Crcálek, Pařezitý, Dolní
a Horní Tesařovský (vesměs u Borovné), Malý Uhlišťský (Kostel.
Myslová), Zvolenovický, Rosičský a Vývozní (u Rosiček), Vodňatý
(Ořechová), Farářský, Jenčkovský, Suchý, Myslibořský (u Žalče),
Růženský, Pařezitý v oboře (Doupě), Lukšovský (Řídelov), Dolní
Mrzatec (Mrákotín), Hladovský, Hadí, Cihelný a Nadymáček
(u Telče). - Některé z nich nasazují se s přísadou candátů  a pstruhů.
- Rybníků - komor jest 6: Velký Uhlišťský (Kostel.
Myslová), Drdák a Pilný (Řídelov), Malý Pařezitý (Řásná),

    1) O tom obšírně článek J. Tiraye Č. Z. M. VII. str. 157-176:
„Rybnikářství na Telecku za doby pana Zachariáše z Hradce“, kterýž na
př. na zbudování hráze jediného rybníka „Hejtmana“ r. 1572 věnoval 1403
kopy grošů.
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Svatojanský (Lhotka), Horní Mrzatec (Mrákotín). (Nasazují a loví
se na jaře. Na podzim přisadí se do nich ku přezimování ryba
slovená z rybníků výtažních). - Rybníků kaprových (na rybu
váhovou) jest 10: Řibřid a Hamr (Mrákotín) 26 a 17 ha, Černičký
24 ha, Třeštický 13 ha, Staroměstský, Roštýn, Ostrovský a Ulický,
Rohozenský: 15, 12, 9, 5 a 4 ha (Telč) Doupský. Přísadou jsou
štiky, líni a candáti. Nejvíce násady dává se do Staroměstského a
Ostrovského rybnika 18 set a 15 set kusů.
    Četné rybníky pro vzdálenost pronajaty nebo jsou vypuštěny
a užívá se jich jako luk. Celkem jest na panství rybníků na 304 ha.
V poslední době přikrmují se ryby lupinou a j., a docíleno bylo
váhy ryb dříve nebývalé. „Telecký“ kapr znám je v Brně,
ve Vídni i v Německu. Panství Telecké bylo jedním z prvních
na Moravě, jež zavedlo péčí rybničného správce E. Srba
přikrmování ryb. Jaký rozdíl toto racionelni hospodářství rybničné
přivodí proti způsobu starému, dokazuje statistika, které si na
panství bedlivě hleděli. Dříve v rybníku drženém stále na plné
vodě býval přirozený přírůstek kapřího a líního masa za jedno
teplo průměrně 185 kg na 1 ha, nyní přikrmováním to číslo se
zvýšilo na 1008 kg, což znamená přírost 51/2kráte větší!

Průmyslové podniky, řemesla.

    Počet živnostníků a řemeslníků poznamenán jest při popisu
jednotlivých obcí. Tuto uvádíme přehledně větší podniky
(průmyslové) na okresu našem:
    Kamenické velkodílny (Mrákotín), parní cihelna (Telč), strojní
řezání a hlazení žuly (Doupě), sklárna (Janštýn), vápenka (Nová
Říše), továrna na stroje (Telč), parní pila (Telč, Kaliště, Šašovice),1)
parní mlýn (Telč,2) Bejkovec), továrna na sukna (Krahulčí), na
zboží bavlněné (Domašín-Doubrava, Meziříčko), perleťárna
(Studená, Telč), parní mlékárny (Jilmo, Studená, Želetava), parní
pivovar (Studená, Želetava), pivovary (Telč, Nová Říše-Klášter),
lihovary (velkostatky: Palupín, Popelín, Nová Říše, Studená,

    1) Mlýnů obyčejných a pil tuto neuvádíme.
    2) Parní mlýn (stroj 60 HP) mele i silou vodní (kolo v průměru 8 m);
semele na 4 složeních ročně až 10 tisíc q pšenice (kupuje se ze
Znojemska) a tisíc q žita.
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Šašovice, Telč: družstevní: Horní Dubenky: soukromé: Frant.
Staňka v Želetavě), škrobárny: (Dolní Dvorce, Horní Dubenky,
Krahulčí, Palupín, Popelín, Šašovice), velkořeznictví a uzenářství
(Studená).
    Rozvoj řemesel za starších časů stopovati lze nejlépe na
postupném zakládání cechů . A že cechovnictví patřilo k privilejím
„měst“, přihlédati dlužno nejprve k městu Telči, ve druhé
řadě teprv k městečkům našim.
    Nejstarší obdarování cechu měli v Telči Jindřicha z Hradce
r. 1490 řezníci.
    Že cechové za stara pilní byli při bohoslužbách a procesích různých
čest a chválu Boží přítomností svou rozmnožovati, uvádí pan Jindřich
výslovně, že zakládá cech, aby „i jiní poddaní k službě Boží byli
příchylnější; že pak pamět lidská velmi nepamětliva jest, usmyslili jsme
sobě ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoucímu, Panně Marii, jeho milé
Matce, sv. Jakubu apoštolu i všem božím svatým k rozmnožení chvály a
služby boží při našem kostele u fary sv. Jakuba, apoštola božího, v Telči
týž cech založiti“. Výslovně se praví, aby „oni řezníci o Božím Těle v
procesí tím řádem a způsobem chodili před Božím Tělem, jako zde v
Hradci řezníci v svém cechu choditi obvykli  jsou“. - Vidno z toho, že
cechy v Telči vedle vzoru starších cechů Hradeckých zakládány. Tenkráte
sekala vždy jen jedna polovice řezníků hovězí maso, kdežto druzi jen z
drobného dobytka a vepřů, což týdně se střídalo. - Zachariáš z Hradce
rozmnožil artikule řezníků r. 1586 ustanoviv, že každý mistr-řezník na
domě zakoupiti se musí a také oženiti. Kdo nebyl mistrovským synem,
musel příjemného do cechu platiti 5 kop grošů míšenských, 10 liber vosku
a svačinu i lázeň mistrům vypraviti. Jako nejmladšímu bylo mu u sv.
Jakuba svíce rozžíhati a shášeti. - Nového potvrzení dostalo se cechu tomu
Ferdinandem Vilémem Slavatou r. 1671, kterýž určil, že více 20 mistrů v
městě býti nesmí. Tovaryši řezničtí řídili se později zvláštními artikulemi,
jež si (v 18. století) od třebických vypů jč i l i .1)
    Ševci a koželuzi obdrželi pravidla svoje od Adama z Hradce
r. 1513 (potvrzeny v letech 1579, 1638, 1668, 1688 a 1703:
tovaryšské artikule jsou z r. 1574). Jen kdo v cechu byl, směl
kůže na trzích a u řezníků kupovati, mimo jarmark nesměl cizí
švec do města „řemesla nositi“2). Zvláštní „Tovaryšské artikule“
byly z r. 15743).
    Cech pekařský byl již tenkráte. Mámeť od něho „výučný
list“ z r. 1514,4) pořádek cechovní zachoval se teprv z let
pozdějších.

    1) Z urbáře IV.      2) K 60, 69, 77 a 90.      3) K 105.      4) K 61.
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    Čtvrtými založením svým byli tkalci, jimž dostalo se
„obdarování“ Adamem z Hradce r. 1524 (potvrzení 1668 a 1688),
v němž určena jim i pečeť cechovní s obrazem „člunku
tkadlckého“.
    Tkadlci byli příjemným do cechu mírněji šacováni než řezníci; dali jen
topiti všem mistrům lázeň a udělati svačinu, odvedli do cechu 4 libry
vosku a 14 grošů. Zvláště bylo jim poručeno, „v brdích, loktech a
všelijakých mirách se snésti a srovnati a všelijakou rovnost nésti, pokud za
starých mistrů bývalo“. Žádný mistr neměl míti vice stavů než 3; směl na
míli cesty okolo Telče v podružství neb osedlý bytovati. Učedník měl se
za jeden rok vyučiti a kopu grošů výučného a libru vosku dáti. Měl-li mistr
2 tovaryše a jiný žádného, musil jemu tovaryše půjčiti. A nechtěl-li tento
jíti, odkázán dále „vandrovati“. Tovaryš směl jen tehdy od mistra
„odpuštění“ vzíti (pryč jíti), když měl „osnovu navitou“. Za spředení lokte
tlustého bráno po jednom bílém penízu.1)
    R. 1556 zřízen Zachariášem z Hradce cech provazníků,2)
téhož roku cech soukeníků (potvrzen 1663,3) tovaryšskými
artikulemi  doplněn 1670.4)
    Zachariáš z Hradce vydal pořádky i cechu krejčovskému
1563 a kožešníkům 1578.5)
    Staršími byli cechové, jichž artikule obnovil  Jáchym
Oldřich z Hradce: r. 1601 cech společný zámečníků, truhlářů
a sklenářů, r. 1603 cech společný pekařů, hrnčířů a mlynářů.
Tolikéž staršího původu byly původní (neznámé nám) artikule
společného cechu bednářského, kovářského, kosařského a
kolářského, obnovené Lucií Otilií z Hradce r. 16046) (potvrdil nově
Vilém Slavata 16397); artikule tovaryšů dány 16298).
    Téhož r. 1639 utvořili cech samostatný zámečníci a střelci,9)
r. 1650 dány Vilémem Slavatou artikule čtyřem tehdejším mistrům
řemesla mydlářského.10)
    Punčocháři řídili se pravidly mistrům brněnským r. 1721
danými, jež byly opět dle vídeňských z r. 1676 sestaveny.11)
Samostatný cech bednářů utvořil se r. 1687.12) Nejpozdějším byl
cech zedníků: založeni teprv v letech 1730tých.

    1) Urbář IV.      2) K 66.      3) L 587.      4) K 87.
    5) Oboje v urbáři IV. v Městském museu, kdež chována je truhlice cechu
prvnějšího z r. 1661. Velikou vzácnosti musea našeho jest truhlice
kožešníků, v níž jsou spisy cechu toho od založení 1581 až do zaniknutí
cechu 1862.       6) K 72.      7) K 78.      8) K 75.
    9) K 78.      10) Urbář IV.      11) L 500.      12) Urbář IV.
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    Městečku Mrákotínu dostalo se „obdarování některých cechův“
a to kovářského, bednářského, kolářského, zámečnického,
tkadlcovského, ševcovského, krejčovského, mlynářského a
mísařského vespolek od Zachariáše z Hradce r. 1568.
    Pro Studenou a celou rychtu zřízen společný cech řemesla
zámečnického, kovářského, krejčovského, tkadlcovského,
ševcovského, mlynářského, bednářského, kolářského a mísařského
hrabětem Vilémem Slavatou r. 1651, „aby v živnostech svých se
zmáhali, v lásce a svornosti zůstávali a tím více služeb Božích  při
chrámě Páně založení a posvěcení sv. Prokopa v témž městečku
se rozmáhati mohli“.
    Cechu řezníků v Želetavě dostalo se artikulí od Lucie Otilie
Slavatové z Hradce r. 1616. Hned artikulem 1. ustanoveno -
tak, jak v Telči, - aby řezníci každý týden střídavě po jedné
straně městečka hovězí maso a po druhé straně telecí, skopové
a vepřové vysekávali. - R. 1672 založen tu cech mlynářů
a pekařů a obdán Ferdinandem Vilémem Slavatou artikulemi
o 25 odstavcích, z nichž 5. určuje, že „cizopanští lidé, kteři chleby
plachetní neb pecnářské pekou, smějí takové jen v trhový den
sobotní a to jen do 22. hodiny prodávati“. Artikul 6. dovoluje
všem k cechu přivtěleným obchod v mouce, krupici a kroupách
vésti.1)
    Různosti artikulí cechovních různých řemesel doznaly jakési
ucelené jednotnosti známým tištěným patentem Karla VI., jímž
císař r. 1739 „Generální cechovni artikule“ zavedl.
    Za našich dnů „svobody živností“ nejvýznačnější živností
na okresu jest kamenictví, za zašlých časů „cechovnictvi“ bylo
to řemeslo soukenické; jest nám tudíž o obou šířeji se zmítiti.
    Zdá se, že kamenictví v okresu teleckém tak rozvířené vzalo původ
v Kumžáku, kde pravděpodobno byly kamenné hutě, v nichž byla
hotovena kamenická práce na zámek jindřichohradecký a telecký.
Poněvadž v pozdějších  letech velice zřídka se užívalo práce kamenické ze
žuly, pokleslo druhdy zde kvetoucí kamenictví na nejnižší stupeň. Později
ujalo se kamenictví v Mrákotíně v rozměrech nepatrných. Prováděla se
práce stavební a dovážela do Jindřichova Hradce, Třebíče a Znojma.
Teprve postavení dráhy Jihlava-Jindř. Hradec mělo za následek, že
kamenictví počalo se zvolna zvelebovati; rozhodný obrat nastal
postavením dráhy Telč-Kostelec-Bejdov, neboť drahou touto dostalo se
výborného spojení na všecky strany. Přibývalo práce z měst vzdálených,
Brna, Vídně, Budapeště atd.

    1) O cechách tři našich městeček Urbář IV.
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    Pracovalo se stále z povrchních tak zvaných bludných balvanů. Po
zpracování těchto zdálo se, že bude s kamenictvím konec. Avšak v kopci
mrákotínském, „Jasanka“ zvaném, vydařily se lomy, které svým rozsahem
a jemností materiálu nejlepším žulám se rovnají. Jsou to lomy firmy
Jarolím Fojt, Fr. Dvořák a Lang. Otevřením těchto lomů započalo se
opravdu řemeslnicky pracovati ve větším rozsahu. Naše žula obsahuje
velice málo slídy, kterážto součástka ze všech v žule obsažených (křemen,
živec a slida) nejsnáze větrá; jest tedy trvanlivá. Má velikou nosnost. Jest i
velice hutná; 1 m3 váží 2980 kg.
    V okresu teleckém jest téměř v každé obci několik kameníků, kteří
bez povolení úředního vykonávají hrubé práce kamenické. Mimo uvedené
lomy jsou menši lomy v Lovětíně, Mysleticích, Řásné, Lhotce,
Praskolesích a u Studené. Velice pěkná žula namodralá jest ve studenském
hraběcím lese v místě „Kozí hřbítek“ zvaném. V posledním čase zařídil se
v Doupí závod se strojovým zpracováním žuly švédské a labradoru;
provádí se práce umělečtější, hlavně pomníková a zasílá se téměř po celém
Rakousku.
    Kdyby se uskutečnila projektovaná dráha přes Mrákotín, měla by na
průmysl kamenický značný vliv. Nyní živí kamenictví v Mrákotíně na 270
lidí,  v ostatních vesnicích asi 100.1)
    Vizmež řemeslo soukenické, jímž kdysi Telč s okolím byla
proslavena.
    Až do polovice 19. století mělo toto řemeslo pro sta a sta
rodin na pomezí česko-moravském: s české strany: Jindř. Hradec,
Strmilov, Počátky, Pelhřimov, Polná, se strany moravské: Telč,
Třešť, Jihlava, Meziříčí - skutečně „zlaté dno“. Počátky toho
soukenictví - výroby ve velkém - sáhají až do 15. století
(Jihlava). Podrobnější zprávy z Telče zachovaly se teprv ze 17. stol.
Tenkrát měli páni mistři poctivého tohoto řemesla těžkosti
povážlivé ze soutěže již tehda zavile vystupující. Kdežto dříve „sám
Hradec postavy suken Teleckých odebíral, tak že jejich Prahou
byl“, píší, „roku 1688 bylo v Telči 40 mistrů a ještě nás přibývá“.
Třeli bídu i chudé „přalky“, protože Hradečtí se svými 100 mistry
a Třešťští jich předstihli. Nejhůře bylo, že židé v Telči obchodu
se sukny pilně sobě hleděli a zejména Třešťské vlnou, barvami
i penězi zakládali a potom ovšem Třešťské zboží „fedrovali“.
Měli tehda také všechen obchod s vlnou ve svých rukou,2) od
„velkých pánů“ ji kupujíce a terminy jim skládajíce! Jako
„handlíři a kraječi suken“ po trzích všech měst (až k Linci !)

    1) Stať o kamenictví napsal p. Ferd. Fojt, majitel strojního závodu na
řezání a hlazení žuly v Doupi.
    2) L 382 „Účet z městské váhy r. 1695“.
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jezdili. Pouze v Jihlavě, kde (1688) na 500 soukeníkův a
spoluhandlířův bylo, nedopuštěno cizích suken prodávati. Rychtář
„židovský“ s židy teleckými udával vrchnosti, že telečtí mistři
nespolehlivi v placení jsou, různé druhy suken nemají, jakéž lidé
chtějí, také že marnotratně žijí; mistři zase žalovali, kterak židé
konkurencí cizích suken cenu postavu stlačili až pod cenu výrobní.
Jest zajímavo čísti tuto „Specificaci“, jak mnoho zisku a škody
z řemesla soukenického pochází. Z toho vidno, že na růžích
ustláno neměli. Ký div, že již tehda připadli na myšlenku, v našich
dobách všední, ale tenkrát jistě rozruch v celé zemi působící:
položen sjezd mistrů z Moravy, Čech i Rakous do Znojma
r. 1689, - kde pohovořeno o všech těch a jiných těžkostech
jak náleží.1) - A nastaly zase lepší časy. Udržovaly se poměry
a řády cechovní až vynález obrovského dosahu, parní stroj
Wattův, rázem otřásl všemi základy výroby řemeslné, podetnul
kořeny po staletí z půdy cechovnictví živeného stavu řemeslníků,
aby připraven byl koncem 18. věku onen veliký převrat ve
století 19., „století páry“ dokonaný, doba velkoprůmyslu,
velkokapitalismu.
    A jako jinde bylo i v Telči. Když usneseno ve Vídni zbaviti
se prodejem všech nemovitostí po zrušených klášteřích, tu nevěděli
v Telči, kde pozemky bývalé jesuitské koleje v rozprodeji
na dračku šly, co se „dvorem komorním“ (gewesener „Cammeral-
Hof“) - tak nazývaly budovu tu po zrušení řádu státnímu
studijnímu fondu“ náležející. Ujal se jí na čas sám purkmistr
města Ingerisch, zajisté s úmyslem zpeněžiti ji na nějakého
podnikavého z tehda začínajících „fabrikantů“, - R. 1788 byly
tu dvě komise na „Klapproth'ovu přádelnu bavlny“, a v brzku
čteme zápisy o „špinnfaktoru Manchestrového fabrikanta
Klapprotha“ - Nastala doba „c. k. privilegovaných“ továren na
sukna, podniků samotnou vládou usilovně a hojně podporovaných.
Ke proslulé továrně na sukna v Náměšti nad Oslavou přidružila
se v brzku podobná továrna v Telči. Ještě r. 1804 mluví se
o továrně v Telči jako dodavatelce 1300 (v roce) kusů hrubého
flanelu. Ale brzo na to podnikavý muž položil základ k pozdějšímu
skvělému rozkvětu závodu svého v Telči. Byl to Jakub Lang,
rozený z Kolmanu v Elsasích, který z Virtemberka do Čech

    1) L 372, 278, 458, 459.
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přišed, v Novém Ettingu „c. k. dodavatelem suken“ se stal
a r. 1807 do Telče se přestěhoval, kdež hned s počátku vyrobil
ročně 4000 kusů hrubých a 400 kusů jemných suken. Obdrževši
r. 1808 titul „C. k. privilegovaná“, továrna zdejší rozšířena r. 1810
tak, že pro c. k. armádu za jeden rok na 100 stavech nových
2200 dělníky na 25 tisíc suken 6/4 šířky dodala.1) R. 1813 udává
Lang závodní kapitál sumou 100 tisíc zl., měl 11 dvojitých a 15
jednoduchých stavů, 37 tovaryšů. Podal žádost o osvobození
16 tovaryšů od povinnosti vojenské.
    Jistě v době, kdy nekonečnými válkami prořídlo obyvatelstvo
a každý vojáček byl hledaným, žádost smělá. A krajský úřad
neodmítl žádost, než vyjednával. Ptá se, zdaž jmenovaní byli
r. 1809 v době svrchovaného nebezpečí říše u zemské obrany.2)
    Jako v blízké Třešti války francouzské, jež tolik hrůzy a bídy
zplodily, byly příčinou zbohatnutí fabrikanta a vojenského
dodavatele suken Šumpetra, tak děkovala jim rodina Langova za
zlatý déšť hromadícího se majetku. Mohlť již r. 1814 Lang
pomýšleti na to nákladnou přístavbou domu svého zříditi si
malému zámečku podobné obydlí.
    V soupisu z r. 1817 uvádí se „C. k. privilegovaná továrna
na jemná sukna“ (K. k. priv. Feintuchfabrik) se 34 soukeníky
samostatnými a 33 tkalci.3)
    Továrna užívala již r. 1811 anglických přadláckých a
postřihovacích strojů, jež - jak se udávalo - nahradily ruční práci
1300 lidí. Sukna zdejší výslovně jako dobrá a jemná poznačována.
R. 1819 zaměstnávalo se tu 600 lidí a jmenována hned po továrnách
v Brně a Náměšti. Tenkráte vyrobeno tu ročně na
30 tisíc kusů sukna. Zakladatel závodu, který uznáván jako
požehnání pro Telč a okolí, zemřel požívaje všeobecné vážnosti
22. září 1829. Dědicem stal se syn jeho Ludvík a dcera Karla,
provdána Hoffmannová. Tenkráte úředně vyceněn kapitál závodní
na 331 tisíc zlatých. V r. 1833 prodáván loket sukna zdejšího
nejníže za 4 zl. Vojsku dodáno 12 tisíc kusů suken. Od roku
1834-1837 nepracováno.
    R. 1839 přešla továrna v ruce vídeňského velkoobchodníka
Michala Lazara Biedermanna, za kteréhož závod rozkvetl a

    1) D'Elvert: „Geschichte der Wollfabrikation“ str. 102 a ostatní strany
v indexu knihy poznačené.
    2) „Einreichsprottokol“ na radnici v Telči.      3) L 322.
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zvelebil se měrou netušenou. V Telči přestavováno i stavěno od
základů na budovách továrních, přikoupen mlýn „papírna“ u Dobré
Vody, podobný mlýn v Krahulčí, který již r. 1825 Lang najal
a v přádelnu proměnil, mlýn pod Staroměstským rybníkem v Telči.
Za Biedermanna a nástupce jeho (zetě) Bernharda Backa
opatřována továrna - první v Rakousku - nejnovějšími tehda stroji,
ředitelé, dílovedoucí a mistři za skvělých podmínek z ciziny
voláni, takže setkáváme se tu se jmény proslulými: ze Švýcar
přišlý Jean Pierre Lavasseur (vynálezce turbiny), vrátil se zase
do Curychu), Dorée z Belgie - nyní bohatá rodina v Brně,
Alfred Skene, který ze Skotska do Telče povolán byl. Živila prý
továrna za Biedermanna 800 až 1000 lidí. Blízko ní postaveny
nové domy úředníků a mistrů. Sklady zřízeny ve Vídni a v Miláně.
    O třetí rakouské výstavě průmyslové r. 1845 obdržela továrna
stříbrnou státní medaili. Tehda slula firma Biedermann a Doret.
Pracovalo se parním strojem o 40 koňských silách (a vodní silou
2 kol) a zaměstnáváno 500 lidí. Není divu, když při takovém
rozmachu, celá desítiletí trvajícím, za skvělých obchodních poměrů
světových firma zbohatla; dodnes bankéř Biedermann v Paříži
milionářem jest.
    Továrna naše pociťovala stále nedostatek vody a strádala
rozptyleností jednotlivých prací v barvírně, přádelně, tkalcovně,
valše, takže celý závod r. 1863 přeložen do Krahulčí novým
majitelem Aronem Löwim (Levým), pocházejícím z Humpolce.
Konečně po požáru v letech 1890tých budovy tovární v Telči
úplně pobořeny. Zůstal tu pouze dům majitelů firmy bratří
Löwi (Lannerů).
    Cech soukeníků v Telči, čítající ještě v letech 1840tých
30 mistrů, řidnul, až posledním členem, sousedem Želiskou,
v pravém smyslu toho slova „vymřel“. O poslední majetek
„valchu“, rozdělili se po odprodeji jejím poslední členové.
    Století „páry a železnic“ nebylo drobným, samostatným
mistrům a pomocníkům řemesla soukenického a tkalcovského
požehnáním. Ožily obrovské továrny sty pracovníky, prostými
„dělníky“, umlkly tisíce rukodělných stavů, bohatství hromadilo
se na několika málo místech, nedostatek a chudoba rozšířily se
u nesčetných příslušníků stavů řemeslnických. Zavládl jiný duch
času!
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    Také plátenictví kvetlo u nás za stara. Nyní provozuje se
jen pro potřebu domácí (trvanlivé plátno doposud vydává se dle
smlouvy děvečkám a pasákům).
    V Popelíně zaměstnáváno v panské přádelně lnu na 130 osob.
Teprv za našich dnů počíná se podnik nesnadný: povstaly moderně
zařízené družstevní tírny (třelny) na len, zřízena nákladná
motouzárna v Jihlavě. Doufejme, že podaří se usilovné práci
a moudré rozvaze podnik svépomoci, že obstojíme v soutěži
ve zpracování surovin, aby průmysl lnářský přinesl něco blahobytu
do krajiny naší, úpadkem průmyslu soukenického ochuzené.
    O starobylém vzácném řemeslu mlynářském máme podrobné
zprávy v urbáři pana Zachariáše z Hradce. Lze říci, že r. 1580
byla již velká většina mlýnů, jež dosud jsou. Při nich bývaly
i pily. R. 1574 povinnost mlynářů na panství, kteří zdarma
vrchnosti prkna řezávali, poražena za roční plat 8 kop 18 gr.
Ostatním dříve povinnost tu nemajícím uložen plat takový
(12 kop 9 gr.) tolikéž. U mlýnů poznamenán počet kol a stup.
    Pan Zachariáš koupil r. 1553 za 900 kop mlýn pod Starým
městem v Telči i s „hořejším“ mlýnem,1) kteréžto mlýny podnes
panskými zůstaly. Zajímavým dokladem o t. zv. „mlecí povinnosti“
jest zápis2) o stavbě velikého mlýna pod nově r. 1580
založeným rybníkem „Hejtmanem“ u Strmilova, ve kterémž mlýně
musily mlíti vesnice z rychty: Jihlavecké, Vesecké, Studenské,
pak (v Čechách) Kumžatecké a Strmilovské (22 vesnic).
    Někteří mlynáři (Černický, Třeštický a j.) měli od stara
povinnost „chovati chrty (psy honicí) J. M. pánu“, kterážto
povinnost za Slavatů změněna na „krmení vepřů“ a později
převedena na plat.
    V každé téměř vsi byla „krčma“, hospoda. Krčmář povinen byl z
určitého pivovaru pivo bráti. Za Zachariáše z Hradce vozilo se pivo z
teleckého pivovaru do 30 krčem, jež byly v těchto osadách: v Řásné,
Doupi, Růžené, Třeštici, Sedlejově, Mysliboři, Urbanově, Studnici, Dejci,
Zvolenovicích, Dolní Myslůvce, Kostelní a Horní Myslové, Zadním
Vydří, Olší, Krahulčí, Částkovicích, Vanově, Vanůvce, Ořechové,
Strachoňovicích, Radkově, Mrákotíně (do 3 krčem), pak do Pěčína
(dědina, špitálu teleckého), Holešic a Chvaletína (u Slavonic), Čenkova a
Prostředního Vydří (panské vsi v nynějším Jihlavském a Dačickém

    1) D 14, str. 194.
    2) Viz obšírný článek J. Tiraye v Selském archivu ročník III.:
„Mlynářství na Telecku“.

5*
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okresu). K tomu přičtemež i „Kuchynáře“ (v hospodě na „Panské
Kuchyni“) v Telči.
    Studenskému pivovaru přikázáno krčem 27, z nichž v nynějším okresu
bylo 13: Olešná H., Vesce, Vilímeč H., Kaliště, Klátovec, Světlá, Bolíkov,
Praskolesy, Sumrakov, Jilmo, Studená, Horní Pole, Domašín. Ostatní jsou:
na Dačicku: Lhota, Šachy; na Jihlavsku: Jihlávka, H. Dubenky, Nová Ves;
v Čechách: Suchdol, Leština, Mosty, Lomy, Člunek, Střížovice, Budkov,
Bořetín, Zahrádky.
    Že le tavský pivovar vystavoval piva do 7 krčem v Želetavě, pak
do Pavlova, Jindřichovic, Markvarce, Nevcehle, Štítek (Hory) a do vesnic
špitálu teleckého: Markvartiček, Chlístova, nad to do cizopanských na
Třebícku: Roketnice (2 krčmy) a Pokojovic, na Budějovicku do Litohoře a
Domamile.
    Též se v pivovaře v Telči „stará piva“ vařila a ve „svidnicích“ (po
8 vědrách) do Slavonic, Kumžaku a j. vozila.

Obchod, spojovací prostředky, peněžní ústavy.

    V takém poměru, v jakém kraj plodin svých poskytuje
obyvatelstvu, v jakém množství toto dovede surovin dobývati
a je zpracovati nad potřebu vlastní - vyvíjí se i obchod. Nebývali
jsme a nejsme na plodiny i výrobky průmyslové v kraji
našem příliš bohati; nemůžeme ani o obchodování zvláště
významném mluviti.
    Že židé měli obchod ve velkém již za stara v rukou,
dokazuje několik zápisů archivu teleckého. Byl jim předán
rozprodej „panských pláten“ v Telči, skupovali telata a lněné
semeno z panských dvorů. R. 1674 dovolil hrabě Jan Jáchym
Slavata, by za stálý roční poplatek 50 R v prodeji pláten volnost
měli a telata by se jim dráže než za 1 R 6 gr. a cent semene lněného
dráže 1 R 15 gr. neprodával.1) Ještě zajímavější jest „Účet
z váhy“ městské v Telči za půlrok 1695. Ač z centu váženého
zboží platili židé 3 gr., vybralo se 14 R. Vážila se: vlna, máslo
(10 centů), sušené švestky a hrušky, konopě, peří, sýr (6 centů),
vosk. Jmenují se židé Mojžíš, Heršl, Samuel, Icik, Šalamoun,
„židé od vlny“, „žid za branou“, „uličtí židé“.2) - Také židé
z Brtnice (1727) po kraji našem vlnu a peří kupovali.3)
    Vyvážíme: máslo, zvěř, drůbež (husy, peří), vejce, ryby;
obilí, len: líh, škrob; pivo (Želetava, Studená); dříví dlouhé
(do dolů), válcové (papírny a na dřevěnou vlnu), prkna; výrobky
kamenické. Výroční a dobytčí trhy v Telči, Mrákotíně, Říši Nové,

    1) D 209, str. 39.      2) L 267.      3) L 400.
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Říši Staré, Studené a Želetavě. Obilní trhy v Telči a Želetavě
posilují ruch obchodní.
    R. 1790 byli v Telči 3 kupci se zbožím koloniálním, 2 se
střižným (z těch 1 žid); r. 1817 kupci 4, obchodníci se zbožím
železným 2, střižným 1. V městečkách otevírány kupcovské krámy
teprv v letech nedávných. Pokus s obchodem „konsumním“
(Mrákotín) se nezdařil.
    Nejlepší obrázek zdatnosti naší produktivní a obchodní
podala pěkná „Hospodářsko-průmyslová krajinská výstava v Telči“
od 15.-30. září 1888.
    Spojovacími prostředky, jakýmiž za stara byly pouze silnice
a nyní jsou dráhy železné, okres náš dlouho zůstal za jinými
pozadu, což zajisté bylo z příčin neposledních, že nerozvíjel se
průmysl, nedařilo se obchodu, jak žádoucno bylo a jest. Ještě
před zřízením nynější „císařské“ silnice, jež východní cíp okresu
u Želetavy protíná, bývala cesta řečená z předních na Moravě
a zvána již r. 1672 „via regia“, „cestou královskou“.1) Ovšem
skutečnou a uznanou poštovskou silnicí bývala tenkráte silnice
Vídeňsko-Pražská, vedoucí Štokravou, Hollabrunem a Pulkavou
do jihozápadního cípu Moravy přes Vratěnín a Písečné do
Slavonic,2) odtud do Kumžaku a Jindř. Hradce. Z této silnice
odbočovala od r. 1732 jiná k Brnu. Ale hned r. 1727, kdy počali
stavěti na Moravě dokonalé, tvrdé silnice dle promýšleného
plánu za řízení státních úřadů, pomýšleno na to, vybudovati
řádné spojení Vídně s Prahou Znojmem a Jihlavou. Skutečně
hned v letech 1730tých současně na místech mnohých stavěno,
tak že r. 1739 císařská silnice od Želetavy k Stonařovu, na níž
sta poddaných zvláště z panství teleckého pracovalo, dohotovena.
Reskriptem císařovny Marie Terezie ze dne 7. března 1750 určena
„poštovská routa“ výslovně po této silnici. Na žádost Slavonických
ponecháno dekrety císařovny ze dne 17. prosince 1750 a 19. ledna
1751 dvakrát týdně starší spojení přes Slavonice,3) tak že dlouho
ještě (tak r. 17674) vyjížděla z Prahy pošta Táborem, Hradcem J.,

    1) Visitační zpráva o kostelu Želetavském z toho roku.
    2) Majiteli bohaté pošty Slavonické (dodnes na domě bývalé pošty zdejší
viděti erb císařského orla) byla v 17. století rodina Buců z Rolsberka, jež
počátkem 18. století na Borovné se zakoupila.
    3) Notizenblatt r. 1877 č. 5.
    4) „Poštovní knížka“ z r. 1767 D 275.
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a Slavonicemi do Štokravy a současně i Kolínem, Jihlavou a
Znojmem tolikéž do Štokravy a odtud do Vídně. První cesta čítána
za 211/2 poštovních stanic, posledněji 201/2. A z této důležitá
pro Moravu odbočka vycházela ze Stonařova Třebíčí a Rosicemi
k Brnu (15 pošt. stanic), již výhradně používáno do let 1780tých,
kdy z Jihlavy Velkou Meziříčí vystavěna nová „císařská“ silnice
k Brnu.
    Rušno bývalo na „císařské“ naší silnici, život formanský
v plném rozkvětu, dařilo se hospodám v Želetavě, u Anděla,
Kasárně, v Hladově, Brtnici, Stonařově. Koncem 18. století
vybudována již i silnice z Telče k Dačicům. Století 19. zůstaveno,
aby síť silniční spjala všechny větší osady naše. Od času pak, kdy
silniční výbory se o silnice starají a kdy subvencemi stavba
„nouzových“ silnic se umožňuje, jen málo zůstává obcí, jež by
nebyly aspoň obecní silnicí sblíženy se středisky, kde veřejné
silnice mnohými směry se protínají. (Viz mapu.) R. 1912 bylo na
okresu 27 veřejnosti odevzdaných silnic v úhrnné délce okrouhle
190 km. (Nejdelší od Želetavy k Počátkám přes 40 km.) Staví se:
Telč-Řásná (Vanovem), Vanůvek-Doupě, Telč-Strachoňovice
(Radkovem) a Studená-Sumrakov.
    Telč, ležíc ve středu okresu soudního, vysílá na všechny
strany silnice a to: k Nové Říši, ke Staré Řísi a Stonařovu,
Třešti, Batelovu, Studené, Řečici, Dačicům; posledně i k vesnicím
Radkovu a Vanovu a odtud dále silnice zřízeny. (Viz popisy
jednotlivých obcí.)
    Dlouho postrádalo samotné město Telč úřadu poštovního.
R. 1759 píše děkan Lipka advokátu svému do Brna, by mu posílal
dopisy „per Želetava“, že je dvakráte v týdnu může dostati.
Ještě v letech 1830tých chodil posel z Telče do Želetavy třikráte
v týdnu. Teprv 1836 zařízena v městě sběrna na psaní a menší
zásilky do 3 liber váhy.
    J ízdní pošta zřízena z Telče do Stonařova, Želetavy, Jihlavy
a Batelova r. 1849, do Dačic 1860. - Nyní zůstalo spojení povoznou
poštou mezi Telčí a Mor. Budějovicemi (stanice pošty
v Nové Říši a Želetavě) a mezi Telčí a Studenou (odtud ještě
k zastávce železniční v Hor. Vilímči). (O úřadech poštovních viz
odstavec: Úřady.)
    Pozdě, teprve dnem 4. října 1887 počínajíc připojen okres
náš k ostatnímu světu železnou drahou, jež tehda jen hranic jeho
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se dotýkala, takže býval Telči stanicí 15 km vzdálený Batelov.
Okolí Studené byla tato „C. k. státní dráha Jihlava-Veselí“ -
stanicemi v Jihlávce a Popelíně i zastávkou H. Vilímčem dosti
blízko. Po dalších desíti letech dočkal se okres dráhy, středem
jeho jdoucí. Dne 15. srpna 1898 v roce jubilea císařského otevřena
místní dráha Kostelec-Telč, prodloužena 1902 k Dačicům,
pak Slavonicům, takže r. 1903 trať celá Kostelec-Švarcenava
dopravě byla odevzdána. Odtud Telči dostalo se spojení - ovšem
velmi nedostatečného - s Brnem, s Prahou i Vídní. Vhodnější
spojení s Brnem projektovanou drahou z Jindř. Hradce-Telčí
a Želetavou na Jaroměřice do Ivančic jest jednou z životních
otázek celého okresu zdejšího. -
    Vedle spojovacích prostředků podmínkou zvelebení průmyslu
i obchodu jsou peněžní ústavy, laciný úvěr.
    Za starších dob patřil kontribučenský fond v Telči mezi
dobře opatřené ústavy takové, vládna r. 1833 kapitálem 85 tisíc
s r očním výtěžkem 3700 zl.1) Dosud trvají „kontribučenské
záložny:“ v Telči-Studené (v Krahulčí), ve Vápovicích, v Želetavě.
    V letech 1860tých, kdy, na lichvářské úroky 15% i více
půjčováno, bylo založení ústavu nejvýše nutným. Péčí starosty
Fr. Kyjánka a prozíravých občanů: E. Bloudka, Al. Petzla, Josefa
Vystrčila, Jana Gregoriadesa a nadačního kaplana P. Fr.
Bystřického založena r. 1866 „Vzájemná záložna“ v Telči, jejíž
vklady dosáhly výše 1,403.000 K a reservní fondy 330 tisíc K, přes
to, že za 46 let svého trvání městu Telči a veřejnosti na obecně
prospěšné a kulturní potřeby věnovala nad 90 tisíc korun (přestavba
reálky a ob. škol, učebné pomůcky, podpora studujících,
pokrač. škola živnostenská, hasičské jednotě, zřízení sirotčince,
nemocnice, chodníky, kanalisace atd. v Telči); zakoupivši hotel
u „Černého orla“ zařídila tu vkusný, prostranný sál.
    „Vzájemná záložna“ jest v Nové Říši, „Občanská záložna“
ve Studené.
    V Telči založena 1872 „Úvěrní jednota“, r. 1878 „Spořitelní
ústav“ a r. 1886,.Městská spořitelna“, jejíž reservní fond za krátký
čas trvání posílen tak, že mohl ústav 20 tisíc korun věnovati na
přestavbu škol zdejších.

    1) Z podrobných záznamů ředitele záložny V. Povolného, který působí
v ústavu od r. 1871.
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    Moderní doba ve znamení oprav sociálních a svépomoci na
poli hospodářském zaznamenává neobvyklý vývoj menších spolků
záloženských po venkově našem, záložen „Raiffeisenových“.
Takových jest na okresu 12, a to: v P. Dubenkách, Krásonicích,
Mrákotíně, Mysliboři, K. Myslové, Palupíně, Popelíně, Radkově,
Nové a Staré Říši, Studené, Urbanově a Želetavě.

5. Veřejná správa.

Úřady.

    Soudní okres Telecký přísluší s Dačickým a Slavonickým
k hejtmanství Dačickému. Stav úřednictva r. 1911: c. k. soudní
rada, 2 c. k. soudcové, 2 c. k. oficiálové, c. k. kancelista, 2 oficianti.
Vyřízeno: sporů 500, tolikéž pozůstalostí, poručenství 223,
knihovních záležitostí 1625: trestních: přestupků 976, pro zločiny
vyšetřovaných 150. Změny majetkové v ceně 1,682.000 K,
zadlužení skoro 700.000 K. Dluhů ubylo zaplacením a výmazem
297.000 K. Pravidelně jednou v měsíci konají se úřední dny c. k.
okr. soudu ve Studené a v Želetavě.
    V Telči jest sídlo c. k. notáře, který tolikéž do uvedených
dvou městeček měsíčně dojíždí. Též jsou zde 3 advokáti.
    C. k. berní  úřad osazen t. č. vrchním správcem, správcem,
3 oficiály, 1 asistentem, 1 praktikantem.
    Evidence katastru trvá v Telči od r. 1898 (úředník
a oficiant).
    C. k.  f inanční úřad. C. k. finančnímu okr. ředitelství
v Jihlavě podřízena je v Telči „C. k. správa dozorčího okresu
finanční stráže“, pod jejíž kontrolou „Oddělení c. k. finanční
stráže“: Telč (2 respicienti), Želetava (3), Studená (1) a 2
naddozorci.
    C. k.  poštovní,  telegrafní a  telefonní úřad jest
pouze v Želetavě , úřad poštovní a telegrafní v Telč i  (telegr.
spojení z Třebíče k Hradci a k Dačicům), Mrákotíně ,  Studené,
Horních Dubenkách, pak v Nové Ř íši  a Popelíně ,
prosté poštovní úřady: v Krásonicích, Staré Ř íši  a
Urbanově .
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    Stanice c .  k.  četnictva jsou v 7 obcích:
    K Telč i  přísluší: Černič, Dejc, Dejčka, Dvorce D., Myslová
Kostelní, Myslůvka, Mysliboř, Nevcehle, Ořechová, Radkov,
Řídelov, Sedlejov, Slejboř, Straná, Studnice, Urbanov, Volevčice,
Vydří Zadní, Žač.
    Mrákotín: Borovná, Častkovice, Dobrá Voda, Doupě,
Hostětice, Krahulčí, Lhotka, Mysletice, Myslová Horní, Olší,
Praskolesy, Řásná, Vanov a Vanůvek.
    Studená: Bejkovec, Bolíkov, Domašín, Dubenky Panské,
Dvorce Horní, Horní Pole, Horní Meziříčko, Horní Němčice,
Jelmo, Klátovec, Palupín, Skrýchov, Sumrakov, Světlá.
    Popelín: Horní Dubenky, Horní Vilímeč, Jihlávka, Kaliště,
Prostý, Olešná Horní, Olešná Česká, Vesce.
    Nová Ř íše: Bohuslavice, Dolní Vilímeč, Hladov, Nepomuky,
Olšany, Stará Říše, Strachoňovice, Vápovice, Vystrčenovice,
Zvolenovice.
    Želetava: Bítovánky, Hory, Jindřichovice, Krásonice,
Markvartice, Rozseč, Sedlatice, Svojkovice, Šašovice, Valdorf,
Zdenkov.  (R. 1911 zrušena stanice v Urbanově.)
    „Okresní nemocenská pokladna“ zřízena r. 1889.
    Správa veřejná spočívá na zákonech ústavně sjednaných
a prohlášených. Jest na místě, bychom vzpomenuli mužů, jež
důvěra občanstva vyslala do sborů zákonodárných.
    V prvém novodobém ústavním sněmě zemském, zahájeném
31. května 1848 a odročeném 24. ledna 1849 zasedal za město
Telč Vondrák Josef majitel domů v Telči, za venkovské naše
obce Bláha Matěj  z Mrákotína. Na říšské radě 1848 zastupoval
okres náš Dr. Beck, jehož syn později stal se presidentem
ministerstva.
    Za město i za venkov vysílali jsme potomně na sněm
zemský zdatné pracovníky, kteří zvučného jména si získali:
Dr. Mezník, Dr. Fandrlík, Dr. Helcelet, Dr. Tuček, Dr. Stojan;
z kraje našeho byli: starosta Telče Frant. Kyjánek, Dr. Sobotka,
Dr. Konarovský, lékař z Třeště, Janovský (Tišnov), Eisner
(Jemnice). Nyní poslancem naším na zemském sněmě jest za město
bývalý c. k. soudce v Telči dvorní rada Dr. Josef Podbrdský,
za venkov J. Jílek, dělník z Třebíče.



74
    Do říšské rady vyslali jsme: Dr. Fandrlíka, Dr. Mezníka,
Dr. Stránského, J. Svobodu. Nyní zvolen za města redaktor Jar.
Stejskal, za venkov Fr. Staněk, statkář ze Želetavy.

Náboženské poměry.

    Okres náš, převážnou většinou katolíky obývaný, jest
nejzápadnější část diecése Brněnské, r. 1777 utvořené. K
arcikněžství J ihlavskému patří tu děkanství Telecké s 11
farami: Panské  Dubenky, Mrákotín, Kostelní Myslová, Olšany (na
Dačicku), Palupín, Popelín, Radkov, Růžená, Studená, Telč a
Urbanov; v arcikněžství  Jaroměř ickém jest děkanství
Želetavské, k němuž náleží farností 5: Pavlov, Rozseč, Nová
Říše, Stará Říše a Želetava, pak děkanství Jemnické s farností
pouze Krásonickou.
    V Nové Říši jest kanonie řádu premonstrátského.
    V Telči zřízena místa katechetská při škole reální a měšťanské;
také jest tu od r. 1768 v městském chorobinci nadační místo
kaplanské.
    Patronátní právo v Mrákotíně, Pavlově, Studené, Telči, Urbanově
a Želetavě, vykonává „Studijní Matice“, fary v Krásonicích,
Nové Říši, Staré Říši a Rozseči obsazuje opat kanonie novoříšské
řeholníky klášterními, patronem ostatních far „Náboženská matice“.
Zanikla fara na Starém městě v Telči ve století 16. a kolej
„Tovaryšstva Ježíšova“ v Telči, trvající od r. 1656-1773.
    Zbožná tradice klade původ svatyně Matky Boží v Staré
Telči do časů cyrilo-metodějských. Zprávu tu čteme ve spisech
Volného, Bílého, Procházky, nejobšírněji v knize Dr. Přikryla
„Sv. Cyril a Metod v upomínkách památek starožitných“.
Jiná pověst vykládá o apoštolské cestě sv. Vojtěcha krajinou naší,
čehož památkou kaple u Studnic, v roce 900leté památky úmrtí
světce opravená.1) Teprv ze století 13. máme o klášteře Novo-
Říšském a kostelích v Myslové a Telči zaručené zprávy listinné.
Kraj náš patřící tehdy k župě Bítovské, náležel ke stejnojmennému
děkanství Bítovskému a dlouho ještě kdy přestalo zřízení župní
a Telč předním byla městem končin našich, užíval farář Telecký
jako děkan titulu „decanus districtus Vetovensis“.2)

    1) Ve Volného „Taschenbuch für die Geschichte Mährens“ 1827 čteme
píseň 18. století v Telči o sv. Vojtěchu zpívanou: „U nás prý si odpočíval,
když okolo nás putoval Čechův otec milostný“.
    2) D 327 a 449 z let 1623 a 1635.
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    Děkanství „Telecké“ uváděno bývá již ve století 14. mezi
nejrozsáhlejšími na Moravě: obsahovaloť území nynějších
děkanství:  Děčického, Jemnického, Jaroměřického, Želetavského,
Jihlavského i části Vranovského, Třebického a Měřínského.1) Již
tenkráte zasáhly v odlehlé končiny našich hor začátky reformačního
hnutí, jakž svědčí výslech Valdenských r. 1340 v Jindřichově
Hradci z dědin na Studensku. Tehda papež nařídil Oldřichu z
Hradce a na Telči vyslýchati kacíře a propůjčil odpustky všem, kteří
by „pomáhali nepovolané apoštoly - nejvíce Němce a cizince - ze
země vyháněti.2) Jistě byla krajina při hranicích zemských (západ)
ku přijetí pozdější české reformace Husovy připravena. Ve středu
a na východě okresu našeho husitství a českobratrství jen povlovně
půdy nabývalo, neboť tu páni z Hradce, horliví katolíci
a klášter Novoříšský šíření náboženských novot usilovně bránili:
Na Studensku, kde poblíž řada sborů bratrských povstala (Hradec,
Bednárec, Bednáreček, Jarošov, Něm. Olešná, Počátky, Horní
Dubenky) přibývalo nekatolíků kvapem.
    Jan mladší z Hradce, pán na Telči, věrným byl stoupencem
císaře Zikmunda a zřejmě, rozhodně proti husitství vystupoval.
On to byl, který v ochranu vzal známého protivníka Husova,
Stanislava Znojemského, z Prahy vypuzeného, on vítal knížata
rakouská, Zikmundem proti Táboritům volaná, jemu byl koncilem
Kostnickým název „nejkřesťanštějšího pána“ dán.
    A dědic jeho, rovněž Jan jménem, hostil v listopadu
roku 1437 Zikmunda císaře a legáta papežského i sněmu
Basilejského na zámku Teleckém.
    Jako horlivý katolík čelil zemskému správci Jiřímu z Poděbrad,
jsa členem Jednoty Strakonické.
    A podobně nástupce jeho Jindřich z Hradce zjevně přidav
se k Matyáši Korvínovi z předních byl odpůrců Krále Jiřího.
Účastnil se sjezdu, na němž ustavena pověstná Zelenohorská
jednota. Nejbližší sousedé mocných pánů Hradeckých, členové
drobné šlechty skrovným sice majetkem vládnoucí, ale četní, hybní,
vytrvalí, přilnuli vesměs ke kališnictví (Koňasové, Babkové,
Dvořečtí a j.), tak že od let 1420tých až 1470tých strádala krajina
naše i strastmi

    1) Vzácná visitační kniha děkanství teleckého z let 1660tých v museu
teleckém č. D 327. Druhá z let 1720tých.
    2) Dipl. VII. 190.
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války zemské i svízely domácích půtek. Když pak později blízká
města Dačice a Třebíč stala se středisky Českých bratří, tu přes
odpor vrchnosti i na Telecku podobné nastaly poměry jako na
ostatní Moravě. Nejsmutnější doba rozvratu náboženského byla
u nás právě v letech, kdy znamenitý Zachariáš z Hradce Telč
a panství zveleboval1). - Na poměry tehdejší vrhá ostré světlo
spor Zachariáše jako „ochranného pána“ kláštera Novo-Říšského
s konventem tamním.
    Netřeba tajiti obecně známého fakta, že po vystoupení
reformatora Martina Luthera neblahé případy pokleslé kázně
v klášteřích - zejména ženských - zlým příkladem působily
i v zemích našich. A tak ve sporu řečeném,2) kterýž nedovedli
utišiti císařem Ferdinandem I. nařízení komisaři, Zikmund Helt
z Kementu a j. žaluje Zachariáše, že v Říši Nové „v neděli po
všech svatých nepokojný Jan Zahrádecký (pán na Hobzí), Vaší
Císařské Milosti svými činy a povahou známý, největší patron
všech pikhartů, veřejnou synodu konal“.
    Píše dále, že „by nestrpěl na nejmenší dědince panství svého
luteránského nebo ženatého kněze“, že „jako milovník starobylého,
pravého katolického náboženství klášter chrániti a o něj se starati
dále chce a přislibuje“. Jáchym z Hradce, bratr Zachariášův,
připomíná císaři, že „my dva bratří po úmrtí našich milých rodičů
až do této hodiny jsme, díky Bohu ! sami v celé zemi moravské
při pravé katolické víře zůstali a za stále trvajícího sektářství
jsme kláster (Říšský) a všechny svoje poddané se vší pilností
a velkou potíží a starostí při víře té zachovali a díky Bohu!
na našich panstvích více přijímajících sub una (pod jednou
způsobou máme, než v celé zemi moravské, (kde) páni a šlechta
takovým způsobem službu boží konají a jí napomáhají, že i z jiných
panství poddaní staré víry naše duchovní navštěvují, když, jak
Vaší Císařské Milosti dobře známo, Morava sektami poskvrněna
jest;... a my bratři jsme se ve své bratrské dědické smlouvě
zavázali za sebe a naše dědice žádné jiné víry než pravé katolické

    1) O tom stručně, ale vystižně a jasně pojednáno ve Vlastivědě. („Dějiny
Moravy“ od R. Dvořáka) v odstavci „Náboženský stav za Maximiliana II“
str. 432. 436.
    2) Dle Chlumeckého regesta I. 1. str. 66. a ve spisu „Chorherrn buch“
byl spor ten 1560-62. Jednají o něm obšírně až do podrobností dvě listiny
(opisy) L 577 a 678.
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na našich panstvích trpěti a ponechati na časy věčné;... a kdyby
odvedeni byli (poddaní), všelikými veřejnými Zahrádeckým v
osadách (kolem Říše) konanými synodami od staré katolické víry
do sekt pikhartských, musili bychom to pánu Bohu poručiti
a omluveni zůstali Bohu i světu, jelikož bychom k tomu příčiny
radou neb skutkem nedali“.1)
    Dobrá vůle vrchnosti nedovedla obecnému proudu a duchu
doby na dlouho čeliti. Radní páni v Telči datovali zápisy své
také dnem mistra Jana Husi.2) Dožil se toho Zachariáš z Hr.,
že v samotné Telči r. 1584 farářem a děkanem u sv. Jakuba
byl ženatý - Jan Ledčar,3) r. 1589 vytýká se faráři zdejšímu
smýšlení luteránské, při visitaci 19. října 1590 nedbalý a
nepříkladný život. Když pak r. 1591 dosazen na faru zdejší z Hulína
Jiří Kostelecký,4) tu hned prvé toho bylo jemu stěžovati si do
jednání vrchnostenského úředníka nekatolíka, který nevydával
dávek faráře povinných. Tehdy biskup Stanislav těšil a povzbuzoval
faráře utiskovaného, ale zároveň poručil, by „odstranil nešvary
ženatých farářů a samozvaných předikantů“. - V těch letech
byli faráři v Pavlově Tobiáš Kočí a Viktorin Agrikola
nekatolickými, podobně ve Studené a j. Zvony kostelní v
Krasonicích, Studené a j. lity s nápisy textů evangelických,
bratrských.
    Nástupce Zachariášův z Hradce Adam II. taktéž marně
usiloval zmatkům náboženským na panstvích svých čeliti.
Odevzdal r. 1594 patronátní právo nad kostely a farami v
Mrákotíně, Myslové, Pavlově, Telči a Želetavě rektoru koleje
jesuitské, tehda v Hradci  založené.5) Syn Adamův Jáchym Oldřich
dokonce vypověděl 1599 nekatolické pastory z panství.6) Ale přes
veškeré ojedinělé kroky ty, přes vytrvalé úsilí císaře Rudolfa II. a
kardinála z Ditrichštejna, biskupa olomuckého, stávalo se, že farář
katolický, na faru dosazený, místo vůbec nenastoupil. Jako jinde
nastal i u nás vrchol

    1) L 577 Úryvky překladem z němčiny.
    2) R. 1559 (D 14 fol. 267), r. 1564 (D 6 f. 323), r. 1596 (D 7. f. 114).
   3) D 7. fol. 63. Na hřbitově staroměstském čteme dosud na náhrobku:
„Letha Panie 1586 Cztihodny kněz Jan Ledsžar ty Cžasy pan Fararz
Tellecky dal postawity Kamen nad Ditkamiý swymiý etz.“
    4) D 7 f. 106 píše se k r. 1595 „Jiřík Castelius, děkan kraje Bítovského  a
farář Telecký“.
    5) Rull: Jindřichův Hradec str. 71.
    6) Bílek: „Tovaryšstvo Ježíšovo“ str. 17. Také: „Geschichte von
Neuhaus“ str. 37.
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zmatků náboženských v letech 1600-1620. Tenkráte usilovali
a to poddaní kláštera Nové-Říše, by přijímali svátost oltářní pod
obojí způsobou.1) Že faráři katoličtí nebyli nečinni, dokazuje zápis
z r. 1610 o založení literátského spolku v Nové Říši, jemuž klášter
daroval zahradu svou „na hradě“. Sbor ten založil prob. Adam
Skotus r. 1610. Na počátku čítal 13 členů, usedlých měšťanů.2)
    Jako jinde, zjednána u nás jednota u víře, žel, že způsobem
násilným, teprve po roce 1620tém. Co nepovedlo se r. 1604
novému pánu panství Hradce-Telče hraběti Vilému Slavatovi,
kdy ujal se dědictví pánů z Růže,3) podařilo se hned v prosinci
1620 v Hradci a pravděpodobně i v Telči.
    Píše Pavel Skála ze Zhoře v letech před r. 1620tým: „Pavel
Kaplíř pravil, že Slavata poddané své k náboženství římskému
proti majestátu vyměření mocí nutil... Jeho hejtman na Telči
s některými tyransky z poručení jeho, kteříž v témž městě Telči
přestoupiti nechtěli, zacházel, po nich koňmi šlapati poroučel,
s nimi se vězil a všelijak ukrutně zacházel. Načež odpověděl
Slavata, že o ukrutnosti Teleckého hejtmana vědomosti nemá.4)
    Ale že i po bitvě bělohorské přes dekrety, jinověrce ze země
vyhosťující, dílo protireformační nebylo u nás ještě ani v letech
1660tých okončeno, o tom píše Ant. Rezek:5) „Katolická reformace
v zemích koruny české nebyla dokonána během války třicetileté,
ani potom za doby velkých komisí reformačních v letech 1651-
1655. Mezi lidem obecným ve vesnicích i městech zůstávalo vždy
ještě houfně tajných nekatolíků. K obracování jich neužíváno však
za císaře Leopolda I. prostředků násilných, nýbrž hlavně misi í
a poučování mírného. - Nejvíce vynikl v úsilí tom řád jesuitský.
- Jeho misie nejvíce způsobovaly obratů ke katolictví.“
- Skutečně v rukopisu jmenovaným historikem v c. k. dvorské

    1) Adam Skotus v listě k opatu zábrdovickému píše, že na panství
Teleckém i jinde všichni kněží a faráři ktoličtí pod obojí způsobou
podávají. „Též O. Jesuité v letošních velikonocích v Telči pod obojí
způsobou podávali.“ (Patres Jesuitae permiserunt, ut patres ac matres
familias sub utraque possint communicari, liberi autem sub una; sed nec
senes nec juvenes fecerunt). Dat. in Monats. Novorruschen: die Jovis post
fest. S. Marci A. D. 1617. (Archiv klášt.)
    2) C. Žídek, Lit. sbor v Nové Říši Obzor roč. XIV. č. 15 a 16.)
    3) O prudkých sporech Viléma Slavaty s nekatolíky Hradeckými viz
Rullovu monografii Hradce.
    4) Skála: II. 129.
    5) Č. M. M. 1892.
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knihovně ve Vídni objeveném: „Relatio progressus in extirpanda
haeresi opera PP Societatis Jesu ab a 1661 ad a 1678 čteme
o činnosti reformativní koleje v Telč i :
    „Na víru katolickou obráceno kolejí v Telči r. 1661 luteránů 8,
r. 1663 luteránů 51 a 6 pikartů (českých bratří), r. 1664 40 rodin,
1665 = 2, 1666 = 9, 1667 = 92, 1668 = 3 husiti a 5 luteránů,
1669 hlavně vesnických obyvatel z okolí 100: zkrátka za 18 let
z okolí Telče obráceno ke katolicismu na 500 vyznavačů evangelia!
    Z jiné rukopisné knihy: „Litterae annuae“1) dovídáme se
rovněž, že z „domu třetí probace“ (domus tertiae probationis)
v Telči vycházeli členové Tovaryšstva na práce misionářské;
ještě r. 1677 určeni pro Valašsko 2, do Slezska vyšli 4, do Čech
tolikéž 4, do Kladska 2. A přec v Počátkách z 8 přifařených
vesnic z nynějšího našeho okresu koncem války 30leté mezi
1019 obyvateli bylo 936 pod jednou, 80 pod obojí. Česká Olešná
r. 1659 úplně byla nekatolická a pán její Adam Ostrovský
ze Skalky nazýván „haereticus pertinacissimus“ (kacíř
nejzatvrzelejší).2)
    Zůstávalo v okolí našem stále dosti nekatolíků, i když za
Karla VI. úřadové světští opětně ostře k nim přikročovali, přísnými
patenty trestáním velikým hrozíce. V Telči vězněn od 7. října 1736
do konce roku (a snad déle) mlynář Lukáš Chadim ze mlýna
Drdáku u Doupi pro „podezřeni z haerese“. Jsa majetný sám
se musel ve vězení stravovati.3) Byl asi mlýn ten střediskem
tajných schůzek. Dojímá každého viděti v museu města Telče
k uschování propůjčený starobylý menší zvonek, který po zřízení
evangelické církve v Horních Dubenkách ze mlýna Drdáku do
Dubenek byl dán. K němu uctivě vzhlédalo se přes 100 let,
neboť byl to „zvon, jímž před tolerancí v osamělém mlýně zvonili
sobě úkradmo vyznavači evangelia, zde se tajně shromažďující.“4)
    Přiznati sluší po pravdě převelikou horlivost, s jakouž vedli
sobě členové řádu Tovaryšstva Ježíšova, aby kázáním,
přisluhováním svátostí, průvody (v Telči v den sv. Markety, sv.
Floriana a j.), poutěmi (k Matce Boží ve Staré Telči, do Kynic, kde

    1) Článek Dr. A. Podlahy v Č. M. M. 1899.
    2) Dle pramenů archivu Jindř.-Hradeckého v kalendáři „Hus“ r. 1906.
    3) L 295.
    4) Místní pověst.
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kaplička a Křížové cesty zřízeny, později do Vydří a j.),
divadelními představeními na texty biblické žáky gymnasia svého
v Telči, pobožnostmi v nově založených bratrstvech obyvatelstvo
ve víře se utvrdilo a vůbec víra i zbožnost skutky se osvědčovala.
    „Bratrstvo Očišťování Rodičky Boží Panny Marie“ r. 1656
při kostele Jména Ježíš v Telči založené užívalo modlitební knihy
„Rukojeti bratrstva“, pro Telč sepsané a r. 1689 po druhé tiskem
vydané.1) Byly tu dále: Kongregace latinská i německá; Bratrstvu
sv. Isidora vykázán kostel sv. Ducha. Na podiv četné jsou v Telči
sochy svatých, boží muky a kříže v městě i širém okolí postavené,
četné obrazy svatých v domácnostech, ba i v síních domů
městských - písně, modlitby a j.; vše to připomíná léta 1656-1773,
kdy řád Tovaryšstva Ježíšova tu působil. A po zrušení řádu
založeno při farním kostele 1775 „Bratrstvo Srdce Pána Ježíše“,
jehož členy byli hrabě, duchovenstvo, vrchnostenští úřednici,
primas i celá rada městská.
    Že vrchnost předcházela poddané příkladem v katolickém
smýšlení, dokazuje nejlépe život Františky Slavatové od r. 1633
do 1676 na Telči sídlící, zakladatelky koleje i kostela jesuitského,
kaple sv. Karla.2) Jáchym Oldřich Slavata, syn její, zakladatel
kaple sv. Jáchyma u Mrákotína, František Antonín hrabě z
Lichtenštejna, zakladatel kostela sv. Anny a sv. Jana, obnovitel
farnosti Studenské.
    Velká stísněnost, ba nedůtklivé rozčilení zmocnilo se všech
kruhů katolických, když po vyhlášení svobody náboženské
patentem tolerančním císaře Josefa II. r. 1781 hrozilo velké
nebezpečí církvi katolické odpadnutím od víry. Stísněnost tu
vystihují slova pamětní listiny, jež do makovice nové střechy věže
farního chrámu v Telči 7. září 1782 byla složena v roce „největšího
nebezpečí přestupování, když již po uveřejnění patentu o toleranci
v roce minulém 16 duší ve farnosti Myslovské spojené s Teleckou
od pravé víry k vyznání augsburskému bylo odpadlo. Kněží

    1) D 430. K poutím do Kynic, kde měli svůj statek, vydali jesuité
v Telči tolikéž knížečku „Decas SS. Stationum“ 1694. Mm. č. D 1269.
    2) Spis Al. Hrudičky: „Frant i ška Slavatová  a  doba  jej í“ (vydalo
„Dědictví sv. Cyrila a Metoděje“ o 369 stranách 1902) a kniha Bart.
Christla z r. 1694 v českém překladu Jana Kypty 1863 vydaná: „Zrcadlo
nábožnosti a dobročinnosti“ podávají o vzorném křesťanském životě
šlechtičny této, jež zemřela v pověsti světice, zpráv podrobných hojnost.
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počtem 14 nad Teleckým Kristovým ovčincem r. 1782 bdělo, aby
vlk, který nedávno, t. j. 28. srpna t. r. z Uher k osadě naší a to
k dědině Šachu, Daniel Bezko, evangelické, jak volají, nauky
přisluhovatel, byl přišel, většiny neuchvátil, neudusil.“ - -
    Vydání tolerančního patentu císaře Josefa II. a v důsledcích
utvořením farností evangelických v Horních Dubenkách a ve Lhotě
poměry náboženské v končinách našich se urovnaly. Lid katolický
zdejšího kraje, zachovalý, bohabojný, koná horlivě náboženské
povinnosti své; vždy jen přeháňkou přešly u nás hrozivé mraky
náboženského rozvratu v nejnovějším čase v jiných končinách
naší vlasti klid a mír duší zatemňující. Důkazem toho jsou četné
spolky zbožné a bratrstva (sv. Rodiny, živ. růžence, Srdce Páně
a P. Marie, Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, Věčného klanění,
III. řád sv. Františka, konference sv. Vincence), z nichž některé
téměř ve všech farnostech zřízeny byly, trvají a kvetou. Na pouť
chodívá se dosud do Telče k Matce Boží Staroměstské, pak do
Vydří; na delší pouti vypravují se na Křemešník (u Pelhřimova),
Svatou Horu (u Příbrami). Přestala proslavená kdysi pouť do
Marie Cely.1)
    Jest potěšitelno, že v obcích našeho okresu, kde odkázáni
jsou k vespolným stykům spolužití příslušníci různých vyznání
křesťanských, až na malé výjimky, křesťanská panuje snášenlivost,
patřičná, žádoucí, tam, kde nevyplývá z náboženské vlažnosti
a netečnosti i při plné vroucnosti náboženského cítění a
neohroženého konání náboženských povinností býti má a trvati
může.
    Jest nám vypsati poměry obyvatelstva vyznání evangelických
a vyznání mojžíšského.
    Moravsko - slezská evangelická superintendence augsb.
vyznání má v senioratě brněnském v soudním okresu Teleckém
jedinou faru v Horních Dubenkách. Diaspora (okršlek,
faře přidělený) Horno-Dubenecká obsahuje v okrese jen malý pás
země při zemských hranicích, jehož krajními body jsou Telč-
Studená (Dačicko), Třešť-Kostelec (Jihlavsko). Drahně větší území
zaujímá v Čechách, sousedíc tu se sborem Pelhřimovským.
    Celá diaspora má 1158 duší, z čehož na Telecko 640 připadá.

    1) Na rozhraní území Telče-Myslůvky stávala kaple Maria-Celská; až
k té bývali poutníci vyprovázeni. Sbořena v letech 1780tých a fundace
1000 zl.,  na průvod ten věnované, jinak užito.

6
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    Farní úřad Horno-Dubenecký obstarává vyučování dětí
vyznání svého týdně ve 2 hodinách na soukromé evangelické
škole místní, týdně po 1 hodině na školách veřejných
v Horních Dubenkách a Jihlávce, jednou ve 14 dnech v Panských
Dubenkách, Kališti, Klátovci. Všech dětí těch bylo r. 1910
- 109.
    Celkem starati se jest farnímu úřadu na Telecku, Jihlavsku,
Kamenicku, Hradecku a Třeboňsku-Pelhřimovsku (!) o 19 obcí
školních.
    K farnosti ev. a. v. ve Velké Lhotě (okres Dačický) náleží
z Telecka 15 obcí (viz přehledný seznam).
    Z far evangelické superintendence moravské, reformovaného
(helvetského) vyznání seniorátu západního, jest nejbližší Telecká
fara ve Velké Lhotě, jejíž správě přísluší 1800 duší, z nichž na
Telecku 394. Kazatelská stanice této fary (mimo Dačice, Strmilov
a Jihlavu) jest pouze v Telči. - Náboženství učí se na okresu
našem po 1 hod. týdně v Hor. Němčicích, ve 14 dnech v Mrákotíně,
Telči, Studené a Sumrakově, příležitostně v Kolíšti. Všech
dítek zdejších 67.
    R. 1910 bylo na okresu zdejším evangelíků a. v. 640 +                         
150 = 790 a reform. v. 394. Obce židovské na Telecku není,
náboženskou obec mají pouze v Telči. Náleží k ní všichni židé
bydlící v soudním okresu Teleckém, celkem kol 350 duší.
    Dle zákona má míti každá obec svého rabína: jelikož však
peněžní prostředky nevystačují, povolilo místodržitelství, že může
míti zdejší obec rabína společného s jinou obcí náboženskou.
Ministerstvo kultu a vyučování svolilo výminečně na připojení
ku rabinátu v Čechách (do Jindř. Hradce), ježto v okolí se nalézající
rabíni moravští neovládají dostatečně jazyk český a obec
chtěla rábína mocného jazyka českého. Synagoga byla dříve v
seminářské ulici; později, před 28 lety, když vyhořela, byla zřízena
ve staré továrně a r. 1904 byla zbudována synagoga nová. Židé
z celé náboženské obce pochovávali se na hřbitov v lesíku u Z.
Vydří; r. 1880 zřízen hřbitov v Telči.
    Ze starších dob zachovaly se zprávy o židech pouze z Telče.
Mezi městy moravskými, kdež dovoleno židům pobývati, byla
i Telč. R. 1570 žila pouze jedna rodina, byl to Feytl-žid, obývající
domek u věže, hned druhý kraj rynku. R. 1615 zapsán
Šalomoun, žid. Od r. 1618 byli tu tři. R. 1630 uvalena na ně
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vrchností povinnost odváděti ročně na zámek pepře a zázvoru
po 3 librách, hřebíčků a květu po 3 věrdunkách, šafránu zemského
6 lotů nebo na penězích složiti na dvakrát 20 R.1)
    Není známo, pro které příčiny purkmistr, rada i celá obec
podali hraběti Vilému Slavatovi stížnost proti židům zdejším.
Víme jen, že hrabě odvolávaje se na sněmovní usnesení z r. 1618
rozhodl r. 1650. 7. prosince „netrpěti v městě židův mimo 3
mužského a ženského pohlaví“. Ostatním dána půlletní lhůta na
vystěhování. Obec „aby za tak veliké dobrodiní, že jsou těch
zhoubcův zbaveni, povinnou vděčnost ukázala“, uvolila se odváděti
při každém úroku „židoplatu“ po 15 kopách.2)
    R. 1667, kdy obec bezúspěšně usilovala o to pojati je do
kontribuční repartace, uvolili se dávati do důchodu panského
3 kopy a za povolení chovati kantora 2 kopy. Ferdinand Vilém
hrabě Slavata dovolil v Telči 1670 4 rodinám židovským (s
neženatými syny a nevdanými dcerami) v „horním a dolním domě
po 2 rodinách bydleti a kantoru jako pátému“. Pokud jich tu
v řečený rok více bylo, povoleno jim do smrti tu obývati. -
    Když Slavatové vymřeli, upadly dekrety „o židech“ v
zapomenutí; židům dovoleno usazovati se nad ustanovený počet,
což pojato i v žalobu v letech 1690 městem proti vrchnosti k císaři
podanou. Ve smlouvě obou stran r. 1712 císařem Karlem VI.
stvrzené, rozhodnuto o židech: Právo soudní nad nimi ponecháno
obci, žalují-li židé; žalobu na židu podati bylo vrchnosti. Obci
ponechán plat 6 kop z každé rodiny židovské. Obec zavázala se
dáti židům nějaký dům v „Židovské ulici“, aby se mohli vystěhovati
z domu k náměstí počítaného. - Od té doby obývali židé
„Židovskou ulici“ (r. 1771 měli v „ulici“ 4 domy, v nichž bylo
9 rodin o 49 členech), po r. 1781 v důsledcích dotyčných patentů
císaře Josefa II. i jim u vyznávání víry a postavení sociálním
uleveno bylo. V r. 1840 napočteno v Telči ze 3405 obyvatelů
73 židů, r. 1910 ze 4481 obyv. bylo jich 120.

Školství.

    Jest známo, že o obecné (národní) škole ve smyslu nynějším
řeč býti může teprve od doby císařovny Marie Terezie. Z

    1) Urbář II.
    2) Urbář III. strany 37.-42.

6*



84
bývalých škol farních uvádí se již ve století 14. škola taková
v Telči, u městeček Želetavy, Říše Nové a jiných obcí o škole
a „rektoru“ jejím teprv ze století 17. chudičké máme zprávy.
    Okres náš honositi se může, že byl z prvních, kde osvěžil
školství r. 1774 vydaný první rakouský „Školní řád“; bylať Telč
po zrušení řádu jesuitského a zdejšího gymnasia jedním ze 7 měst
moravských, kde v život uvedeny hned r. 1775 „hlavní školy“
(Olomúc, Znojmo, Jihlava, Telč, Unčov, Hradiště, Kyjov).
Důležitost naší hlavní školy tkvěla zejména v tom, že měla význam
nynějších pedagogií; jako na „normální škole“ v Brně měli
v Telči konati čekatelé učitelství „preparandové“ „kurs“ a zkoušky.
    Náboženský fond v prvních letech svého založení pilně dbal
škol, pomáhaje budovy školní stavěti, podporuje ročním
příspěvkem učitele. R. 1791 podpory takové dostalo se v
Jihlavském kraji četným učitelům, z nichž jmenováni v našem
okresu: z Panských Dubenek, Radkova, z Kostelní Myslové,
Palupína a Popelína.
    Za císaře Františka I. zasáhl stát po třetí pronikavě v rozvoj
školství obecného známým zákonem: „Politické zřízení školní“
r. 1806. Dozor nad venkovskými „trivialními“ školami odevzdán
duchovenstvu.
    Po válkách napoleonských zavládla jako všude jinde i u nás
stejně jako ve všech oborech správy veřejné i ve školní jakási
nehybnost. Teprve r. 1848 probouzí se tato opět k čilejšímu životu.
R. 1849 přestaly na hlavní škole v Telči kursy a zkoušky
,,preparandů“. R. 1856 ustanoveno nejmenší služné učitelů na 200
zl. stř. a současně tehdy stát, zřídiv úřad c. k. školních radů, opětně
v organisaci škol zasahoval a rozvoje jejich všímati si počal.
Prvým takovým vládním školdozorcem zemským byl kněz Josef
Těšík, který později stal se farářem v Telči a tu také pochován
(r. 1880).1)
    Ten r. 1859 navštívil školy v Nové Říši, Telči a j. nástupce
jeho, výtečný pedagog Vincenc Prousek, za něhož již hláskování
a názorné vyučování razilo sobě cestu do škol našich, zavítav
do Telče r. 1861 veřejně dívčí školu v Telči jako „vzornou“
poznačil.
    Všakté byl tu učitel-mistr, Jan Kypta (1848-1869), jehož
spisy a články pedagogické i promluvy v tehdejších dekanátnich

    1) Prvý učitelský almanach „Zora“ z r. 1860 má titulním obrázkem
podobiznu Těšíkovu.
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schůzkách učitelských, jak svědectvím vrstevníků jeho prokázáno,
učitelstvu dalekého okolí plně oceňovány byly. (Viz o Kyptovi
článek „Telč“.)
    Většina škol zdejšího okresu patřila k děkanství Teleckému.
K děkanství Želetavskému náležely školy: v Nové a Staré
Říši, Pavlově, Rozseči a Želetavě, k Jemnickému Krásonice.
    Po vydání nových školních zákonů 1869 jako jinde i u nás
rozšiřováním škol, opatřením jich moderními prostředky učebnými
a novými budovami školství potěšitelně rozkvetlo. Pouze na
docházku školní ještě mnoho let stesky zůstávaly na denním
pořádku.
    „Učitelský spolek v Telči“ byl prvním českým spolkem
takovým na Moravě. (Stanovy jeho potvrzeny 2. července 1869).
Čítal tehdy 2 čestné, 37 řádných a 21 přispívajících členů (i
neučitelů). - Péčí soudního rady Fr. Havla zřízen 1909 „Spolek
pro ochranu dětí v soudním okresu Teleckém“, v jehož šlechetných
intencích po venkově „Sirotčí rady“ platně působí.
    O rozvoji škol našich poučuje tabulka:

R. 1859 R. 1871 R. 1888 R. 1900 R. 1910

Po
st

. č
ís

.

Škola v obci

tří
d

žá
ků

tří
d

žá
ků

tří
d

žá
ků

tří
d

žá
ků

tří
d

žá
ků

1Bolíkov . . . . . . . . . . . – – – – – – – – 1 60

2Borovná . . . . . . . . . . – – – – 1 66 1 75 1 58

3Doupě . . . . . . . . . . . . 1 123 1 98 2118 2 148 2 94

4Dubenky Horní . . . . . – – – – – – 2 103 2 136

5Dubenky Panské . . . . 1 104 1 133 2157 2 95 2 117

6Hladov . . . . . . . . . . . – – – – – – 1 65 1 83

7Jihlávka . . . . . . . . . . . – – 1 82 1133 1 79 1 90

8Jilmo . . . . . . . . . . . . . – – – – – – – – 1 56

9Kaliště . . . . . . . . . . . . – – – – 1 57 2 82

10Klátovec . . . . . . . . . . – – – – – – – – 1 52

11Krásonice . . . . . . . . . 1 142 1 160 3 216 3 174 3 199

12Lovětín . . . . . . . . . . . – – – – – – – – 1 42

13Markvartice . . . . . . . . – – – – – – 1 79 2 94

14Meziříčko Horní . . . . – – – – – – 1 76 1 78

15Mrákotín . . . . . . . . . . 1 164 2 169 2 243 3 260 4+1 252

16Mysliboř . . . . . . . . . . – – – – 1 95 2 97 2 73

17Myslová Kostelní . . . 1 77 1 71 1120 2 111 2 103

18Němčice Horní . . . . . – – – – – – 1 41 1 55
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R. 1859 R. 1871 R. 1888 R. 1900 R. 1910

Po
st

. č
ís

.
Škola v obci

tří
d

žá
ků

tří
d

žá
ků

tří
d

žá
ků

tří
d

žá
ků

tří
d

žá
ků

19Olešná Česká – – 1 79 1 93 1 100 2 116

20Olešná Horní – – – – – – 1 55 1 55

21Palupín 1 119 1 61 1 79 1 89 2 77

22Pavlov 1 91 1 80 1 132 2 124 2 111

23Pole Horní – – – – – – – – 1 65

24Popelín 1 215 1 140 2 181 2 145 2 141

25Radkov 1 74 1 105 2 107 2 109 2 105

26Rosička Panenská 1 46 1 47 1 63 1 70 1 66

27Rozseč 1 82 1 105 2 116 2 124 2 132

28Růžená 1 104 2 134 2 121 2 129 2 106

29Řásná 1 35 1 128 1 58 1 52 1 44

30Řídelov – – – – – – – – 1 27

31Říše Nová 2 215 2 215 4 257 4 278 5+1 291

32Říše Stará 2 160 2 170 2 233 2 178 3 184

33Sedlejov – – – – – – – – 1 53

34Studená 3 311 1 313 4 410 4 361 5 261

35Sumrakov 1 40 1 41 1 60 1 48 1 58

36Světlá 1 38 1 30 1 46 1 45 1 39

37Šašovice – – – – – – – – 1 80

38Telč, dív. šk. měšť.
    založena r. 1889 – – – – – – 3 120 3 113

39Telč, dívčí obecná 3 338 3 326 5 459 5 372 5+1 347

40Telč, chl. obec. Jako
    „hl. a nižší reálka“
    do r. 1869 – 413 4 331 4 369 5 403 5+1 365

41Urbanov 1 166 1 205 3 238 3 215 3 142

42Vanov – – – – 1 42 1 52 1 38

43Vilímeč Dolní – – – – – – 1 53 1 39

44Želetava, chl. měšť.,
    zal. r. 1809 – – – – – – – – 1) 2

84
a 8

hosp.
45    „         obecná 2 300 2 278 4 428 6 384 6 318

46Dubenky H., soukr.
    šk. ev., zal. r. 1838;
    od r.1886 s pr. veř. – – – – 1 75 1 81 1 70

47Od r.1872 do r.1897
    soukr. škola něm.
    nábož. obce israel.
    v Telč i – – – 1 32 – – – –

    1) Roku 1911 /12 trojtřídní se 101 žákem a 23 hospitantkami.
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    Že Telecké gymnasium jesuitské (1674-1775), hlavní škola
normální (1775-1869) a škola reální (od r. 1852) vzácného
byly významu a celému okresu na užitek převeliký, samozřejmo.
O školách těchto viz popis Telče.

Zdravotnictví.

    Zdravotních obvodů jest na okresu pět: v Telči (obvodní
lékař zároveň lékařem vrchnostenským), v Želetavě, v Nové Říši,
v Mrákotíně (bydlí v Telči, jsa i lékařem železničním), ve Studené.
V Telči jest ještě třetí lékař. Jest tu od stara lékárna (kdysi
„jesuitská“).



II. Jednotlivé obce.

Telč,

město, ležící na 490 11' severní šířky a 330 8' vých. délky od Ferra
(od Grenwichu 150 28'), v široké, nehluboké kotlině pohorské,
527 m nad mořem (nádraží), při potoku Teleckém. K vlastnímu
dříve opevněnému „Městu“ (I. čtvrt se 120 domy, z nichž
4 neobydleny) připíná se za hradebním příkopem „Podolí“ č.
„Velké předměstí“ (II. čtvrt, 179 čísel, neobydl. 5.); za
rybníkem Staroměstským rozkládá se původní osada, nejstarší část
Telče, „Staré město“ (III. čtvrt, 190 čísel, neobydl. 1) a za
rybníkem Štěpnickým č. Ostrovským „Štěpnice“ (dříve „Nové
město“, IV. čtvrt, 150 čísel, neobydl. 8). (Obr. 11.)
    Na náměstí bývalo 60 domů pravovárečných, jimž patřil
„Městský pivovar“, r. 1846 na Podolí vystavěný. Původně vařili
měšťané pivo v domích „pořídkou“; později zřízen pivovar na
náměstí č. 47. R. 1912 „pravovarečnictvo“ se rozešlo; pivovar
prodán soukromníku. Ze samot jsou v Telči: mlýny „Hladov“
a „Píšův“ (Kopřivů), myslivna v „Bažantnici“, cihelna a domek
pohodného.
    Při prvém sčítání lidu r. 1771 bydlelo ve 405 číslech 3122
obyvatelů. Dle sčítání lidu z r. 1900 bylo tu 4618 obyvatelů,
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Obr. 11.
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r. 1910 4481 (mužů 2019, žen 2462), tak že v posledním desítiletí
znamenati úbytek obyvatelstva 3%.1)
    Znatelé2) pokládají jméno Telč za patronymické, od osobního
jména zakladatele odvozené. Skutečně s osobním jménem Teleč
v zápisech z 15. století se častěji setkáváme.3) Nyní užívá se
jména toho napořád jako podst. jména ženského rodu; „za Telčí“,
nikoli „za Telčem“, ačkoli v ojedinělých záznamech čteme o
„Novém“ a „Horním Telči“.4) - V území obce bývaly dva svobodné
dvory.
    V zemských deskách zapsán jest dosud svobodný
dvůr  „Záhumenný“ č. „Slavatův“ číslo III. 6-7, původně „na
Veselí“ zvaný. Byl od r. 1617 majetkem hejtmana zámeckého
(později pána na Batelově a j.) Hynka Vladislava z Veitmile. Od
něho koupen hraběnkou Fr. Slavatovou a dán jesuitům, kteří při
něm 1750 přiznali 120 měr polí a 11 m. zahrad. Po zrušení řádu
jako „Komorní dvůr“ prodán měšťanu Ingerischovi, tímto
továrníkovi  Langovi a nástupcům jeho. - V hlavním stavení dosud
v sále na stropě erb Veitmilův.5)
    Bývalý svob. dvůr u rybníčka „Nadymáku“ ve Štěpnici
(číslo IV. 78) odloučen jistě pozemky svými od polí dvoru
panského, za nimž bezprostředně leží, asi v letech 1530tých, kdy
Jan Feyrár z Malíkova prodal Roštýn pánům teleckým. Seděl tu po
roce 1600 Štilfríd Feyrár, jenž část pozemku hned u dvora 1633
prodal děkanu Ondřeji Fr. Cuculovi.6)

    1) R. 1791 klesl počet obyvatel na 2808. Odtud stoupal do 1835 na 3332
(o 18•7%), do 1869 na 4556 (o 36•7%), do 1880 na maximální číslo 5116
o (7•8%); v desítiletí 1890-1900 objevil se úbytek: 4618 (- 5%) - Dle
článku Zd. Lepaře Č. Z. M. II. R. 1910 přihlásilo se k německé obcovací
řeči 37 příslušniků. Židů bylo tu 120.
    2) V. Prasek v Čas. Mat. Mor. 1905, V. Brandl tamtéž 1882, A. Sedláček
tamtéž 1906 odvozují název města od Tel, Telek, Telec. Fr. Černý a Pavel
Váša uvádějí v knize: Moravská jména místní: Telek deminut. z osobního
Tel + Ђ k Ђ. V nejstarších listinách píší: r. 1207 ville Telci, 1367 Thelcz.
    3) Desky Brněnské k r. 1412: Svah Teleč z Oslaviček (poblíž této dědiny
jest osada Nový Telečkov!); podobně v Půhonných knihách častěji.
    4) A. Kubeš (Čas. Mat. Mor. 1904) pokládá Telč, Třebíč, Olomouc -
jmény mužského rodu nebo aspoň slovy dvourodými. Záznam: o Telči
Novém a Horním z let 1486, 1492 K 24, 28.
    5) Článek A. Kratochvíla v Č. Z. M.: „Svobodné dvory na Moravě“.
    6) Z tohoto tak zvaného „děkanského humna“ přestavěn domek, v němž
se svolením konsistoře faráři zdejší poskytují útulek spolku katolickému
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    R. 1680 držel dvůr ten Jiří Valerian Fabricius z Löwenburku,
r. 1731 město Telč. Pálili tu kořalku. Posledními majiteli byli:
Dymáček, Mužík a nyní Laur. „Městský chudobinec“ (špitál) jest
majitelem deskového statku Pěčína (u Dačic).
    Vedle veřejných úřadů (viz stať všeobecnou: „Úřady“) má
Telč obecní zastupitelství, jež stará se o „Městský chudobinec“
(špitál) a spravuje i „Městskou spořitelnu“; náboženská obec
židovská stará se o souvěrce své.
    Z Telče řízena jsou „Ústřední kanceláří“ všechna panství,
hraběcí rodině Podstatský-Lichtenštejn nyní náležející; Telč,
Studená, Kumžák, Veselíčko; jest tu i hraběcí lesní úřad.
    Katastrální arch1) zapisuje Telči na pozemcích 2047 ha (rolí
1538, luk 219, zahrad 38 ha, pastvin 38, lesů 83, rybniků 50,
neplodné půdy 1•5 ha). Majetkem města na pozemcích jest 45 ha
rolí, 2 ha luk, pastvin 6 ha, lesů 31 ha (z čehož les „Klínek“ 4 ha),
rybníky: „Smrk“ „Vlčí“ a „Šiškův“ (10 ha.)
    Městskému chudobinci (špitálu) náleží v Telči pouze 34•4 ha
pozemků, ale ve Velkém Pěčíně (na Dačicku) 47•2 ha (z toho
37 ha lesa) a za 38 tisíc korun státních papírů a 21 tisíc soukromých
úpisů. Zaopatření nalézá tu 12 zachovalých starců a stařen,
zdejších příslušníků.2)
    Majetkem obce jest dále radnice, v nynější podobě r. 1531
vystavěná, budova reální, školy měšť. a škol obecných, bývalá
chlapecká škola (patří školní obci), dům hasičskému spolku
propůjčený, obecní jatky, velká okružní cihelna r. 1890 zřízená, jež
vyrábí ročně asi 11/2 milionu cihel a tašek. V budově obecních škol
umístěno v 6 místnostech „Městské museum“,3) na radnici
„Městská spořitelna“ od r. 1886 nyní má na 4 mil. vkladů).
Kmenového jmění má město 54 tisíc korun; dluží 176 tisíc (stavba
cihelny, škol).

„Jednota sv. Josefa“. Farnímu obročí patří i druhý domek na Štěpnici č.
14, odkázaný farářem Nodeliem 1650.
    1) Data z katastru pro všechny obce na okresu poskytl c. k. vrchní
geometr v Telči Jan Hudeček.
    2) Z obšírné zprávy nynějšího správce špitálu, radního Fr. Franže. - Data
obce se týkající podal sekretář města, H. Rod.
    3) Základ ke sbírkám musejním položil r. 1884 profesor zdejší školy
reální, historiograf města Jaroslav Janoušek. „Musejní spolek“ založen
péčí ředitele reálky Karla Mašky r. 1897. Za přestavby budov školních
upraveny nynější místnosti musejní nákladem 5 tisíc korun vzácným
porozuměním a péčí zastupitelstva města, v jehož čele zasloužilý starosta
M. Stocker.
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    Z významnějších jmen tratí polních uvádíme: Žabinec,
v Kozinkách, v Buzovech, za Ohradou, na Ptáku, na Sabinkách,
Měrnice,1) Oslednice, Vlachů žlíbek, Stínadla,2) Zajíčkov, Křemený
žlábek, na Babě, Židovec, Palejtov, Mokrovce, Bukálek; lesy
Háj a Klínek. Ze starých rychtářských knih známe již ze 16. století
jména různých polí „Posvátných“,3) trať „na Lhotě“, u Šibenice,
na Veselí.

Ráz vnitřního města a jeho opevnění

vystihnut pěkně těmito slovy: „Není asi již tak typického městského
celku starožitného nikde v českých zemích. Nebude jistě
již možno jinde sledovati na půdorysu tak dopodrobna zásady
opevnění českých měst a soustavu jich stavby. Kdyby i západní
hradby městské byly ještě zachovány celé, pak snesla by Telč
soupeřství kteréhokoli švábského městečka, jichž neporušenost
jest tak známá a poutavá“; tak píše v časopisu „Krása našeho
domova“ Jan Emler, pokládající Telč nejkrásnějším českým
městem.4) (Obr. 12.)
    Podobně vyslovuje se ve velikém díle svém „Die Markgrafschaft
Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung“ A. Prokop,5)
uváděje Telč „za příklad zachovalého středověkého založení města
a vystrojení domů“.
    Známa jest listina krále Přemysla Otakara II., v níž zevrubně
vypisuje, jak přeje sobě míti „královské“ město své
Kolín opevněno. Přikazuje vykopati kolem města příkop 20 loket
široký, s obou stran vyzděný, určuje polohu hradebních zdí
i rozměry polokruhovitých bašt, popisuje stavbu věžovitých bran,
nezapomíná na malou „branku“ k vodě. A hle! Jakoby slovo
za slovem souhlasí rozkaz ten s popisem opevnění města Telče,
tak že maně k úsudku dospíváme, že Kolín jako jiným městům,
byl i městu Telči vzorem opevnění. Telecký městský vyzděný
příkop 20 loket široký, dvě hlavní věžovité brány, branka k vodě
- vše u nás!

    1) Měrnice či Dělnice, jistě dřívější „obecní“ pozemky, rozděleny někdy
kolem r. 1500. Při prodejích usedlostí poznamenávají rychtářské knihy
důsledně  vždy „prodal půllán (čtvrtlán a p.) a k tomu měrnice“.
    2) Místa popravní při „Šibeníku“, nynějších Oslednicích.
    3) Role zatížené úrokem ke kostelu neb faře.
    4) Ročník 1909 č. 8.
    5) Svazek II. str. 389.
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    Na zbudování „vodní“ pevnosti  Telče (obr. 13.) použito
ostrožny mezi rybníky Ostrovským a Ulickým, kteréž se ještě
v 17. století dotýkaly pod zámkem, kdež později navezením půdy
zahrada zřízena. Jen úzká hráze z Malé brány k „Baště“ vedoucí
rybníky dělila. Na konci ostrožny zbudován hrad. Od hradu
vzhůru po březích rybníků jednoduchá zeď; jen v místech blízko
velké brány a strážné věže, tam, kde přístup byl nejsnadnější,
dvojitá zeď hradební. Zdivo zdi vnitřní 10 m vysoké má v
základech 2 m tloušťky. Původně byly hradby jen 8•5 m vysoké
s ozubím o širokých mezerách. „Strach turecký“ přiměl v 17. století
Telčany, by hradby nástavkou se střílnami zvýšili. V ulici
„Hradební“ stará zeď ze stol. 13. s ochozem a ozubím i nástavkou
zcela jsou zachovány; z původních bašt zůstala jediná. Dosud
stojící „Velká brána“ v nynější podobě z r. 1629 bývala zvláštním
příkopem obtočena. Branou vjížděno na most přes hlavní příkop
(„parkán“) do brány druhé, teprv r. 1833 sbořené. A za touto
byla mohutná věž „strážná“ („hlídka“) s opětným, jak se zdá,
různým opevněním.
    Ke krásné této věži přistavěn hned při založení jejím kostelík
sv. Duchu zasvěcený; od té doby věž „svatodušní“ slove.1) Jest
cele z lomeného kamene a na hranách z tesaných kvádrů
zbudována, neovržena a pyšní se svými podvojnými (potrojnými)
románskými okénky: Dosud jest 50 m vysoká. Bývala však vyšší.
Po ohni r. 1836 sneseno vrchní patro. Vchod do věže jest 4•5 m nad
úrovni ulice povýšen; důkaz, že to věž fortifikační.
    „Pravým pokladem“ města jest samotné náměstí svým skoro
docela netknutým loubím.
    Převahou obrys náměstí, vyjímaje dvě, tři facady s gotickým
ozubím, vyvolá v paměti slavné doby pánů Adama a Zachariáše
z Hradce, kteří Telči zanechali nádherné renesanční části panského

    1) A. Prokop pokládá „svatodušní věž“ zbytkem původní zeměpanské
tvrze a klade počátky její v první čtvrtinu 13. věku. Velice pravděpodobné
jest mínění J. Janouškovo (Čas. Mat. Mor. 189Є), že kostelík patřil řádu
špitálníků sv. Ducha, kterážto korporace z občanů se skládající a na
Moravě v 13. století zakládaná starala se o ošetřování nemocných a
pochovávání mrtvých. A byl u věže hřbitov, později pak i špitál ! -
Kostelík opatřen gotickými okny a klenbou za obnovy r. 1492, kdy tu
zřízen i zvláštní kaplan. Vyhořel r. 1655 a 1691; odsvěcen za Josefa II.
Shořel opět r. 1836, zvony se rozlily (jeden z nich darován Tom. Hodou r.
1692).
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svého sídla, italskými mistry stvořené. Měšťanstvo znenáhla své
prosté domy přeměňovalo aspoň obrysem v důstojné sousedy
velkolepého díla. Zámek nemohl zůstati v sousedství dřevěných
architektur, které tu z částí byly.
    O náměstí vyslovuje se prof. Fr. Fromek: „Je pravým
překvapením pro ty, kteří ho dosud neviděli. Jako pohádka připadají
ty štíty domů, které jsouce většinou barokního slohu, mají lehkost
a roztomilost a působí zrovna usměvavým dojmem na toho, kdo
je uzřel po prvé. A což teprve při prohlídce jednotlivostí! Co je
tu roztomilých štítů, ozdob a detailů ! A nejsou krásné domy ty
ojedinělé, jak bývá v jiných městech. U nás až na jedinou výjimku
všechny domy na náměstí zachovaly si starý, pěkný ráz.
(Obr. 14. a 15.)
    Věž Svatodušní slohu románského, zbytky opevnění města,
zachovalé věžovité brány městské, gotický chrám farní, nádherné
renesanční stavby zámecké a kostela jesuitského, krásné sousoší
Marianské uprostřed náměstí1) činí procházku vnitřním městem
převelice poutavou.“ - Pohled na město s věže farního kostela
nebo s pahorku Oslednice neméně jest vděčným; opět v oči
bije svéráznost polohy a založení města široce mezi rybníky
se rozkládajícího, četnými kostely zdobeného.

Přehled dějepisný.

a) Telč do r. 1339.

    Doba „osvícenství“ v letech panování císaře Josefa II. zasáhla
snahami a jevy svými i v odlehlost města našeho: naši
vzdělanci počali mimo jiné všímati si dějin města. Kaplan zdejší
J. Oliva okázale podpisoval se v letech 1780tých „historikem“
města Telče,2) kancelista magistrátu Jan Pavel Bílek r. 1790 již

    1) Na vysokém sloupě uprostřed Panna Maria, kolem sochy sv. Jakuba,
Šebestiana, Rocha, Františka Xav., Jana Nep., Anděla Strážného; ve
výklencích sv. Maří Magd. a Rosalie, na zábradlí sošky andílků. Letopočet
1720. Erby hraběcí rodiny a města; štítek s počátečními písmenami
zakladatelů Tomáše  a Zuzany Hodových. (Obr. 16.)
    2) Prvý, pokud známo, sbíral materialie k dějinám města 1718 hejtman
zámecký Josef Poÿsel. Oliva sepsal v latině veršované „Rhytmi Patriotici
de Teltschii Memorabilibus“, věnované r. 1785 hraběti Leop.
Podstatskému
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obsáhlou místní kroniku svoji ukončuje.1) Nedivme se tudíž, že
r. 1799 způsobem okázalým vzplanul místní patriotismus za oslavy
700leté památky domnělého založení města, jakž podnes
pamětní nápis na kostele Matky Boží hlásá.
    Nevíme, odkud Bílek nejstarší zprávy o dějinách města
našeho čerpal. S určitostí lze stanoviti, že nejsou s dostatek
prokázány; zůstanou lidovým podáním, místní pověstí. Shrneme
všechny ty nezaručené zprávy v jedno: R. 1099 založil (prý)
Otta II., kníže moravský, po vítězné bitvě nad knížetem českým
Bořivojem u lesa Vlče v místech nynějšího Starého města Telče
kapli Nanebevzetí Panny Marie,2) již r. 1121 rozšířil. Před
zázračným obrazem Marie modlil prý se Přemysl Otakar I. r. 1225,
když na válečné tažení do Rakous se chystal.
    Nedivme se kronikáři Bílkovi. Vždyť i v nejnovější publikaci3)
uvádějí se zprávy nezajištěné, jakoby osadu Starou Telč r. 1093
založenou Otta II. r. 1121 rozšířil, koncem 12. stol. že románskou
věží jako hradem zeměpanským počátek vzala „Nová Telč“, jež
povýšena na „město“ r. 1258 a p.
    Registrujeme další nezaručené zprávy z nejstarších těch časů,
že (prý) „opevnění Nové Telče počalo po vpádu Tatarů (1241
neb 1252), že na královském zboží zdejším, kdy Telč užívala již
jako město znaku orlice, usadili se (Telč, Roštýn, Štamberk)
templáři, že teprv po zrušení řádu toho král Jan města (od r. 1278

(Original v knihovně universitní v Olomouci, opis v museu v Telči.)
Český překlad s titulem: „Píseň vlastenská o pamětihodnostech města
Telče“ pořídil rektor mrákotínský Jan A. Czok r. 1806. (V museu.)
    1) Název této: „Sammlung allerlei Denkwürdigkeiten von Anbeginn der
Stadt und Herrschaft Teltsch“. Museum D 211. Z této (nekritické) kroniky
opisováno později a upravován rozličně „Extrakt aus der Stadt-Teltscher
Geschichte“. Ovšem sluší uvésti, že Bílek mnohé zprávy čerpal přímo z
archivu města a užil listin původních, ano užil i ztracené nyní nejstarší
městské knihy z r. 1359, jejíž titulní list opsal: „Anno Dni Millesimo
Trecentessimo quinquagesimo nono in die S. Bassilii iste liber pro
Memoriali civium in Teltcz est  inchoatus“. - Z rukopisu Bílkova čerpal
1818 Halamásek, Kypta v letech 1860tých, Sankot v letech 1880tých.
Samostatně a kriticky vedli sobě spisujíce dějiny Telče teprv Janoušek-
Beringer.
    2) Bílek v čísle L 710 a 711. - V kostele Matky Boží pamětní kámen
s klečícím rytířem a nápisem: „Otta II. Marchio (!) Moraviae ecclesiae
hujus fundator.“
    3) A. Prokop: Mähren etc. I. 84, 273 a j.
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opevněného a 1282 „městem“ zvaného)1) se ujal a různými právy
obdařil“ -
    Ze zápisů původních a věrohodných víme, že jest město naše
skutečně velmi starého původu. Nejstarší zpráva2) uvádí, kterak
r. 1180 zaměnil jakýsi Bohuta svůj díl ve vsi Telči na Moravě (villa
Telcz) s Jaroslavem ze Zabrušan a jeho synem Slávkem z Biliny
(rodina Hrabišiců, později z Riesenburka, z Oseka; erb hrábě),
kterýž daroval jej klášteru Oseckému. Darování to potvrdil r. 1207
král Přemysl, r. 1209 biskup Pražský Daniel. Na listině z r. 1283
jest jméno Jindřicha, faráře v Telči.
    Další zprávu máme z r. 1308 kdy dobyto měst Jemnice,
Slavonic a Telče králem Rudolfem II.,3) z r. 1315, kdy Telč
králem Janem v zástavu dána byla vladaři Moravy Janu z
Vartenberka a v následujících letech šlechticům cizincům z Němec
Otovi st. a ml. bratřím z Bergova.4)
    V nepokojných letech 1320tých, kdy kraj náš huben byl
domácími drobnými půtkami, nařídil král Jan rozšířiti hradby
městské; tehdy dolehla na Telč tvrdá ruka hejtmana královského
Lisperka, na jehož nátisky r. 1331 králi žalováno. Když pak r. 1333
mladistvý kralevic Karel jako vladař počal pořádek v zemi
zaváděti, tu, jak píše ve vlastním životopisu svém „my s velikými
náklady a pracemi dobyli jsme hradóv, totiž: Hrádku, Tyřova
... v Čechách a pak na Moravě Lukova, Telče, Veveří, Olomúckého,
Brněnského a Znojemského hradóv a mnoho jiných
zboží zastavených a odlúčených od královstvie“. - To stalo se
r. 1334, kdy na výplaty královských statků ze zástav Karlovi
znamenitá byla povolena berně.
    R. 1335 potvrdil Karel privileje Jemnici, obdařil Třebíč
městským právem Znojemských, opevnil město to. Proto velikou
pravděpodobnost má zpráva Bílkova, že „r. 1335 král Jan, zvoliv

    1) D'Elvert v Notizenblattu 1856 píše, že našel neúplnou kroniku Telče
(kterou ?), z níž uvádí: R. 1278 poručil Přemysl Oldřichovi z Hradce, aby
Telč a Slavonice opevnil. R. 1293 Václav II. osvobodil Jemnické od
placení mýta  ve Znojmě a Telči.
    2) Erben Regesta I. 504, 519. - Pozoruhodným dokladem toho zpráva
d'Elvertova (Notizenblatt 1856), že r. 1288 Oldřich z Hradce se svolením
krále Václava II. dovolil faráři ve Slavonicích, by směnil dvůr v
Tieberschlagu (u Kumžaku) se dvorem v Telči, který kdysi daroval
Osecký opat.
    3) D'Elvert.      4) Dipl. VII. 803 a j.
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Obr. 16. Sousoší Panny Marie na náměstí v Telči.
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syna Karla markrabětem tu v Telči jarmarky a také právo
odsuzovati na smrt (právo hrdelní - jus gladii) potvrdil na
pergameně  zlatém“.1) Tenkráte nařídil Karel svému královskému
vladaři (villico) v Telči, by práva svobody Jemnických hájil proti
komukoliv a nepřekážel ani Slavonickým ve svobodném konání
práva.2) Vzácnou Telči památkou je pergamenová listina archivu
Jindř.-Hradeckého, jíž král Jan se synem Karlem v Landshutě dne
7. května 1339 vyměňuje s Oldřichem z Hradce hrad a statek
Bánov za Telč.3) Tím rokem přestala býti Telč zbožím královským,
stala se vedle Jindř. Hradce druhým sídlem mohutného rodu
velmožů českých Vítkoviců, pánů z Růže.

b) Pánové z Hradce na Telči. (1339 -1604.)

    Vzmáhala se a vzkvétala Telč za vlády zlaté pětilisté růže
v modrém poli (znak pánů z Hradce) přes svízele a pohromy
časů nebezpečných a zlých bez mála po tři sta let.
    Oldřich z Hradce, jemuž na počest jedno z náměstí našich
pojmenováno „Oldřichovým“, vládl městem necelých 10 roků
a zanechal je († r. 1348) synu Menhartovi, kdysi faráři v Telči,
v posled biskupu Tridentskému. Byly tehda kruté rozbroje mezi
pány Hradeckými a příbuznými jich pány na Landštýně, jimž
pomáhali různi šlechtici rakouští. Zajisté že Menhart, prodlévaje
v cizině, jen dle jména zůstával pánem Telče; jistě poroučeli
tu jiní z rodiny, jimž konečně (synům po Jindřichovi z Hradce)
dal panství r. 1366 zapsati i v zemské desky.4) Nejhůře bylo
v letech 1351-54. Tenkráte (1354) viděl se sám král Karel nucena
zakročiti; sbořil nepokojným Vítkovicům (Rožmberkům) několik
hradů. Oldřich, pán na Hradci, obležen ve Slavonicích r. 1353
a vyproštěn pomocí občanů Teleckých. Sok jeho, Vilém z
Landštýna  zavřel se v městě Jemnici, markraběti patřícímu. Přes to
udeřil naň Oldřich. Tu sám markrabě Jan v říjnu 1353 do pole se
vypravil. Samo město Brno se opevňovalo, bojíc se Hradeckých.

    1) L 751 a 752. Tehda (a později) hleděly k Telči i mimo osady panství
zdejšího Nová Říše, Řečice, Borovná atd.
    2) Místo popravčí na „Stínadlech“ a „Šibeníku“ (nynějších Oslednic,
kdež r. 1898 množství kostí lidských vykopáno), meč popravní se značkou
města Řezna ze století XIV., užívaný déle čtyř set let - chová museum v
Telči.
   3) Dipl. VII. 74, 75. 3) Tamtéž VII., str. 168.
    4) Desky Brněnské IV., vklad 433.
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    V letech 1360tých bratří Hradečtí Jindřich, Oldřich a Heřman
odpověděli pánům Bítovským, osobujícím si právo na kterési
statky kolem Dačic a Telče. Z těch pánů Jindř ich pro Telč
památným zůstává. Pokračoval v půtkách rozličných zejména
se šlechtici rakouskými.1) Za něho budováno na zámku našem,
on nově vystavěl chrám Matky Boží před r. 1387, roku tohoto
propůjčil Telči právo odúmrtní (svobodného pořízení dědictví,
jež jinak by na vrchnost bylo spadlo) a daroval ves Strachoňovice
k oltáři svatých panen Kateřiny a Doroty v kapli farního kostela
ve Staré Telči.2) Tenkráte (1386) kostel sv Jakuba v Nové Telči
již od let 1270tých stojící vyhořel a s ním část města.
    Jindřich byl z hlavních původců zajetí krále Václava IV.
a zakladatelů Jednoty panské 1393. Bratr králův Jan, markrabě
Zhořelecký, krutě statky jeho za to poplenil. A sotva že mocný
pán Jindřich r. 1398 zemřel, zanechav synu Janu Telč, Oldřichu
Hradec, již opět zdvihl válku domácí Heřman, Oldřich, Jan starší
a Jan mladší z Hradce se samotnými vévody rakouskými Vilémem
a Albrechtem.3) Náš Jan nedal pokoje ani v letech 1404 (zajal
své protivníky Heidenreicha Weidnera a Jiřího Folkersdorfra);
Hradečtí spolčivše se 1406 s Bítovskými přepadli Heraltice,
Ratibořice, pobrali dobytek a pohnáni s 1000 kop škody učiněné.
Tenkráte (1407) dvůr Borovná kterýmsi odpovědníkem vzat. - -
Smutné to časy, kdy bylo šacováno, zajímáno, páleno, předzvěst
hroznějších ještě pohrom všeobecné zemské války husitské.
    Jan znamenitě zvětšil panství Telč o zboží hradu Bílkova
a Šternberka; zabezpečil rodině i Želetavu, na niž táhli se Bítovští.
Kdežto bratr Janův Oldřich na Hradci klonil se k novotám Husem
hlásaným, zůstal Jan Telecký katolictví věrným, což jemu zjednalo
církevním sborem kostnickým názvu „nejkřesťanštějšího pána
v Čechách“. O Telč získal sobě zásluhu založením „špitálu“
r. 1414. Zikmund používal Jana k různým poselstvím. Za to husité
zanevřeli „na zjevného tohoto a mocného svého odpůrce“. Zdaž
Žižka sám Telecko 1419 přepadl,4) není bezpečně prokázáno.
Jisto jest, že hrůzy válečné převalily se přes celou krajinu naši

    1) Dipl. XI. 199. Opět sám král Václav musil zakročiti.
    2) Nejstarší listiny archivu Telče ddo. K 1. a 2.
    3) Smír ve Vídni 1399 Dipl. XII. 487.
    4) Schön: (Wolný Taschenbuch 1825).
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r. 1423 (a snad i 1424) a zanechaly smrt a zpuštění zejména kol
Telče. Od Jemnice, obléhané již roku 1422, táhl lid hejtmana
a podvůdce Žižkova Jana Hvězdy z Vicemilic, řečeného Bzdinky.
Telč obležena. Dobývána se strany od Starého města. Odolala
útokům jako i blízký Roštýn. Za to Štamberk ztečen, spálen
a docela rozbořen. Došla zpráva, že blíží se na pomoc Telči
Menhart z Hradce s lidem na 3000 hlav silným (byl s ním pan
Krajíř, vladykové z Palupina, Bejkovce, měšťané Počátečtí). -                  
U Dubenek setkala se vojska. Zůstal na bojišti mezi 300 ubitými
druhy nejlepší Hvězdův podvůdce Havel Pinta.1)
    Jan, obnoviv tehda zničený kostel Matky Boží na Starém
městě, zemřel ještě téhož roku 1423.
    Syn jeho Jan zůstal také při straně Zikmunda císaře, kteréhož
hostil na zámku Telči několik dní v listopadu 1437. Za něho
(1433) oblehána Telč a Slavonice Tábority, kteří Novou Říši
vypálili zcela. - Byl z předních pánů katolické strany v Čechách a
vedle Menharta z Hradce a Oldřicha z Rožmberka protivníkem
správce zemského Jiřího z Poděbrad. Opět zakoušelo okolí naše
svízele války, když r. 1444 Hynce Ptaček z Pirkštejna na
Menhartovi z Hradce dobyl a spálil Bílkov, kdy i Telč 1449
napadena.
    Za Jana II. obdržela Telč třetí  výroční trh (Martinský)
od markraběte Albrechta r. 1436.2) Jan zadlužil se velice. Zemřel
1452 zanechav nedospělého synka Jindřicha. Poručník téhož Arnošt
z Leskovce, který spravoval i Hradecko, kdež rovněž zůstali
po Oldřichovi z Hradce nedospělí synové, odprodal Bílkov a
Dačice Krajířům r. 1459. Poručnictví po rozsudku samého krále
Jiřího dáno Zdeňku ze Šternberka, bratru matky Jindřichovy,
Kateřiny. A okolnost tato stala se městu našemu neblahou. Stalť se
Zdeněk hlavou Jednoty Zelenohorské, jejíž členové, zapoměvše
přísahy věrnosti a přidavše se k Matyáši Uherskému uvrhli zemi v
zádavy hrozné. Zdeněk Šternberský, nejvyšší hejtman katolické
strany Matyáše krále v Čechách dne 12. června 1467 píše z Telče
Jihlavanům vyzvání, by opustili Jiřího krále; slibuje amnestii,
pustí-li jej s vojskem do města.3) Dne 4. května 1468 vyzývá

    1) O této bitce zmiňuje se i Pešina v díle „Mars Mor.“, Bílek, Halamásek,
Schön, také Heber a j.
    2) K. 8 pergamenová listina s velkou pečetí markraběcí.
   3) Chlumecký: Regesta I. str. 33.
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král Matyáš z polního ležení u Lávy, by Jihlavané spojili se s ním
v Telč i .1) - Pamět zachována, že Jan, syn Zdeňka Šternberského,
zvítězil u Telče, kdež 200 lidí Jiřímu králi zbil, 300 zajal, některé
v rybníky zahnav utopil i také vozy pobral. Soudíme, že svedena
asi bitka ta v květnu 1468, kdy Jiří vypravil se na vybavení
syna Viktorína u Štokravy Matyášem sevřeného nebo po 6. červnu
t. r., kdy Viktorín probil se vojskem uherským, jež obléhalo jej
na klášteře Třebickém. Četné podkovy, hroty ze šípů, ostruhy
a j. předměty nalezené mezi Ořechovou (na Kozinkách),
Nepomukem2) a Olšany nasvědčují tomu, že i v těchto místech bylo
bojováno. „Husitská válka a třicetiletá neublížily celé krajině tolik,
jako jediný rok 1468, kdy Matyáš, ukrutně zpustošiv město Třebíč,
mnoho dědin zahubil.“3) R. 1470 couvati musil Matyáš od Hory
Kutné klopotně k Jihlavě, odkudž městem našim odjížděl sám
ke Znojmu (29. srpna).4)
    Pan Jindřich Telecký i po smrti Jiřího krále zavázal se Matyášovi
postaviti do pole proti králi Vladislavovi 150 jezdců; teprve 1479
o sněmu v Praze držaném podrobil se, jakž praví Staří letopisové
čeští; „Tehda pan Zajíc, pan Švamberk, Zdeňkové, Rosenberský,
pán Telecký a jíní všichni páni, klekajíce na jedno koleno,
prosili sú krále Vladislava pro buoh, pro matku boží a pro všecky
svaté, aby jim ráčil odpustiti. Tehdy král jim odpustil“.
    A ještě po smrti Matyášově (1490) žoldnéřstvo jeho v
Eggenburku, Retzu a jiných městech rozložené velice naše
pohraniční krajiny sužovalo.5) Z doby Jindřichovy (1452-1507)
zaznamenati sluší v kronice města našeho obdarování krále Jiřího z
roku 1464 na stará práva městská, k nimž přidává právo mílové,
prodej soli, vaření a prodej piva.
    R. 1469 vyplnil Jindřich odkaz své matky a zřídil nadaci
k oltáři Matky Boží ve farním chrámě u sv. Jakuba, r. 1477
daroval městu místo „ve vsi Šiškově“ (zaniklé) k založení rybníka.
R. 1485 postavil sloup „Božích Muk“ na Starém městě, kterážto
vzácná památka dosud se zachovala, r. 1491 obnovil Teleckým

    1) Chlumecký: Regesta I. str. 34.
    2) Odtud má museum v Telči kumánské kopí a ostruhy.
    3) Slavík v Č. M. M. 1893.
    4) Dvořák: Dějiny Moravy str. 350.
    5) Chorherrnbuch.
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právo na odúmrť, 1492 svoluje k nadání kněze ku kapli sv. Ducha
v „Horním“ Telči, r. 1498 svolil, by mohl podruh v Telči komukoli
na panství svůj statek odkázati,1) a vymohl na králi Vladislavovi,
by ves Špitální Pěčín, jejíž byl oprávcem, vložena byla v desky
zemské.2) - Nešťastnou náhodou věhlasný tento pán, který byl
od r. 1503 nejvyšším purkrabím zemským v Čechách, zahynul
17. ledna 1507, proboden byv oštěpem, když jeda na lov se saněmi
se převrhnul. Snad na pamět zemřelého propůjčila pozůstalá vdova
jeho, Kateřina kněžna Mynsterberská, kněžím na panství
Hradeckém právo na odúmrť.3) Zůstal po něm nedospělý syn
Adam, který nastoupil na panství r. 1511. Před tím (1509)
poručnictvo dalo právo na odúmrť i lidem „předměstským“ v
Telči.4) Adam I. byl pánem městu našemu milostivým. R. 1513
věnoval městu místo  na založení rybníka Smrku.5) Tehda daroval
dvůr svůj ve Lhotě hejtmanu svému Štilfrídovi z Lukavce (1515),
kterýž prodal jej 1517 měšťanům Teleckým.6) R. 1526 stvrdil král
Ludvík výsady města; výslovně uvádí, že od městského práva
nesmějí se rytířské a duchovní osoby odvolati pod pokutou.7)
    R. 1531 zemřel Adam I., jsa nejvyšším kancléřem království
českého. A opět zůstali na Hradci sirotci nedospělí: Jáchym
a Zachariáš. Teprv „r. 1546 ráčil se uvozovati v panství ur. pán
Jáchym z Hradce a to v panství Hradecké, Telecké, Slavonické,
Počátecké a Želetavské; a města tato na místě všeho panství
slibovala J. M. člověčenství.8) Vydával pak Jáchym za celé panství
rozhodnutí jako pán jménem „nedílného bratra Zachariáše“. (Tak
ještě 1549 pro Strmilov. - Urbář IV.)
    Teprve, když císař Ferdinand I. r. 1549 oba bratry plnoletými
prohlásil, odpustiv jim na 15 let desátek ze zlatých a stříbrných

    1) K 15, 27, 28 a 30.
    2) K. 31. - R. 1477 vzal František z Libivé na ves Pičín do spolku
Václava z Maříže a syna jeho Oldřicha (K 20), Václav odevzdává
Jindřichu z Hradce a Janu z Lomnice (K 23), kteří 1486 potvrzují darování
její (a Chlístova  i Markvartic) k oltáři v kostele sv. Jakuba a Špitálu (K
24).
    3) Opis misálu Urbanovského K 32.      4) K 33.      5) K 34.
    6) K 35 a 36. Roku 1526 prodal Adam i jiný dvůr svůj ve Lhotě písaři
svému Matouši z Obrvaně, ten pak přenechal jej r. 1543
„spoluměštěnínům“ svým teleckým. K 38 a 39. Byla tehda doba, kdy
všude města hleděla zboží pozemského nabývati a zakupovala i malé
deskové statky.      7) K 37.
    8) D 14: „Registra civit. Telcz pro judice“ str. 125.
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dolů u Slavonic a Telče,1) rozdělili se oba bratři o panství. „R. 1550
ten pátek před svatým Martinem uvázal se pan Zachariáš (obr. 17.)
v panství (Telč, Slavonice, k tomu města Kumžák a Strmilov)
a 1551 tu sobotu před sv. Janem vyjel do Vlach.“2) Zúčastnilť
se šlechtické výpravy do Janova na uvítání nově zvoleného krále
Maxmiliána II.3)
    Dobře, že tehdy odejel; propukl na sv. Královnu (15. srpna)
téhož roku mor v Telči.4)
    R. 1553 oženil se s bohatou dědičkou Polné, Přibyslavi atd.
Kateřinou z Valdštýna, volen r. 1557 do soudu zemského,
r. 1558-1567, potom 1573-1587 byl nejvyšším komorníkem,5)
o sněmě na sv. 3 králů v Brně r. 1567 jmenován zemským
hejtmanem moravským, ve kteréž hodnosti setrval do r. 1573,
místohejtmanem byl r. 1573, pak 1580-1588. - S manželkou
Kateřinou, jež zemřela r. 1571, měl jediného syna Menharta, kterýž
brzo matku na věčnost následoval (zemřel 19. ledna 1579 v Polné).
Zachariáš oženil se po druhé s Annou ze Šlejnic a zemřel v Telči
6. února 1589, zanechav dceru Kateřinu, později za Ladislava
Berku z Dubé provdanou.
    Takový byl běh života muže neobyčejného. Bylo by na
čase, aby nalezl se historik, který by ocenil veřejnou činnost
Zachariášovu jako správce zemského.6) - Čím byl Telči ?
Byl milovníkem míru a staročeských mravů;7) poddaný svůj lid
opatřil velmi mírným právem; urbáře jím založené podávají toho
důkaz. Zvoliv sobě obezřele výborné úředníky - hejtmany,
zvelebil neobyčejně panství tím, že neustálým, „pláněním“ půdy
orné přibývalo na prospěch poddaných i vrchnosti. Způsobem,
s jakým se teprv za našich dob shledáváme, upravil hospodářství
na dvorech, jež nově založil (Radkov, Žač, Rozkoš), převelikou
řadu rybníků založil, z nich největší „Hejtman“ (jemu na počest  tak
nazvaný) a „Komorník“ u Strmilova. Od sňatku svého r. 1553
do r. 1580 budoval v Telči nový zámek (viz stať o zámku),

    1) L 563.      2) D 14 str. 159.      3) Beckovského Poselkyně.
    4) L 711, též D 14.
    5) Z desk zemských máme „Knihy pana Zachariáše z Hradce“ a „Druhé
knihy etc.“ z let úřadováni jeho. Jsou to kniha 24, 26, 27 a 29.
    6) Známo, že starý zemský dům na Dominikánském náměstí stavěl
Zachariáš.
    7) Ve Květech IV. článek: „Neuměl německy !
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Obr. 17. Obraz Zachariáše z Hradce na Telči.
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zařídiv komnaty svoje nádherou v pravdě knížecí. Třeba jen
připomenouti, že 20 gobelínů Antverpských koupil za 1575 kop,
že zhotoviti dal ze stříbra svých dolů polenských pověstný
stříbrný stůl a 12 židlí pozlacených.1) Zakupovány nová panství
a vesnice (Studená, Nová Bystřice, Šašovice, Horní Pole, Chvaletín
a j.), celé řady domů v Telči,2) mlýny.3) V komonstvu
velmožného pána bývali šlechtici, kteří v Telči se zakupovali.4)
    Město Telč, jež za nezletilosti Zachariášovy počátkem let
1530 po opětném požáru zbudovalo radnici v nynější podobě5)
(tenkrát shořely, až na malé výjimky, archivalie města; nové
knihy založeny r. 1531), obdrželo od tohoto pána řád na vaření
piva a vinný šenk r. 1587 (originály K 42 a 43); na přímluvu
jeho přidal císař Maxmilian II. nový (čtvrtý) trh a potvrdil městské
privileje majestátem r. 1570. (K 40.)
    Tehda upraveny četnými artikulemi různé cechy naše. Ale
vrch ušlechtilé činnosti Zachariášovy dosažen přenesením špitálu
z ulice „od věže“ na Staré město a bohatým opatřením špitálníků.
Tklivo čísti zakončení nadační listiny zakladatelovy: 6) (Obr. 18.)
    „A tak již tuto fundaci zavírám zavazuje vysoce, jakž
nejvýš býti může, předně sebe sám, potom všecky pány Hradecké...
a držitele zámku a města Telče a tolikéž purkmistra
a konšele města Telče nynější i budoucí, aby nad tím špitálem

    1) V Památkách archeologických r. 1893 uveřejněn Fr. Marešem popis
„Stříbrné stolice telecké“, jež přivezena na Telč 18./11. 1578 - Přidáno
i vyobrazení nádherné té práce zlatnické renesančního slohu; návrhy na
provedení podrobností připomínají popis prací Beneventa Celliniho, jak o
nich v životopisu svém mluví.
    2) R. 1551 od Čechovy vdovy za 200 kop, r. 1555 druhý dům za stejnou
cenu, téhož roku za 400 kop dům od vladyky Matyáše z Hartunkova, r.
1569 od Jana Sempera za 240 kop, téhož roku od Matouše z Obrvaně za
300 kop,  r. 1576 dům od Mertle; zedníka proti zámku (D 6 a D 14).
    3) R. 1553 koupen mlýn pod Starým městem s pilou a „Hořejším“
mlýnem za 900 kop (D 14.).
    4) R. 1547 zakoupil se tu Jiřík Čeloud z Pálovic, hejtman panství, který
r. 1550 a 1552 koupil opět jiné domy (tak dům, dříve ur. Janu Oseckému
z Osečan náležející), Jan Kába z Rybňan, tolikéž úředník pána. Jan Feyran
z Malíkova, Mikuláš Doupovec z Doupova, Baltasa Šertinger ze Šertingu,
hejtman. Cena domů těch byla od 200-500 kop. (Vše z knih rychtářských a
j.)
    5) Radnice zničena r. 1499 výbuchem prachu; tehda lehlo i mnoho
domů popelem.
    6) L 703 z roku 1579, též U IV.



Obr. 18.
Zachariáš z Hradce zakládá r. 1579 špitál na Starém městě v Telči.
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a chudými lidmi... ruku svou drželi... tak jakž v soudný
den před Pánem Bohem všemohoucím z toho počet vydati mají.“
    Řád špitální (- i modlitby určité předepsány ! -) sestaven
dle řádu Jindřicho-Hradeckého, kdež bratr Zachariášův Jáchym
mnohem dříve špitál zřídil. R. 1586 přidány špitálu dary nové
a zavázána Telč t. r. zvláštními podrobnými artikulemi o špitál
se starati.1)
    Užil pan Zachariáš, vládna bohatstvím velkým i mocí jako
první v zemi, za šťastného manželství s chotí prvou a synem
štěstí vrch; zakusil, ztrativ manželku i jediného syna, potom pak
strádaje dlouholetou neduživostí, svízelů a neštěstí smrtelníků
jiných. Rok po smrti synově, kdy špitál zakládal (1579), odmítl
přání císařovo, který kancléřem Vratislavem z Pernštýna ho
zapřisahal, převzíti opět úřad zemského hejtmanství „jako jediný
na Moravě katolík ze stavu panského“ v době, kdy množily se
známky hrozivého náboženského rozvratu.2) Odumíral ponenáhlu
světu. Hluboce zamyslíme se, čtouce, jak v květnu 1588 navštívil
nemocného v nádherném sídle jeho na Telči, jeda představiti se
císaři do Prahy, urozený pán Karel st. z Žerotína. Zapadající,
blednoucí hvězda zašlých časů - vycházející hvězda let budoucich !
Zachariáš pohřben v kryptě zámecké kaple Všech Svatých;
pořídil tu nápis o zbudování kaple následující:
    „Tuto kapli a tento pohřeb dal jest sobě udělati uroz. pán Zachariáš
z Hradce a na Telči, nejvyšší komorník markrabství moravského, i tolikéž
manželce své nejmilejší paní Kateřině z Valdštejna a na Polné, kteráž mu
jest z lásky po ní se dostala. Pán Bůh pro umučení své svaté rač jí lehké
odpočinutí dáti. Kteráž již odpočívá, a já za ní touž cestou tolikéž jíti a s
tímto světem se rozděliti mám, od Pána Boha odpuštění hříchů svých
žádám. A ten  vrch kaple dokonán jest l. P. 1580. - Všichni mřeme a jako
vody do země  plyneme.“
    Tři pohřební řeči vydány byly tiskem po smrti Zachariášově.3)  O
dobročinnosti jeho a vděčnosti k těm, kteří více než úředníky  a
sluhy byli mu druhy a přáteli, svědčí závěť jeho.4) A jaké za  vše
světské uznání ? - Švédové po pokladech pátrající hrobku

    1) K 41.
    2) Chlumecký: Carl Zierotin, str. 115.
    3) Joh. Manlio: „Lamentatio obitus D. Zachari“. Frid. Konsmann:
„Elegia  funebris“. Sigm. a Pisnic: „Oratio in funera“. Tištěno v Praze r.
1589.  (Ziebertova „Bibliografie“.)
    4) Viz prof. Ot. Šašeciho článek v Č. Z. M. 1909: Socha Panny Marie,
Boží muka, některé sochy, sloupy a náhrobní kameny v Telči.
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zneuctili; více ještě zhanobeny tělesné pozůstatky v kryptě zámecké
odpočívajících někdy v letech osvícenství“, kdy rakve
sebrány, kosti rozházeny. Teprve hrabě Alois Podstatský, který
r. 1904 v kryptě zbylé pozůstatky kostí v jednoduchý sarkofag
vložil, činem ušlechtilým odčinil křivdy minulosti ! -
    Na Telči nastoupil synovec Zachariášův, Adam II., čímž
opět spojena (na dalších sto let) Telč s Hradcem. Vymohl potvrzení
privilejí městských hned r. 1589 císařem Rudolfem II.1)
a r. 1590 svolil k odprodeji špitálních vsí Chlístova a Markvartic
Hynkovi Brtnickému za 1500 zl.; tehda asi Domašín koupen2)
a špitálu puštěn. R. 1595 vymohl sobě sněmovním usnesením
mýta v Telči, Slavonicích a Želetavě. R. 1596 zemřel odkázav
panství jedinému neduživému svému synu Jáchymu Oldřichovi,
kterýž bezdětek zemřel 24. ledna 1604, jsa posledním rodu
Hradeckého; všechen obrovský majetek dědila sestra jeho Lucie
Otilie, oddaná od r. 1602 Vilémovi Slavatovi z Chlumu a
Košumberka.

c) Slavatové na Telči. (1604-1691.)

    Z rodiny Slavatů vládlo Tělčí pět členů neplných devadesáte
let. Jméno Viléma Slavaty patří všeobecné historii. Sloužil
čtyřem králům: Rudolfovi, Matyáši, Ferdinandu II. a Ferdinandu
III.; tohoto byl milačkem. (Viz erb.) Za vinu klade se mu, že
jediný  ze starodávné šlechty pomáhal rušiti ústavu zemskou, maje
velký podíl na vydání „Obnoveného zřízení zemského“. Dosáhl
nejvyššího vyznamenání císařského: jemu i dědicům vyhraženo na
sněmích prvé místo hned po knížatech.3) - Telčí vládl jako „vladař
domu Hradeckého“ 48 roků; zemřel 1652. Od r. 1637-1645 pustil
Telč (a Stráž) synu svému Jáchymu Oldřichu. Syn Jáchyma
Oldřicha Ferdinand Vilém vládl do r. 1673 na Telecku i Hradecku,
jeho následoval do r. 1688 Jan Jiří Jáchym a poslední Leopold
Vilém do r. 1691. Celé století 17. můžeme vzhledem k městu
našemu charakterisovati krátce: 1. Zavedena jednota u víře, 2.
blahobyt a úroveň vzdělání klesly trampotami války 30leté, 3.
utuženo poddanství. Uvedeme kroniku událostí pamětihodnějších
dle let, jak se sběhly: Hned, když ujala se Lucie Otilie z Hradce po
zemřelém bratru svém panství, potvrdila Telči 1605 stará práva
společně

    1) K 44.      2) K 45.
    3) Denis: Čechy I. 87 a 196.
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s manželem, jejž spolumajetníkem učinila r. 1606.1) Když vypukla
vzpoura stavovská r. 1618, podařilo se Slavatovi, jakž sám ve svých
„Pamětech“ vypisuje, stříbra, čalouny a j. svršky ze zámku
Teleckého odvézti a v Pasově, kdež se zdržoval, zachrániti.
    Po bitvě na Bílé Hoře nevyužitkoval příležitosti jemu
každodenně se naskytující, neobohatil se lacinými koupěmi statků
konfiskovaných. Jen původní panství rodinné Košumberk zpět
odkoupil za 62 tisíc zl., k tomu malé Domanice. -
    Hned koncem r. 1620 obsazena Telč  cís. vojskem nejvyššího
Marradase,2) i počaly nesnesitelné týdenní kontribuce na vojsko.
    Obsazenyť hned po bitvě na Bílé Hoře Jihlava, Meziříčí,
Třebíč, Telč, Slavonice, Jemnice; vůdci byli tu Rudolf z
Tiefenbachu, Max. z Lichtenštejna a Marradas. O vydírání, jehož se
dopouštělo císařské vojsko ve svých zimních leženích, jímž Telč
řadu let zůstávala, podávají svědectví rejstříky, z nichž vysvítá, že
„ve čtvrtek po veliké noci 1624 zapů jč i l i  sousedé obci na
spokojení generála Don Baltazara (Marradase) v městě 600
širokých tolarů, z ulice přes 30, velkého předměstí 40, Starého
města 15, Štěpnice 11 a dukát; židé dali 40 tolarů“. A současně
zuřil v městě i okolí - mor. R. 1627 každý soused týdně na rejthary
zde ležící 1 zl. odváděl.3) Když r. 1632 Valdštýn ze Znojma k
Táboru s armádou táhl, schválně ponechával na panstvích
Slavatovských - z osobní nechuti k hraběti Vilémovi - vojsko déle
než třeba bylo, a tím  panství ukrutně zhubil.
    Počátkem roku 1634 v desíti dnech dvacet pluků panstvím
táhlo. Mnohé vesnice vyrabovány, ano zpustly, když lidé se
rozutekli. Vždyť tu a tam sedláky hořícími svícemi pálili, aby je
donutili k vyznání, kde by co ještě měli.4) A to byli - přátelé.
Což teprv nepřítel ! Když v březnu 1645 dobyl švédský generál
Wirtenberger (Wittemberg) Jihlavu, obsadili Švédové i Telč. Na
zámku nebylo pána; panství osiřelo. Hrabě Jáchym Oldřich,
těžce po 2 léta již dnou nemocný, zemřel na útěku před Švédy
ve Štyrsku 4. května t. r. V zámku ubytován major švédský, který
prý poděšen byv zjevením se „Bílé paní“ sám vystrojil chudým
obvyklou hostinu „sladké kaše“. A pobyli tu nepřátelé do r. 1648.

    1) K 46      2) Chlumeckého Regesta I. 85.
    3) L. 519 a 521.
    4) Beringer: Město Telč str. 27.
                                                                                                                8
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Aby aspoň poněkud poddaní šetřeni byli, získal hrabě Vilém
Slavata od generála Wittemberka v květnu 1648 bezpečný list
(„salva guardii“), jíž vojsku se poroučí, aby „města, městečka
a dědiny na panství Teleckém nebyly sužovány ubytováním vojska,
vybíráním výpalného, vypálením, plundrováním, braním koní,
dobytka a obilí“.1) R. 1650 obnovil císař Ferdinand III. majestátem
daným ve Vídni 4. dne měsíce máje veškerá privilegia
městská a udělil městu nový znak:2) štít červený s písmenem W
(značí jméno hraběte Viléma Slavaty) a starým znamením
erbovním, lilium zvaným. Nad štítem koruna královská zlatá a růže
bílá, jíž dva andělé zlatí drží. - Vilém Slavata zůstal u Telčanů
v dobré paměti: vzpomínali ho jako pána dobrého a v jisté suplice
k vrchnosti r. 1655 přímo hraběti Ferdinandu Vilémovi - pyšnému,
pohodlí milovnému - píší: „Z té tedy příčiny V. V. H. M. pro
odplatu věčnou milosti Božské na místě vší obce žádati
nepřestáváme, že aspoň jiskřičku těch milostí slavné a svaté paměti
J. M. pána pana děda svého nejmilostivějšího nám chudým
poddaným proukážete“.3)
    V těch smutných časích války i v neméně strastných dobách
po válce byla pravým strážným andělem města - Františka,
hraběnka Slavatová, choť syna Vilémova Jáchyma Oldřicha. -      
(Obr. 19.)
    Narodila se r. 1609. Otec její Linhart hrabě z Meggau byl hofmistrem
a komorníkem císařů Rudolfa II. a Matyáše. Provdala se r. 1627. Byla
vzorem katolické šlechtičny. Nábožná, k sobě přísná, skromná, na výsost
dobrotivá, štědrá k chudým a k nemocným, jež navštěvovala, daříc je i
penězi i potravinami, šatstvem, peřinami. Od r. 1651-1654 stavěla kolej,
vlastně „Dům  třetího zkušení“ Tovaryšstvu Ježíšovu. Po zbudování domu
r. 1654 založen seminář r. 1656. Vystavěn chrám Jména Ježíš a r. 1667
vysvěcen, stavěna kaple „olivetská“, založen nový hřbitov. - Zřízena
nadace na roční podporování 5 chudých dívek z jistiny 10.000 zl., nadace
na průvody k nemocným s Velebnou Svátostí. Na čas převzala Františka i
úřad vychovatelky prince Leopolda, pozdějšího císaře. Sám císař zvěděv o
smrti ušlechtilé paní, jež zastihla ji 22. září 1676, psal synu jejímu: „Ztratil
jsem v matce Vaší přítelkyni, již za matku považovati mohu, protože jen jí
za vychování své děkovati mám.“ Františka pohřbena v Telči v kryptě
kostela jesuitského. Zemřela v pověsti  svatosti.4)

    1) L 440.
    2) Starý znak byl růže pětilistá s heraldickou lilií.      3) L 188.
    4) Dle denníků hraběnkou psaných vydal zpovědník její P. Bartoloměj
Christel životopis její (německý) r. 1694. Spis přeložil Jan Kypta r. 1863
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Obr. 19. Františka hrab. Slavatova.

                                                                                               8*
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    Za Ferdinanda Viléma Slavaty vyhořela po udeření blesku
do kostela sv. Ducha 28. června 1655 celá dolní strana náměstí
až k radnici a vydána obci obšírná „instrukce“ r. 1659 o
vzájemných právech a povinnostech mezi vrchností a městem,
zaveden přísnější řád na panství s Hradcem opět spojeném. Tento
pán založil fundaci, aby kněží na panství zádušní mše konali
každoročně („majálky“) a na zámku pohostěni byli,1) Za
dobrotivého pána Jana Jáchyma a za Frant. Leopolda město
vůčihledě sílilo. Ale když po rozdělení panství Slavatovských2) za
poručenské správy3) v době nezletilosti dědice Frant. Ant. z
Lichtenštejna, syna Barbory Slavatovny (vnučky Vilémovy)
úředníci panští nedbali práv městských, úmyslně a vyzývavě město
zkracujíce, tu povstalo obyvatelstvo svorně jako jeden muž a
žalobami k samotnému císaři Leopoldu I. v letech 1690 až 1699
domohlo se práva svého vyrovnáním s hrabětem r. 1709 a novou
smlouvou z r. 1712, již císař Karel VI. potvrdil.4)

d) Hrabě František Antonín z Lichtenštejna-Kastelkornu
(1691-1761).

    Hrabě František Antonín nastoupil na panství r. 1702
a oženil se r. 1704 s Marií Annou z Halleveilu. Fideikomisní
Lichtenštejnská panství Pernštýn a Bludov (Morava) a Vartenberg
(Čechy) prodal r. 1710, když r. 17095) přenesl závazky
fideikomisní na Telč. R. 1723 za příležitosti korunovace Karla VI.
pasován mečem sv. Václava na „rytíře svatováclavského“. Dva
synové jeho František Karel a František Josef zemřeli; zůstal,

s názvem: „Zrcadlo nábožnosti a dobročinnosti hraběnky Františky
Slavatové“. Obsažné a velmi poučné, pilně na základě nejnovějších
pramenů pracované je dílo P. Al. Hrudičky, vydané v Dědictví sv. Cyrila a
Metoděje s názvem:  „Františka Slavatová a její doba“. (1902. Stran 369.)
    1) Z. A. potvrzení císaře Leopolda I. 1673. Do zem. desk vloženo 1673.
    2) Když r. 1692 „poslední“ Slavata Karel Felix, karmelitán, dědictví se
zřekl, tu určena Telč dceři Jáchyma Oldřicha Slavaty (viz rodokmen),
Anně Lucii; ta postoupila panství 17. listopadu 1693 poručnictvu sirotku
po † sestře její Marii Barboře, Františkovi Antonínu z Lichtenštejna-
Kastelkornu, tehda  asi 11letého.
    3) Poručníkem byl František Karel z Lichtenštejna. (Viz rodokmen ve
všeobecné části tohoto spisu.)
    4) K 52 a 53.
    5) O tom majestáty v zámeckém archivu čísla A 10, 11, 12, 13.
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po druhé se oženiv s Marií Johannou z Thürheimu, bez dědiců.
Obdržel, vrátiv za života svého císařovně Marii Terezii lenní
panství Tyrolská, jako poslední svého rodu svolení s panstvími
svými dle vlastní vůle poslední pořízení učiniti. Obšírnou závětí
ze dne 20. dubna 1754 určil universální dědičkou - pokud by
vdovou zůstala - manželku svoji, po smrti její děditi měl hrabě
Alois Podstatský, syn Marie Teresie z Lichtenštejna (viz
rodokmen). Hrabě František Antonín zemřel 19. ledna 1761.
    Telč vděčí jemu za hřbitovní kostelík sv. Anny a kostel
sv. Jana Nepomuckého za městem i obnovou kaple sv. Vojtěcha.
    Za něho potvrzena privilegia městská r. 1732 císařem
Karlem VI., r. 1747 císařovnou Marií Teresií.1)
    Rušení hrdelních soudů v menších městech na počátku
století 18. Telče se nedotknulo. Ještě r. 1752 zůstalo jich na
Jihlavsku šest: Jihlava, Meziříčí, Třebíč, Slavonice, Dačice a Telč.
Tenkráte zřízen v Brně zemský tribunál jako vrchní a odvolávací
soud kriminální. V důsledcích toho v brzku přestalo hrdelní
právo města Telče, trvavši zajisté déle čtyř století.
    Ovdovělá hraběnka Marie Johanna od r. 1761 do r. 1796
na Telči sídlela; spoludědic panství hrabě Alois Podstatský, který
spojil s dovolením císaře erb svůj s erbem Lichtenštejnů-
Kastelkornů dne 6. února 1762 (viz erb), zemřel, nenastoupiv v
dědictví Telče, r. 1793. V letech těch tížilo obec časté ubytování
zemské milice; útrapy války o dědictví rakouské (1740-1748) a
sedmileté (1756-1763) těžce města se dotkly. Na konec po zrušení
řádu Jesuitů r. 1773, kdy klášter jejich v „kasárna“ proměněn,
zřízena v budově řečené v prvých letech války francouzské
vojenská  nemocnice. Zavření gymnasia, zřízení hlavní školy, vznik
továrny - všechny tyto důležité změny přežila hraběnka, jež zásluhy
získala si o zřízení kaplana při špitálu zdejším r. 1768. Za její  vlády
potvrzeny městské privileje majestátem císaře Josefa II. r. 1781 a
Františka II. r. 1793.2)

e) Hrabata Podstatští z Lichtenštejna na Telči (od r. 1796).

    Roku 1796 ujal se panství Leopold I. hrabě Podstatský-
Lichtenštejn, roz. 13. srpna 1763. Kráčeje v lidumilných snahách,

    1) K 54, 55.      2) K 56 a 57.
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jimž život zasvětil sám císař Josef II., založil hrabě hned r. 1798
na území bývalého dvoru města Telče ve Velké Lhotě, koupeného
r. 1756 hrabětem z Lichtenštejna, vesničku Poldovku. V době
nebezpečí vlasti vstoupil v moravsko-slezskou legii dobrovolníků,
v níž jmenován r. 1800 nadporučíkem. Setnině brněnské zjednal
na útraty svoje hudbu. Bojoval u Asprů; prapor čety jeho dosud
v kapli zámecké na památku jest zavěšen. Sám přihlásiv se za
obsazení Vídně Francouzi k audienci u císaře Napoleona zaručil
se, že v městě službu bezpečnostní zařídí a zodpovědnost za
pořádek převezme. Za zásluhy své vyznamenán císařem hodností
majora. (Obr. 20.)
    Filantropickému snažení jeho svědčí vypsání ceny na návrh
nejvhodnějšího zřízení nedělní školy pro odrostlé občany a sedláky.
R. 1809 zřízena nadace pro zachovalá pracovitá děvčata. (Tou
doplněna podobná nadace Františky Slavatovny). Aby měl na
panství vzdělané úředníky a služebníky, vydal r. 1810 obsáhlý
řád „školy pokračovací“, určil předměty (hospodářství, vyměřování
polí, anatomie zvířat domácích, sloh, poučky z právnictví a p.),
způsob zkoušek.1)
    Krásným dokladem ušlechtilé mysli jeho jest dopis, který
r. 1805 psal řediteli panství, naříkajícímu na těžké časy válečné2)
a neblahé pro panství následky jejich: „Nejdříve starejte se
o moje poddané a ukažte mi prostředky, by jim bylo pomoženo.
Neboť dříve jim pomoci musíme, než na mne ohlížeti
se budete. Mně žádné uskrovnění, pokud jen poněkud se stavem
mým se srovnává, nebude těžkým.“
    Proto oblíben byl u obyvatelstva i úřednictva, jež okázale
vítalo jej při návratu jeho do Telče slavnostním sborem a postavilo
jemu pomník v zahradě zámecké. Hrabě zemřel r. 1813,
zanechav jediného syna Leopolda (II.). Za tohoto pěstována na
zámku hudba (řídil J. Tobiášek), hrána divadla; hraběti dostalo
se titulu „c. k. dvorního hraběte hudby“. Podobně jako otec
snažil se povznésti lid poddaný. R. 1846 tištěným letákem ohlásil
všem obcím na panství, že jen tomu poddanému přispěje po požáru
dřívím a jinou pomocí, který na dům svůj bude pojištěn. Tak

    1) L 766.      2) Jedinému pluku husarů francouzských r. 1805 bylo
městem  1400 zl. vyplaceno. Kterousi noc spalo tu 3500 mužů. (Sankotův
rukopis  Dějiny Telče.)
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Obr. 20. Leopold I. hrabě Podstatský-Lichtenštejn.
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staral se, aby pojišťování se ujalo. Pohříchu zemřel r. 1848
v mladém věku. Za něho uděleno Telči císařem Ferdinandem
r. 1844 právo na čtrnáctidenní trhy dobytčí.1) R. 1846 zřízen
městský pivovar na Podolí.2) Za hraběte Leopolda (III.) (1848-
1901) hospodářství na velkostatku na moderní základy postaveno
(parní mlýn v Telči a parní pila, lihovar, novostavby na dvorech
a p.). Zřízení a vybudování reálky byl hrabě stálým
podporovatelem, uplatňujícím vliv k dobru obce i v jiných
důležitých otázkách (dráha r. 1898 a p.). V intencích otce svého
pokračuje i nynější majitel panství Alois (nar. r. 1873.)
    Rokem 1848 zrušeny svazky vrchnostenského poddanství.
Samospráva obecní v městě našem ve všech oborech domohla
se výsledků utěšených, zejména v letech posledních, když Telč
zbavivši se nepřirozeného nátěrů němectví (v letech 1870tých)
pracuje na hospodářském i národním povznesení svém.

Zámek panský.
(Obr. 21.)

    V urbáři Slavatovském z let 1650tých čteme na listu 396:
„Zámek Telč, někdy rytířů templářův obydlí, mnohými veselými
a nákladnými pokoji je obydlený, v něm 3 placi, ve kterých při
sladké kaši3) lidu chudého volně do 50 stolův po 15 osobách
místa se dostává, s kaplemi Všech Svatých a sv. Jiří rozkošně
a mile se spatřuje.“ (Obr. 22.) Dle A. Prokopa pochází nejstarší část
„hradu“ ze třetí třetiny 14. století. S hráze od Malé brány vidíme
nejstarší ten: „palác“ se dvěmi věžemi zbudovanými Jindřichem
z Hradce ve slohu gotickém. Ve století XV. přistavěna „zbrojnice“,
od let 1520tých počata přeměna stávajících částí slohem
renesančním. Skutečným zakladatelem nynějšího „zámku“
pokládati jest Zachariáše z Hradce, který od r. 1553 přestavoval
části staré budovy a vybudoval úplně nová stavení, tak trakt
„zlatého“ sálu 1560-66, trakt průčelím do náměstí hledící 1566-68,
obnovil kapli Všech Svatých s kryptou 1575-1580; současně
povstávaly galerie, všechna tato křídla spojující. Uměnímilovný
Zachariáš, pravý velmož a syn své doby, povolával k nákladným
svým stavbám

    1) K 58      2) K 59.
    3) Jako v Jindřichově Hradci vařena a rozdávána „sladká kaše“ o
Zeleném čtvrtku chudým i v Telči, což do r. 1782 se zachovávalo.
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umělce vlašské a to zajisté ze severních končin Italie. Shledávámeť
ze staveb zámeckých doby té sice památky čistě renesanční nebo
původně gotické s výzdobou renesanční, nejvíce však jest
nápadným ráz tak zvané malé neboli florentinské renesance. -
    Jen letmo provedeme návštěvníka nádherným tímto panským
sídlem, jemuž právě dostavěnému a nádherou novoty skvoucímu
podivoval se r. l588 Karel z Žerotína, jen letmo poznáme v
komnatách těch a výzdobě jejich němé, ale přec výmluvné svědky
bohatství, moci a síly panských rodů vlastí našich nejslavnějších:
Hradeckých  a Slavatů, hynutí a hasnutí rodů těch.
    Český nápis: „Toto stavení... “ vítá nás u vchodu do
traktu r. 1568 dokončeného a obloženého rustikou i florentínským
římsovím zdobeného. Branou renesanční s erby pana Zachariáše
a manželky jeho Kateřiny z Valdštýna vcházíme do prvého nádvoří.
Toť pravý „cour d'honeur“ - „čestný dvůr“, kde podivujeme
se ladnému řadění sloupů a pojících se k sobě oblouků (arkad)
nesoucích pavlače (loggie) s původním mřížovím. (Obr. 23.)
    Vzor renesanční stavby! Z vnitřní zahrady vidíme mohutný
sgrafitovaný štít, jímž vyzdobena nejstarší část bývalého hradu.
V bývalé „zbrojírně“ s nádhernou diamantovou klenbou
vladislavské gotiky (z let 1490tých) pokrytou sgrafity, uloženy nyní
majitelem zámku sbírky přírodnin. - Malým portálem, nad nímž
erb Viléma Slavaty, vcházíme do druhého dvoru. Portál na obou
branách zdoben českými nápisy: „Lepssy gest Skrowna Ziwnost
Pod Swau Wlastnij Prkennú Strzechú Nezlij Rozkossnij Pod
Cciizii“. - „Pozehnanij Boske Ccinij Bohate Lidij“. Podivujeme  se
malé kapli sv. Jiří štukového díla z r. 1563, více ještě úplně
sgrafity přeuměle vyzdobené „klenotníci“ z r. 1553, kdež pod
alegorickými obrazy sedmi hlavních hříchů opět české nápisy.1)
Jsou tu dále obrazy sgrafitové: Orfeus, hudbou zvěř krotící,
Štěstí sv. Jana, výjevy z lovů. Strop jest ornamentálně ozdoben.
Ke starému paláci hradnímu r. 1563 přistavěno přesně slohově
dvojité schodiště, „jakoby bylo sem přímo odněkud z Toskánska
přineseno“. - Převzácný jest „zlatý sál“ rozměrů 27•25 m-9•8 m
s kasetovaným stropem plným řezeb ornamentálních s alegorickými

    1) Obšírná zpráva o klenotnici (jiní pokládají místnost tu hodovní síní)  v
Čas. Mat. Mor. 1905 Fr. Fromka a J. Tiraye.
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a mythologickými figurami,1) a „modrý“ sál s podobným stropem,
na němž znázorněny alegoricky čtyři živly, „mramorový“ či
„rytířský sál“ s mramorovou podlahou.2) (Obr. 24.) Pravým
skvostem dekorativní štukové výzdoby jest kaple „Všech
Svatých“.3) (Obr. 25) Majitelé zámku, zemřelý hrabě Leopold a
nynější držitel hrabě Alois se vzácným porozuměním udržují a
obnovují původní ráz staveb; prvnější nákladně obnovil štít
původního hradu, zbrojnici a p., tento mimo mnohé jiné od zkázy
úplné uchránil nákladnou restaurací sgrafitové malby klenotnice.
Zasluhují jistě plného uznání a vděku  vší veřejnosti.

Kostely.

    Město naše honosí se kromobyčejným počtem kostelů a kaplí.
Nepočítáme-li i bývalý kostelík sv. Ducha, máme tu 11 budov
bohoslužbě určených: farní chrám sv. Jakuba, fil. kostel Matky
Boží na St. městě, fil. kostel Jména Ježíš, hřbitovní kostel sv. Anny;
je tu dále kaple P. Marie na Štěpnici, „Ježíška“ při městském
chorobinci, sv. Rocha na hřbitově Staroměstském, zamecká kaple
Všech Svatých, konečně kostel sv. Jana Nepomuckého, kaple sv.
Karla a sv. Vojtěcha o samotě za městem zbudované. (obr. 26.)
Farnost jest jedna a zabírá mimo Telč i vesnice: Dejc, Dejčku,
Doupě, Dvorce Dolní, Hostětice, Krahulčí, Mysliboř, Řídelov,
Studnice, Vanov, Vanůvek, Volevčice a Zvolenovice. Fara na
Starém městě v Telči zanikla v 16. století. - Farní chrám Páně sv.
Jakuba Většího, na západním konci náměstí u zámku vystavěný,
založen jistě hned s „městem“ ve století 13. (udává se rok 1273),
vyhořel r. 1386; obnoven ve slohu gotickém asi hned koncem 14.
neb začátkem 15. věku, ale nedostavěn, neboť ještě r. 1443 kardinál
Julian zmiňuje se o tom, že tu „již  ode dávna nebyly služby Boží
slaveny, ježto farní chrám zříceninou jest“. - Tehda dovoleno
sloužiti mši u přenosného oltáře.

    1) V letech 1820tých znatelný byl ještě na jedné z řezeb rok 1561.
V sále jsou i pověstné tři obrazy o rozdělení panství synům Vítka, praotce
rodů Vítkoviců, pánů z Růže.
    2) Vzácné jsou tu v oknech malby na skle z r. 1569 s výjevy z písma
svatého, podobizna „bílé paní“ (Perchty z Rožmberka) a manžela jejího
Jana  z Lichtensteina.
    3) Na stropě výjev: Poslední soud, oltář baldachýnový, uprostřed svatyně
náhrobek Zachariášův a manželky jeho Kateřiny s umělou původní mříží
kovanou.
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    Nynější stavba dvoulodní dokončena za Jindřicha III. z Hradce
v letech 1450tých;1) kůr postaven jest r. 1647 nákladem hejtmana
panství Ladislava z Veitmile. Křížovou klenbu lodi podpírají
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3 osmiboké pilíře; svorníky žebroví nesou růži pětilistou. Z
původních freskových maleb zachován při úplné; obnově chrámu

    1)Při obnově stavby r. 1892 nalezena jistě z roku posvěcení
původní stavby pečeť biskupa olomuckého Bohuše ze Zvole (1454-
57). O obnově  kostelu viz J. Janoušek Čas. Mat. v Mor. 1893 a
Mitteilungen.
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r. 18921) na památku jediný obraz; tenkráte dva vchody do poboční
kaple, kde nyní jest křtitelnice, skvostně vyzdobil malbami prof.
Janoušek, po jehož návrzích provedena všechna polychromie v lodi
i presbytáři. Mimo hlavní oltář krásné řezbářské práce se sochami
sv. Jakuba, Cyrila a Metoděje, z r. 1879 jsou v kostele oltáře:
sv. Šebestyána, sv. Jana Nepom., Ježíška, P. Marie Lurdské;
v boční kapli sv. Markety.
    Na mohutné věži jsou 4 zvony. Nejstarší jest z r. 1550 (zvonař Jakub).
Mistrovským kusem zvonolitectví jest největší zvon „Sv. Jakub“ z r. 1603,
na  němž mimo erby pana Jáchyma Oldřicha z Hradce, Stylfrída Fejrara z
Malíkova, Mikuláše Sedleckého ze Ctiboře a města Telče velmi uměle
proveden pás reliefní s postavami zpěváků a hudců. Též obrázek piety
výtečně proveden. (Zvonař Lukáš Kandler v Jihlavě.) O třetím zvonku
„Sv. Prokopu“ zapsána pověst, že byl na Oslednici dne 4. července 1501
býkem ze země vyryt. Nápisu jeho nikdo nedovedl přečísti. Byl potomně
r. 1764 přelit. (Jiří Schel, Znojmo 1763). Čtvrtý zvon jest z r. 1774. (Jiří
Begl ve Znojmě.)
    Na věži od stara bydlí hlásný.
    Z bohoslužebných předmětů vyniká přeskvostná gotická 93 cm vysoká
monstrance z 15. století.
    Z náhrobků v lodi postavený, mramorový, Kateřiny z Valdštýna,
manželky Zachariáše z Hradce, † 1571.
    Křížová cesta, k boční kapli sv. Markety zvlášť přistavěná, pochází
z r. 1737.
    Právo podací kostela a fary pustili páni z Hradce r. 1643 koleji jesuitské
v Hradci, r. 1654 přeneseno k jesuitům do Telče a po zrušení řádu r. 1773
přešla na Studijní fond.
    Až do r. 1672 býval kolem kostela sv. Jakuba hřbitov, jehož
zeď ještě r. 1804 místy byla zachována2) V blízkosti jeho byla
fara i škola. Když pak stavěna kolej jesuitská, zřízena fara před
r. 1654 na místě dosavadním a v nynější podobě přestavěna 1783.
    Až do polovice 16. století bývala fara i u Matky Boží na St. Městě. U
mnohých v písemných památkách zachovalých jmen farářů teleckých není
poznamenáno, byl-li na Starém Městě či v Nové Telči u sv. Jakuba. Proto
uvádíme jména zdejších, farářů v seznamu chronologickém všechna:
Jindřich (1283), Budislav (do 1360), po něm Jarek a Michal (1361),
Martin (do 1369), Menhard z Hradce (1372), Petr (týž rok), Kliment, (do
1379), po něm Matěj, Václav (mezi 1397-1432), Jan, jejž před rokem 1417
z beneficia u sv. Jakuba vytisknouti usiloval bezprávně Mikuláš ze
Stojčina, Šimon u Matky Boží a Tomáš Rettl u sv. Jakuba

    1) Za opravy této, provedené péčí a obětavostí zasloužilého o udržení  a
výzdobu všech zdejších kostelů faráře, arcikněze P. Al. Hrudičky
nákladem  na 30.000 korun, odstraněny přístavky jesuity nevkusně
přistavěné, otevřena  a novou kružbou i malbami na skle vyzdobena okna
všechna a p.
    2) D 4 str. 131.
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(oba mezi 1460-1471), Erhart (od r. 1486), Václav, na jehož přímluvu
Kateřina Anna Mynsterberská na Hradci a Telči dovolila kněžím na
panství volně kšaftovati.1) Po něm následovali faráři po většině pod obojí,
kteří často se vystřídali.
    Úpadek náboženského života zasáhl tehdy i Telč; biskup Stanislav na
nejmenovaného faráře tehdejšího (1589) trpce si stěžoval, vině jej z
luteranství a nedbanlivého nepříkladného života. Dosazen sem r. 1590 Jiří
Kostelecký (Castelius).
    Po r. 1600 pobyli tu faráři opět jen krátký čas a často se vystřídali:
Jiří Svidner (1603), Tomáš Nagalius (1608), Jan Benčík (1610)2) a mistr
Ondřej Candlitius r. 1614 (současně i farář Myslovský), Matouš Vavřinec,
po něm pak r. 1616 kanovník brněnský Daniel Michal Stesl.
    R. 1624 zemřel tu a na Starém městě pochován Jiří Celäus, po němž
za nastalé obnovy katolické víry již posloupnost farářů u sv. Jakuba zcela
známa jest a zajištěna. Déle zde působili: Ondřej Cucullus (Zezulka) do r.
1635, Jiří Jan Nodelius (1635-1650), Jan Vencký z Kreuzpalmen (1650-
1663), Mikuláš Fuchs (1665-1687), Jan Bystřický (1688-1712), Martin
Zourek (1723-1754), Rudolf Lipka (1754-1782), Jan Ježek (1788-1798),
Jos. Chylík (1803-1814), Tomáš Stejskal (1816-1840), Frant. Pejčoch
(1844-1854), Jos. Těšík (1860-1880), Frant. Plhal (1880-1890), Alois
Hrudička (1890-1911), od r. 1912 nynější Šim. Zapletal.
    V malé vzdálenosti od kostela sv. Jakuba mezi budovami
bývalého Jesuitského gymnasia a koleje jesuitské vypíná svoje
dvě štíhlé věže fil. kostel Jména Ježíš, zbudovaný řádu Tovaryšstva
Ježíšova hraběnkou Františkou Slavatovnou, vysvěcený biskupem
Karlem z Lichtenštejna 1667. Jest ve slohu barokovém. Stavěl jej
Štěpán Partl z Bergstädtlu. O vnitřní úpravě pracovali domácí
umělci Václ. Kovanda a Fr. Jos. Hamb (řezbář); několik pěkných
obrazů oltářních od Ign. Raaba. Hlavní oltář s obrazem sv. Ignáce.
(Obr. 28.) Vzácná jsou roucha bohoslužebná, věnovaná
zakladatelkou kostela, drahocenná barokní monstrance, kalich z r.
1686 s miniaturními malbami na deštičkách porculánových. - Na
věžích 3 zvony: jeden z roku 1665 (Joachim Gross, Vídeň), dva z r.
1751 (Jiří  Begl, Znojmo).
    Ctihodná svou starobylostí, obestřená zvěstmi legendárními
jako místo poutní, nejznámější v okolí jest svatyně Matky
Boží na Starém městě, dle pověsti r. 1099 založená, v základech
jako chrám zděný z druhé polovice 14. století pocházející,

    1) V městském museu jest list z pergamenového misálu, na němž dotyčná
privilej jest týmž časem vepsána. Opis v zámeckém archivu.
    2) Seznam doplněn dle článku Frant. Snopka v Č. M. M. 1903: „Nová
akta kardinála z Ditrichštejna“.
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Obr. 25. Zámecká kaple Všech Svatých v Telči.
9
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ale v nynější podobě z let 1640tých a 1760tých (klenba, kruchta,
postranní kůr). Na hlavním oltáří dřevěná socha P. Marie.1)
    Pozoruhodné jest sanktuarium ve zdi z doby založení kostela.
Na věži 3 zvony: z r. 1515 (lil Jan z Meziříčí) a 1649 (přelit 1868),
třetí přelit byl již 1771. Na hřbitově jest kaple sv. Rocha z r. 1652,
vystavěna měšťanem Jiřím Fojtem na poděkování za odvrácení
rány morové. R. 1786 měla z rozkazu úředního býti zbořena.
Zakoupena měšťankou Annou Zwachovou. Při ní kamenná
kazatelna ze století 15., z níž prý r. 1451 kázal, bera se městem
naším k Hradci, sv. Jan Kapistrán.2) Při špitálu kaple „Ježíška“, r.
1766 až 1767 zbudovaná za primatora Fil. Venety, při níž místo
nadačního kaplana (špitálního), jímž prvým od r. 1768 byl Jos.
Šumpetr (do r. 1797).3)
    Od Brány velké vede do Starého města cesta po „Dlážkách“,
kdež vidíme řadu soch z 18. století (Anděl Strážný, archanděl
Michael, sv. Maří Magdalena, sv. Vendelín, archanděl Gabriel,
sv. Jan Křtitel, P. Marie, pak sloup Mariánský.4)
    Na předměstí Velkém č. Podolí, kde hraběnka Františka
Slavatová koupila místo pro nový hřbitov (1672) a pamatovala
složivši základ ku potřebnému obnosu na zřízení kostelíka
hřbitovního; takový zbudován ke cti sv. Anny r. 1712 hrab.
Lichtenštejnem. Poboční oltáře pěkného řezbářského díla (sv.
Barbora, sv. Jan) pocházejí ze zrušeného kostele sv. Ducha.
    Na předměstí Štěpnickém, uprostřed sadu na Oldřichově  náměstí
založeném; jest úhledný kostelík P. Marie, jemuž základ

    1) Obrázek z r. 1799 za příležitosti 700leté památky založení kostela
vydal tiskem Jan Bílek. Zachovalo se ze století 18. i 19. několik kostelních
písní k „Matičce Staroměstské“, „Bratrstvo očišťování P. Marie“, užívající
zvláštní své modlitební knížky, r. 1689 po druhé tištěné (D 430), trvalo tu
od r. 1656 do 1773. Na den 15. srpna k pouti zdejší dostavovalo se v
procesích  množství lidu z celého okolí.
    2) Obšírně: „Dějepis Telče od J. Sankota (Rukopis D 282).
    3) Po něm: Ignat Chornitzer (do 1811), Jan Eber (do 1825), Jan Havelka
(do 1847), lgnát Valič (do 1869), Frant. Bystřický (do 1885), Lukáš
Brenza (od 1898), Jan Bílý, po něm nynější Fr. Polák.
    4) Z péra prof. Otty Šašecího článek v Č. Z. M. IX., „Socha Panny Marie,
Boží muka, sochy, sloupy a náhrobní kameny v Telči“. - Zmíněná socha
p. Marie, krásná práce 17. století, dříve v kostele sv. Ducha, jest nyní na
zámku v Telči. V městě a. nejbližším jeho okolí jest nad 40 soch,
povětšině dovedně pracovaných. Nejstarší jest Boží muka z r. 1485. (Obr.
29.)
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dal r. 1719 měšťan Ondřej Hanusík. V nynější podobě (s věží,
sakristií) jest vystavěn roku 1867 nákladem Josefa Tomáška.
(O zámecké kapli Všech Svatých viz popis zámku.)
    V nepatrné vzdálenosti města Telče vítají příchozího tři
svatyně: výstavný fil. kostel sv. Jana Nep., sv. Vojtěcha, kaple
sv. Karla Borom.; o těch viz: Krahulčí, Studnice, Vanov.

Školy.1)

    1.  Chlapecká škola obecná, nově organisována po
zrušení zdejší hlavní školy r. 1869, jest pětitřídní se stálou
pobočkou. Má 350 žáků. Od r. 1907 umístěna se školami dívčími
v budově z bývalých kasáren2) (před tím jesuitské koleje) nákladem
100.000 K účelně přestavěné. Ve staré budově vedle fary
zůstal byt správce školy a umístěna „Lidová malírna“.
    Škola chlapecká chlubiti se může úctyhodným stářím. Místní
kronikář Bílek vykládá, že při požáru r. 1386 shořela s chrámem
sv. Jakuba a s farou i škola. Ve století 16. připomíná se v „ulici“,
v urbáři Slavatovském v letech 1650tých již na náměstí vedle
fary v místech, kde nyní jesuitský kostel stojí. Když třeba bylo
místa na stavbu tohoto kostela a koleje, zbudována r. 1663 budova
farní na místě nynějším: škola umístěna zrovna pod farou v ulici
Seminářské v domě č. 103. Jmen zdejších učitelů či jak se říkalo
„rektorů“ dosti jest poznamenáno v památkách archivu našeho;
že pak „regenschori“ (ředitel chrámové hudby), „organista“
(varhaník) a „kantor“ (hlavní zpěvák při kostele) téměř napořád
zastávali zároveň službu rektorskou nebo byli aspoň pomocníky
učitelskými, jest seznam učitelů naší školy tím obsáhlejší.
    R. 1471 učiteloval tu Jakub ze Slavonic, bakalář svobodného
umění, z r. 1530 známe varhaníka Michala, 1531 varhaníka Jana.
    R. 1560 koupil Andreas, rektor, dům v ulici (v urbáři II.
zapsána potom majetnicí jeho Alína, rektorka). Také r. 1570
koupil sobě dům Johannes, kantor.
    R. 1577 rektor Gallus Palamedes chlubiti se mohl hodností
akademickou: byl bakalářem. Téhož roku prodal tu masný krám

    1) Obšírný článek: „Školy v Telči“ z péra prof. V. Martínka ve výročních
zprávách školy reální v Telči ročníky 1894, 1895 a 1901.
    2) Posledně byla tu r. 1883 setnina 25. praporu myslivců. Stavení -            
valně sešlé - koupeno městem r. 1891 za 15 tisíc zlatých.
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Obr. 27. Vnitřek farního kostela.
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za 22 kop Adam, školní rektor, s jehož jménem a s Ondřejem,
rektorem, r. 1583 opět se shledáváme. Jakub Hubáček odešel
odtud někdy kolem r. 1600 jako prostý mládenec školní do
Boleslavě, kdež přiženiv se na dům, zvolen na konec primasem.
    Jan Gradius, kantor, r. 1614 nedobře se v Telči míval, za
to Johannes Vrba, rektor, r. 1629 pomohl si ke gruntu na Štěpnici.
    R. 1664 rektoroval Jan Myslík v těch letech po 2 leta
kantorem byl Ferdinand Inocenc Švancar. Po plných 38 let
(do r. 1724) Václav Vlček učiteloval, za něhož býval kantorem
Ferdinand Pelikán z Jistebnice r. 1706 a Václav Suchánek r. 1719,
sloužící po r. 1730 s regenschorim Frant. Švejnou a varhaníkem
Frant. Novákem. Z uchazečů o místo kantorské známe rodáka
zdejšího Jana Edra r. 1713, který „již rok při chrámu sv. Jakuba
špatnou muzikou sloužiti nepomíjel“. Měl konkurenta v osobě
bývalého městského „servusa“, nedosti chvalné pověsti se těšícího,
Mikuláše Švejny, který ovšem jen „po celých šest neděl kantorskou
próbu konal“. Snad podařilo se tomuto místo uloviti, neboť po
letech dvaceti Švejna Frt., snad syn jeho, jak nahoře povědíno bylo,
skutečně v Telči při chrámu Páně byl a r. 1749 a 1758 jako
„školní rektor“ se uvádí.
    R. 1746 poznamenán vedle rektora současně i držitel nějaké
pokoutní německé školy „Prunner Johann, deutscher Schulmeister
genannt“, jakož také k r. 1767 zmínka se děje o žádosti nějakého
kantora Šimona Horského, aby směl v obecním domě vyučovati
- asi také po německu.
    R. 1770 varhaník Průcha stal se rektorem, a ten také
převzat na c. k. školu hlavní, ovšem, jakoby z milosti, po řediteli
a učiteli prvním za druhého učitele. - Pokud v městě gymnasium
trvalo, byla chlapecká škola „v ulici“ jakoby přípravkou
gymnasijní, obsahujíc prvé dva stupně učení: „elementárku“ a
„parvu  minor“.
    Z posledních let naší městské školy máme instrukci pro
„rektora školního a kantora, kteří od počestného ouřadu zdejšího
města Telče velebnému panu děkanovi představeni a dle jeho
dobrého uznání od něho potvrzeni bývají“. Z té instrukce,
podepsané 1. října 1770 primatorem Venetou a farářem Lipkou
dozvídáme se, že škola „nákladem obce v dobrém stavu se drží“
a učitelé že jsou „panu děkanovi subordinirováni“. Měli povinnost
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Obr. 28. Vnitřek bývalého jesuitského kostela.
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děti v literním umění „obojího jazyka“ cvičiti od 7-10 dopoledne
a od 1-4 odpoledne, po škole pak mládež „podle jejího vtipu
a schopnosti v muzice cvičiti“. Nezapomněla instrukce § 5.
připomenouti, by se „s ferulí nevážně nezacházelo a děti do hlavy
netloukly“. Mimo sobotáles od dětí abecedě se učících po 1 kr.,
slabikujících 1 kr. 2 denáry, čtenářů po 2 kr., od českého neb
německého „foršriftu“ po 3 kr., od „principie“ (první třída na
gymnasiu zdejším) 3 kr.; rektor měl dva díly a kantor jeden díl
různých četných sbírek. Z fary bral ročně 23 R 20 kr., z obecní
pokladny 4 R 40 kr. a že úřad zprostil „sousedské“ děti povinnosti
nositi „na dříví k topení“, protože k vůli té sbírce „mnoho chudých
sousedů dítky raději do školy choditi přestávaly“, dáno rektoru od
obce na dříví 10 R. - Nezapomněla instrukce starých zvyklostí, aby
dodávána byla správně do školy z každé várky piva bečice, aby
rektor dostával svou vánoční koledu, calty a ryby. Měli také
rektor a kantor svoje příjmy z fundací v Telči četných a pěkně
placených. Na konec úřad městský zavázal se hleděti k zastání
rektora v kasírování postranních škol a cizích muzikantů při
svatbách, nabízeje k tomu asistenci úřední“.1)
    R. 1776 počíná nové období ve školství města našeho;
zřízením c. k. školy hlavní splývá naše chlapecká škola s touto
a v brzku stěhuje se do místností bývalého gymnasia na náměstí.
    Teprv po vydání školních zákonů r. 1869 oddělena správa
hlavní školy od správy reálky a zřízena na místě hlavní školy
„chlapecká škola obecná čtyřtřídní“. Nadučitelem jmenován Matěj
Novotný († 1873), po něm Antonín Erban (do 1902), za něhož
prohlášena škola chlapecká, až do té doby za „oboujazyčnou“
(utrakvistickou) považovaná, roku 1882 školou českou. Pátá třída
přibyla r. 1889, pobočka při 4 tř. r. 1898.
    Po nadučiteli Jeronýmu Šašecím nastoupil 1908 nynější
Antonín Kužel.
    Ke škole chlapecké přičleněna jest i „živnostenská škola
pokračovací“, zřízená r. 1894. Jest nyní o dvou třídách a přípravce.
Správci jejími byli nejdříve profesoři zdejší reálky: Adolf Erhart
(do 1897), Jan Beringer (1901), Frant. Frank (1905), na to nadučitel
Jeronym Šašecí (1908). Nyní spravuje školu učitel na chlapecké

    1) L čís 1494.
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Obr. 29. Boží muka z r. 1485 v Telči.
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škole obecné Augustin Ptáček. Do přípravky chodilo (1912)
žáků 22, do I. ročníku 42, II. ročníku 32.
    2.  Na bývalé gymnasium upomíná dům č. 3. na
náměstí. Františka hraběnka Slavatová, založivši řádu Tovaryšstva
Ježíšova v Telči „dům třetího zkušení“, postupně vypravila
veliké svoje dílo, aby vyrovnalo se kolejím kdekolii v městech
větších. R. 1668 věnovala 10.000 zl. na seminář čili konvikt,
v němž chlapci vyučováni byli zpěvu chrámovému. Tento
konvikt sv. Andělů, zřízený na staveništi bývalé sladovny pro 10
hochů, stal se kolébkou gymnasia, kterýmž na více než sto let
všechen život v městě našem nového nabyl rázu a význam města
zvýšen pro celé okolí. Vyučovali zajisté již r. 1671 magister
Karel Vaníček a r. 1672 M. Řehoř Khünel seminaristy, hochy
vtipné, vybrané, z nichž mohl řád budoucí členy sobě vychovati.
Na žádost hraběnčinu sám rektor P. Martin Roll 1673 vyučování
se ujal a ústav brzo na to pro veřejnost otevřel. Lze tedy klásti
založení gymnasia jesuitského v Telči do r. 1674.
    Bylo až do r. 1709 nižší, trojtřídní, s t. zv. třídami
„grammatikálními“, jež zvány „parva“ (a druhé oddělení této)
„principia“, „grammatika“ a „syntax.“ V prvých letech 1674 -1684
zapsána jsou jména profesorů pouze dvou tříd. Dle všeho učitel na
městské škole musil prvopočátkům („elementa seu rudimenta“)
naučiti a snad za pomoci profesorů vybyli tu žáčkové mimo svoji
„elementárku“ jako přípravu „parvu minor“ (gymnasiální I. tř. =
parva major.) Od r. 1684-1709 známe již jména profesorů „parvistů
a principistů“, „gramatistů a syntaxistů“. V obou uvedených
obdobích vyučovalo 14 † 48 členů řádu. Střídaliť se ve všech
třídách každým rokem. Bohatými dary měšťanky Zuzany Batistové
a měšťana i spoluradního, kupce Tomáše Hody z Elberodu (na
10.000 zl.) umožněno r. 1710 počínajíc zřízení úplného
šestitřídního gymnasia. Pro ně připravena nová budova již r. 1703.
R. 1744 mělo toto gymnasium: vlastního ředitele č. „prefekta“,
profesory (z řádu jesuitského) „rhetoriky a poesie“ (VI. a V. tř.),
„syntaxe a grammatiky“ (IV. a III.), „principii a rudimentorum“
(základů a počátků: I. a II. tř.). Šlechetní dobrodinci nové a nové
fundace ústavu zakládali: Barbara de Gregorio r. 1733, Felix
Stallhofer, kněží zdejší Martin Zourek (1754) a mn. j. A činili se
profesoři i žáci. K utvrzení pobožnosti studentů i také na větší
oslavu Boží zpěvem i hudbou zřízena r. 1712 ku stávajícím
bratrstvům i „kongregace
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latinská“. Již dříve (r. 1677) s mládeží nacvičili a na dvoře
zámku zdejšího provedli za veliké pochvaly diváků divadelní hru,
kterak Maří Magdalena v domě Šimona malomocného hříchů
svých želí; provedli s žactvem i melodram na počest patronky
města sv. Markety, při němž představován hospodář z evangelia,
kterak hledá dobré perly („bonas margarithas“).1) Zajisté, že s
rozvojem gymnasia rozvila se i jeho činnost, jež vychovala přečetné
kněze. Známý historik moravský Jos. Vratislav de Monse studoval
v Telči. Mnozí občané zdejší vychodivše gymnasium doma, zůstali
při svých živnostech a voleni jsouce do rady městské rozvinuli
tu činnost pozoruhodnou. Protokoly o schůzích rady z let 1730tých
a 1760tých2) zřejmým toho jsou důkazem.
    Po zrušení řádu 1773 trvalo gymnasium ještě dvě léta.
Formálně zrušeno dvorským dekretem císařovny Marie Terezie
28. března 1774. Roku 1773 bylo ve všech šesti třídách,
umístěných ve třech učírnách 72 studujících (35 + 23 + 14).
Jiný zavanul času duch. Latině dávána u nás výhost, vládu
převzíti měla němčina. Nižší třídy bývalých gymnasií nařízeno
přetvořiti na „triviální školy“ pro všechno občanstvo určené;
pro měšťany, řemeslníky a nastávající učitele (!) určena „K. k.
Hauptschule“ - „C. k. škola hlavní“. A takovou dostala r. 1776
Telč. Otevřena měsíc po „C. k. normální škole v Brně“ jako prvá
svého druhu na Moravě.
    3.  „C. k.  hlavní a  normální škola v Telč i“ - byla
trojtřídní. Ustanoven byl na ní ředitel (direktor), katecheta, dva
učitelé a pomocník.
    Prvním ředitelem jmenován dvorním dekretem ze dne 9. března 1775
Ignát Eckel. Úřadoval do r. 1787. Zajímavo, že škola v začátcích svých
příznivců měla hojnost. Dokazují to četné testamenty měšťanů našich, v
nichž na „normanské“(!) školy pamatováno. Výborně působil druhý
ředitel (1787-1829) Ondřej Ant. Palleta.3) Abychom poněkud blíže o
poměrech této naší školy byli poučeni, uvádíme některé podrobnosti z r.
1795.
    Řediteli mimo správu školy příslušelo především starati se o
předvzdělání čekatelů učitelství, „praeparandů“. Vyučoval hlavně ve tř. 3.
a byl i dozorcem dívčí školy triviální. Ve tř. 2. učil „německé mluvnici“.
Učitelé

    1) Z rukopisných letopisů řádu „Litterae annuae“ v Č. M. M. r. 1899
podává Dr. A. Podlaha.
    2) Museum: knihy „Sessiones“.
    3) Byv do pense dán žil Palleta (Paléta) do r. 1832. Pochován u sv. Anny,
kdež náhrobník německými verši zásluhy jeho hlásá.
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(tehda Jan Hanenstein a Frant. Prucha) vyučovali předmětům sobě
přiděleným ve všech třech třídách. Setkáváme se tu s podobným
zařízením, jaké nyní na měšťanských školách panuje, kde „odborní
učitelé“ dle odborů svých učí.
    Posledním ve sboru byl pomocník (Josef Želivský), který měl
povinnost, „starati se o pokoj a pořádek mezi žactvem, voditi je do
kostela“ a v I. třídě  nižší oddělení učiti slabikovati a čísti, ve vyšším
oddělení již „skloňovati  německá podstatná jména a členy“ a připravovati
katechesi.
    Od r. 1829-1839 byl ředitelem ústavu bývalý jeho katecheta P. Ignát
Šašecí, rodák z Telče, po něm pak r. 1839 1846 Josef Tobiášek, vynikající
hudebník a hudební skladatel, který byl po 10 let vychovatelem hrabat
Adolfa a Gustava Podstatských. Sepsal mluvnici německou, jež přes 20 let
na hlavní škole zdejší (a jinde) byla knihou učebnou. Byl smýšlením Čech.
Za něho rozšířena škola o čtvrtou třídu (viz stať o škole reální). - Po smrti
jeho nastoupil Jan Schwarzer z Heldenstammu, který byl hlavně příčinou,
že ústav zůstal německým přes nařízení vládní z r. 1849, proti usnesení
zastupitelstva města Telče z r. 1862 a zřejmému místodržitelskému výnosu
z téhož roku. Ovšem slynula i za něho škola daleko široko, tak že hrnuli se
sem zejména privátní žáci, v „poškolách“ soukromě učeni, by zkoušky
vybyli a vysvědčením se opatřili.1) Za něho škola, mající 4 třídy (třída 1.
ve 2 odděleních), převzata r. 1867 obcí. Dočkal se toho, že oddělena r.
1870 správa reálky od školy hlavní, jež v důsledcích školních zákonů z r.
1869 „chlapeckou národní“ čili „obecnou“ se stala. Byl tedy pátým a
posledním ředitelem zrušené školy  hlavní.
    4. O počátcích zdejší školy reální  píše prof. V. Martinek:
„Hlavní školy byly zakládány za tím účelem, aby vzdělávaly
mládež pro praktické potřeby občanstva, zvláště aby prospívaly
průmyslu a řemeslům, a aby z nich žáci vstupovali přímo na
techniku neb i za praktické geometry do života. Brzy se však
ukázalo, že příprava pro školy technické i život veřejný na
trojtřídních školách hlavních je nedostatečná, jak jinak ani býti
nemohlo; bylyť školy ty určeny pro veškeré chlapce obcí
přiškolených. A bylo mezi povolanými málo vyvolených. I
připojena k trojtřídní hlavní škole třída čtvrtá o jednom neb o dvou
ročnících, z nichž pak později vyvinuly se nesamostatné reálky.“
    Potřebu důkladnějšího vzdělání pro dorost těch, kteří k
technickému studiu se připravovali nebo prakticky se důkladně
vzdělati chtěli, aby uplatnili se v závodech průmyslových i v
samostatných výrobních podnicích - poznal i rodák telecký, syn
ředitele panství zdejšího, vládni rada ve Vídni František Chornitzer.

    1) Od r. 1830-1869 podrobilo se v Telči zkouškám 972 privatistů.
Jezdívali sem s nimi z Třebíče (poškolní „extrastundu“ měl tu kapucín P.
Otmar Sokol, který sám na 100 žáků do Telče přivedl), učitel Šplíchal z
Dačic a j.
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Závětí svou z r. 1829 ustanovil c. k. hlavní školu v Telči universální
dědičkou jmění svého, „aby svým časem řádná kreslicí
škola v Telči byla zřízena“. - Od r. 1834, kdy úroky odkazu
uvolněny, pomýšleno na uskutečnění přání šlechetného fundatora.
Bylo však třeba většího kapitálu, který také skutečně
sháněn. Zatím vyučoval zdejší civilní geometr Leopold Bílek
od 1. ledna 1842 aspoň v neděli tovaryše zdejší kreslení. Teprve
na základě úředního svolení ze dne 24. srpna 1842 otevřena
ovšem jen jako „IV. třída (čtvrtá klas)“ čili „kreslicí třída“ o
jednom ročníku, ač měla býti organisována podle Jihlavské „IV.
třídy o dvou ročnících“, založené r. 1837.
    Výbornému místnímu kompetentu Bílkovi nepodařilo se
místa učitele na této třídě dosáhnouti; jmenován známý nám
z předešlé stati Švarcer. - Vyučováno původně v sále na radnici,
dokud budova hlavní školy r. 1845 nebyla přestavěna. Od r. 1845
pokládána tato naše čtvrtá třída jakoby byla o dvou ročnících,
ač učil v jedné učebně jediný Švarcer všem technickým předmětům
obou ročníků. Ministerstvo, jež po r. 1848 provádělo
reformu školství „středního“ od základů, vyzvalo město Telč
(1849), aby čtvrtou třídu na „nižší  reálku“ přeměnilo. -                                 
To provedeno nebylo. Avšak od r. 1852/53 nazývána jediná tato
třída, hlavní škole stále přičleněná, nesamostatná: „C. k. nižší
reálkou“. - Teprv když r. 1854 dostalo se městu druhého velkého
odkazu Anny Löszlerové (5500 zl.) na vydržování II. ročníku,
ročník ten zásadně zřízen r. 1858, otevřen 1859/60.
    Tato „c. k. nižší reálka“ či „podreálka“ naše o dvou ročnících
trvala do r. 1860.
    Tím, že na žádost obecního zastupitelství se svolením úřadů
prohlášena na ní vyučovací řečí čeština, stala se nejstarší
a tenkrát jedinou českou střední školou na Moravě. -                           
R. 1866/67 stala se reálkou obecní a v důsledcích zemského
zákona mor. ze dne 30. dubna 1869, jímž prohlášeno, že reálky
nižší čtyřtřídní budou, rozšířena o třetí třídu 1869/70. A tím
rozšířením vyčerpány finanční prostředky obce nadobro. Žádala
stát o převzetí školy jako „reálného gymnasia“. Ministerstvo
rozhodlo se pro - Třebíč a Valašské Meziříčí.
    Po mnohých nových žádostech a prosbách (petice na sněm
zemský 11. září 1871 podepsalo mimo Telč 23 obcí okolních)
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usnesl se konečně mor. sněm zemský dne 5. října 1871 o převzetí
školy zemí. Opětně byla Telč prvním městem moravským,
majícím českou vyšší zemskou reálku. Prvým ředitelem
jejím (po oddělení reálky od hlavní školy spravovali zatímně
reálku r. 1870 a 1871 Jos. Maršal, po něm pak Eduard Stoklas)
jmenován Jan Mládek, který působil do r. 1892. Od toho roku
řídí ústav ředitel Karel J. Maška. R. 1904 dosáhl počet
žactva v 7 třídách a 5 pobočkách nejvyššího čísla 456. Budova
vystavěna r. 1875 na pozemcích hrabětem Leopoldem Podstatským
věnovaných nákladem 74.000 zl., rozšířena r. 1901. (Obr. 30.)
Na ústavě ve škol. r. 1912 vedle ředitele působí 16 sil definitivně
ustanovených 6 suplentů a pro vedlejší předměty, pokud nejsou
vyučovány členy sbory, 1. vedlejší učitel. Žáků jest v 7 třídách
a 4 pobočkách (I.-IV.) 360 a 14 privatistek. V rozpočtovém
návrhu vládním, předloženém poslanecké sněmovně říšské rady,
zařazena jest též položka pro státní reálku v Telči; ku sestátnění
došlo počátkem září 1912.1)
    5.  Dívč í  školy. - Dne 21. března 1788 zavítal do Telče
krajský komisař Leopold Hörmann z Jihlavy, aby přiměl obec
i pro děvčata řádnou školu opatřiti, když o hochy již dobře bylo
postaráno. Máme za to, že po zřízení hlavní školy budova staré
městské „školy“ v Seminářské ulici, kamž asi dříve někteří
rodičové zároveň s chlapci posílali i děvčata, hned r. 1775
ponechána děvčatům. Přímých zpráv o tom není. - Město podepsalo
protokol o zřízení „dívčí školy triviální“ 11. června 1788. Ježto
žena prvého na školu ustanoveného učitele Karla Jana Jecha
nevyznala se v ručních pracích a obec slíbila o „pracovní školu“ se
postarati, mínili ze dvou světnic učitelových popustiti jednu učitelce
ručních prací. Nevíme, zdaž tenkráte se to provedlo. - Prvou fasi
tohoto učitele známe z r. 1794. Měl na „určitých“ příjmech od
města jako „školní plat“ 65 R., třetí díl z fundací mešních
(varhaník, kantor, učitel) 3 R. 24 kr., koledy třetinu 2 R. 24 kr.; na
neurčitých příjmech 100 zl. od kostela jesuitského, 7 zlatých z obce
židovské a třetinu z pohřbů 3 zl. 40 kr. Čítáno jemu z toho na
pomocníka 20 zl.; zbylo tudíž služného 161 zl. 28 kr.2) - R. 1807
přestěhována škola jako dvoutřídní na náměstí č. 47. Stará budova
školní v ulici prodána za 600 zl.

    1) Zprávy řed. Karla J. Mašky.
    2) L 976 a 1092. Také: „Einreichsprotokol“ 1788.
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    Ježto kronika dívčí školy z prvních desítileti trvání školy
té se nezachovala, známe jen jména několika učitelů. Byli to
v letech 1808-13 Fr. Blas, pak Jan Svoboda, František Menšík,
Vincenc Branž (do 1843), Filip Bílek (do r. 1848). Příchodem
Jana Kypty r. 1848 rozkvetla škola dívčí. Vzácný tento muž,
výborný pedagog, spisovatel a hudební skladatel, smýšlením Čech
upřímný, byl z prvních, kteří přidavše se k rodákům zdejším
Sankotovi, Vlkovi, měšťanu Fil. Šašecímu a j. hned pohnutého r.
1848 na očistě poněmčilé Telče pracovati se jali. Ač podle
povinnosti své svědomitě ve škole i němčině vyučoval, úsilí
největší věnoval učení jazyku mateřskému, nedbaje protivenství
mocných svých nepřátel - Němců v obci, kteří i při visitaci školní se
ozývali, že prý „děti česky tak jak tak umějou“.1) -
    Za Kypty rozšířena byla dívčí škola na trojtřídní (1857).
R. 1864 přibyla třída čtvrtá, již považovala obec (obdobně jako
kdysi 4. třídu na hlavní škole) jako „vyšší“, „výrobní“, „školu
ručních prací“. Město samo z prostředků svých ustanovilo
„industriální učitelku, a byla v té příčině Telč po Velkém Meziříčí
druhým městem moravským, vyučování to zavádějícím. Péčí
„Spolku dam“ zakoupeny později třídě dva šicí stroje. Jan Kypta
zemřel r. 1869. Nástupcem jeho stal se Jan Brandštiller (do 1891)
za něhož škola 1887 rozšířena na pětitřídní, roku následujícího
na šestitřídní. Však již „Národní Jednota“ tehda v Telči zařízená,
chopila se myšlenky, zříditi v městě dívčí školu měšťanskou. Úsilí
tomu i město přálo. Dne 12. února 1889 povoleno zříditi školu tu,
jež postupným otevíráním tříd stala se úplnou r. 1891. Ředitelem
ustanoven 1889 Jan Tiray, dosud tu působící. R. 1905 přibyla
pobočka při třídě páté, jež nyní stabilisována.
    Od r. 1893 dívčí školy umístěny v bývalých „kasárnách“,
kamž po jich přestavbě 1907 přestěhována i škola chlapecká.
Celkový náklad přestavby 114 tísíc korun, k čemuž přispěla
Městská spořitelna 20.000 K a Obč. záložna (dosud) 11.000 K.
(Obr. 31.)

    1) V časopise „Učitel“ ročník I. otištěn obšírný životopis Kyptův,
sepsaný Janem Tirayem. Vyjímáme z něho seznam samost. vydaných
spisů Kyptových: Stručný zeměpis, Malá německá mluvnice, Stručný
dějepis země moravské, Proprava k vyučování české řeči, Dějepis města
Telče a panství Teleckého, Zrcadlo nábožnosti (životopis hraběnky
Františky Slavatové), Malý koledníček, Nauka o souhlasu. Článků
paedagogických, písni školních a j. jest od Kypty mnoho.
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    6.  Lidová malírna, rázu soukromé školy odborné, zřízena
byla místním odborem Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu
v Telči r. 1908 za tím účelem, aby v drobném uměleckém průmyslu
uplatnila a znova k rozkvětu přivedla náš národní vkus a ornament,
také, aby v místě průmyslem chudém otevřela nový zdroj výživy.
Správu vedou František Fromek, prof. zemské vyšší reálky a Hynek
Janků, odb. učitel na dívčí měšťanské škole.

Obr. 31. Budova škol obecnych a měšťanských.

    Lidová malírna vyrábí a zdobí porculánové nádobí (jídelní,
kávové a j. soubory), majolikové a kameninové předměty užitkové
i ozdobné (džbány, talíře, plucary, mísy, vásy, kořenice
a t. d.), dřevěné předměty (krabice, rámy, podnosy, výplně
do nábytku a t. d.) a bude malovati všechny druhy užitkového
skla. Provádí i návrhy umělců na libovolném materiálu. Veškeré
výrobky malírny jsou technicky i umělecky dokonalé a našly
hojný odbyt u nás i za hranicemi; Jsou opatřeny značkou.
slováckým jablíčkem a písmenem T. Roku 1912 pracuje v malírně
16 děvčat.

10
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    O prodej vyrobeného zboží stará se „Družstvo“ r. 1912
zřízené.
    7. Dodati sluší, že židé, kteří vždy a všude pečlivě výchovy
dětí svých dbali a dbají, i v Telči, třeba tu jen tři a čtyři rodiny
žily, hned ve století 17. zvláštního učitele svého měli. R. 1656
jmenoval se ten židovský učitel Začkar R. 1670 hrabě Ferdinand
Vilém Slavata výslovně povolil čtyři rodiny židovské a ,,pátého
rektora pro vyučení dítek jejich při městě svém Telči“. Od
r. 1860-1897 byla v Telči soukromá židovská německá
škola jednotřídní, vydržovaná majetnějšími členy zdejší naboženské
obce židovské. Z učitelů mnoho let působil na škole té J. Koliš.1)

Živnosti.

    Polní hospodářství jest předním zdrojem výživy zdejšího
obyvatelstva. Zejména na Starém městě trvá od stara několik
větších domů rolnických.2) Mnoho řemeslníků a živnostníků, jako
jinde v krajích našich, s několika měrami polí vypomáhati si
musí tolikéž. Velkoprůmyslu tu není. Trhy výroční přestaly již
hlučnými býti, týdenní trhy obilní téměř zanikají.
    O řemeslech viz dotyčnou stať všeobecnou. Připomenouti
sluší, že ve století 16. časté nacházíme zápisy o „kosařích“,
„srpařích“ a „šlejfírnách“ v Telči. - Slynuli naši zedničtí mistři,
z nichž (dle jména Vlach) Jan Beveselli r. 1720 stavěl kostelní
věž v Jarošově. Hodinář Jan Jiří Rottl r. 1717 dělal velké věžní
hodiny do Kumžaku.
    R. 1765 mělo každé řemeslo v městě našem svůj cech, nad
nímž vedle cechmistrů zvláštni dozor měl i „inspektor “ městskou
radou vyslaný.3) Bylo tu 20 cechů: řeznický, soukennický,
ševcovský,

    1) Urbář III. str. 41.
    2) R. 1910 měla Telč 182 koňů, 889 kusů hovězího dobytka (z těch
490 krav), koz 222, vepřů 393; z drůbeže slepic 4781, hus 67, kachen 40;
úlů pohyblivých 142, nehybných 20.
    3) Bílek zapsal r. 1790 počet řemeslníků v Telči: řezníků 20, krejčích 29,
ševců 26, soukenníků 12, tkalců 32, kožešníků 8, bednářů 7, hrnčířů 7,
kloboučníků 6, pekařů 8, kovářů 10, kolářů, sklenářů, zámečníků,
kameníků, koželuhů, barvířů po 2, mydlářů, jirchářů, provazníků po 3,
punčochářů a zedníků po 12, tesař se 17 pomocníky, stolařů 6, knihař,
pernikář, soustružník, postřihač, jehličář a hodinář po 1. - L 710. (Obr. 32.)
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tkalcovský, krejčovský, pekařský, hrnčířský, kovářský, kolářský,
bednářský, zámečnický, truhlářský, kožešnický, punčochářský,
mlynářský, barvířský, mydlářský, zednický; provaznický, tesařský.
    Zajímavo jest, že z rodiny barvíře Litohorského - měl dům
na náměstí - pocházel předek baronů Leitenbergrů v Kosmonosích,
kteří nahromadili, používajíce v 18. století nových barviv
a vzorků v továrně, své obrovské bohatství.
    Úpadek středních tříd výrobních vysvítá z pouhého fakta,
že klesl počet samostatných řemeslníků, jichž v Telči bylo r. 1818
- 233 (obuvníků 30, krejčích 25, řezníků 16, pekařů 9 atd.)

Obr. 32.

za 50 roků na 120.1) Na bývalé lepší časy upamatují cechovní
prapory, pod nimiž se dosud ještě řemesla, v den Božího Těla  řadí
a staré „truhlice“ cechovní s artikulemi a různými spisy  v našich
museích.
V srpnu r. 1911 mimo továrny a větší závody: městský pivovar;
panský  lihovar, parní mlýn a krupník vodní, parní pilu, továrny
strojnické, na žaluzie,  výrobu hliněných kamen, továrny „Austria“
na trikové zboží a rukavice  a městskou parní cihelnu bylo tu:
řezníků a uzenářů 15 (z těch zároveň na  hospodách 9, jeden i
kupcem smíš. zboží, jeden pouze překupníkem uzenářského  zboží),
mlynáři 3, pekařů 10, cukráři 2; zednických mistrů 2, tesařský

    1) Z. A. „Statistische Tabellen z r. 1818.“
10*
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mistr 1 (obou řemesel tovaryši a dělníci nepočítáni), pokryvači 3, studnář
1; stolařů 10 (jeden pracuje s motorem), řezbáři 2, soustružníci 2, bednáři
3, sklenáři 3, klempiři 3; kovářů 5, kolářů 6, zámečníci 3, strojní zámečník
1, puškař 1, nožíři 2, pilníkář 1, sedláři 4 (z nich 1 natěrač), řemenář 1, na-
těrači 3 (z nich 1 řemenář), krejčích, 19, modistky 4, šiček 15, pletení trik
3, obuvníků 24, punčocháři 2, klobučníci 3, barvíř 1; knihař 1, košíkář 1,
košinář 1, hrabičkář 1, provazník 1, malíř akad. 1, fotograf 1, malíři
pokojů 3; perleťáři 2, harmonikáři 2, hodináři 4, kominář 1, holiči 4,
zahradník 1, umělé květinářství 1. Hostinskou živnost provozovalo 18; tři
z nich na hotelích „U černého orla“, „U zlatého kříže“, „U nádraží“, jeden
současně i kavárníkem. Obchodníků se smíšeným (koloniálním) zbožím
bylo 17 (z těch 1 zároveň obchod střižní a v obilí, 1 v kožích, 1 ve vejcích
a másle, 1 ve zboží uzenářském, 1 ve vínu), s obilím, semeny, plodinami 4
(z těch 1 kupec s koloniálním zbožím), se lnem 3 (z nich 1 i v obilí),
materialista 1, železář 1, se šicími stroji 1, se zbožím plechovým a email. 2
obchodníci (z nich 1 klempíř), v kožích 2 (z nich 1 kupec kolon. zboží), 1
s kožemi nevydělanými, 1 staré železo a hadry, střižným zbožím 9 (z nich
2 se lnem, 1 kupec s kolon. zbožím, 2 s hotov. obleky). hotovými obleky
2, modním zbožím 1, krátkým zbožím (kramářství) 4, uhlí 4 (1 z nich
obchod obilní), knihkupectví (a papírnictví) 1,1) papírnictví 2,  zelinářství
a krupařství 7, obchod vepřovým dobytkem 4, drůbeži máslem  a vejci 1,
máslem a vejci 2 (z nich 1 kupec kolon. zboží). Mimo hlavní trafiku  a
sklad tabáku je tu ještě 6 trafik.

Spolky.

    Že staré cechovnictví  znamenalo sdružování jednotlivců
za účelem zájmů existenčních, jest na bíledni. K tomu hledisku
sociálnímu přistoupily v minulých stoletích vztahy a potřeby
náboženské, jež vytvořily i u nás několik „bratrstev“. Z těch
nejstarší bylo jesuity r. 1656 založené „Bratrstvo očišťování
P. Marie“, jež vydávalo tištěné zprávy roční členům („sodalům“).2)
Ve století 18. byly v Telči tři bratrstva, a to: „Isidorské“,
„Marianské“ a „Rodiny Páně“; také uvádí se jako „kongregace
latinská

    1) Emil Šolc jako nakladatel získal si nemalých zásluh o literaturu
vydáním spisů Kosmákových, Bartošových, „Moravské a Slovenské
čítanky“ a j.  Přesídlil r. 1911 do Prahy.
    2) Z takové zprávy - L 701 - dovídáme se, že r. 1779 byl rektorem
bratrstva hrabě Alois Podstatský, prvním asistentem prelát
Novo-Říšský, druhým děkan v Telči, prefektem šlechtic Fučíkovský z
Grünhofu (bydlel v Telči), prvním a druhým viceasistentem radní páni,
sekretářem primator města, pak 12 „rad Marianských čili consultores“,
vesměs měšťanů nejpřednějších.  Modlitební knížka („Manuálník“)
bratrstva ve 2. vyd. tištěna r. 1689. D 430.
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(gymnasisté), česká a německá“. Literáti byli u sv. Jakuba,
kdež zřízeno v posled i čtvrté „Bratrstvo Srdce Pána Ježíše“
r. 1775.1)
    Bratrstva zrušena císařem Josefem II.
    Starodávné „střelecké“ spolky, jimž podnětem původním
byla zábava, počaly v letech nebezpečí válečných dávati se
ve služby vlasti jako čety dobrovolných branců. Když v letech
1790tých za prvních válek s republikou francouzskou vláda
rakouská ku dobrovolným sbírkám na válku vybízela, tu
vzpružením citů vlasteneckých i v Telči zřízen „Sbor
dobrovolných  střelců“. Ti cvičili se ve střelbě v Bažantnici,
později na Bělidle a ve svobodném dvoře na Štěpnici. Spolek zanikl
zrovna  jako , ,Národní  garda“ zdejší r. 1849, jejíž komandantem
byl  člen hraběcí rodiny zdejší Adolf hrabě Podstatský, Zanikl i
zdejší  německý „Gesangsverein“„Gesangsverein“„Gesangsverein“„Gesangsverein“2) z let 1860tých, když vítězilo u
nás  národní uvědomění. Vědomí to pomáhaly buditi a síliti spolky
vlastenecké a vzdělávací, z nichž prvním byla „Beseda“, r. 1872
založená, jejíž prvním předsedou byl první český starosta města
Telče, advokát Dr. Josef Sobotka.
    „Dobrovolný sbor hasičů  v Telč i“, r. 1871 založený,
tehda rozdvojil se: čeští členové založili r. 1872 „Tělocvičnou
hasičskou jednotu“; zbylí členové zůstali spolkem „Feuerwehrem“,
jemuž obec (tehda) na místě bývalých jatek zbudovaný dům za
skladiště propůjčila. R. 1893 přijali čeští hasiči jméno „Městská
dobrovolná jednota hasičská“. „Sokol“ stal se spolkem
samostatným, který, maje nyní i Dámský odbor, zřídil „Družstvo
pro vystavění tě locvičny“.
    Hned po zřízení zemské reálky založen (1872) „Spolek ku
podporování chudých studujících zemské reálky“.
    V letech 1880tých trval „Literární klub“, r. 1881 založen
řemeslnický spolek „Čestmír“.
    R. 1886 zřízena v Telči „Národní Jednota pro j ihozápadní
Moravu“ (ústředí z Telče do Brna r. 1888 přeneseno);
nyní je v Telči i Dámský odbor Jednoty; odbory starají se hlavně
o „Veřejnou knihovnu městskou“. R. 1887 vznikl
„Vzdě lávací

    1) Kniha modlitební tomuto bratrstvu vytištěna r. 1771. D 586.
    2) Zpívány i české sbory.
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a zábavný spolek Omladina“, který svými „Přenosnými
knihovnami“ zdárně působil.
    R. 1890 obnoven „Sbor vysloužilců“ (zřízen 1879),
založen současně i dělnický spolek „Dobroč in“.
    V posledních 20 letech přibyly: „Odbor Ústřední Matice
Školské“ (jest jedním z nejčilejších na Moravě), „Jednota
sv.  Josefa“ (zakladatelem děkan A. Hrudička), „Odbor
Červeného kř íže“, „Okrašlovací spolek“ (zakladatelem Dr.
P. Kusala), jehož chvályhodnému úsilí vděčíme zalesnění Oslednic,
„Musejní spolek“ (založil ředitel K. Maška), „Bruslařský
klub“, opatrující i veřejné lázně. V posled založen „Spolek
sirotčí“ (r. 1909, zakladatelem soudní rada Frt. Havel) a „Spolek
pro zbudování nemocnice v Telči“ (r. 1912, zakladatelem děkan
A. Hrudička). Komité dam stará se o „Polévkovou kuchyni
školní“; jest tu i „Konference sv.  Vincence na
dobrovolnou podporu chudých“ a sdružení náboženská.
    R. 1909 spojila se Beseda s Omladinou ve „Č tenářský
spolek“, jehož „Pěvecký odbor“ za řízení sbormistra, soudce
A. Pospíšila, v dalekém okolí získal sobě pověsti nejchvalnější.
„Divadelní odbor“ čile si vede (Med. Dr. J. Jakubec), pořádaje
představení v „Městském divadle“, upraveném ve zrušeném
kostelíku sv. Ducha.
    O peněžních ústavech zdejších viz stať „Obchod“.

Vynikající telečtí rodáci a mužové o město zasloužilí.

    Některé z vynikajících rodáků svých a mužů, kteří o Telč
zásluhy sobě získali, poctilo město tím, že pojmenovalo dle nich
náměstí a ulice své. Hlavní náměstí nazváno „Přemysla Otakara
II.“, náměstí na štěpnici nese jméno prvého pána z rodu
Hradeckých, Oldř icha.
    Máme dále ulice: Křížovu, Optátovu, Mezounovu, Zachariášovu,
Slavatovskou, Hodovu, Hanusíkovu, Venetovu, Furchovu,
Tobiáškovu, Sankotovu, Těšíkovu, Mládkovu.
    Oldř ich Kř íž, narozen v Telči r. 1405, učitel, později
kněz řádu sv. Augustina v Třeboni. Neunavně a vytrvale opisoval
po 50 let knihy a důležité spisy své doby, aby zachovány byly
věkům příštím. Zejména zůstavil nejobsáhlejší sbírku současných
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spisů týkajícich se náboženských bojů strany husitské a katolické.
Vzácnému muži tomuto, kterýž zemřel jsa téměř stoletý, zasazena
v Třeboni pamětní deska.
    Telčan Beneš Optát vysvěcen r. 1520 na kněze katolického;
později stal se kazatelem Jednoty českých bratří. Byl první, který
sepsal a tiskem vydal se soudruhem svým Petrem Gzelem z Prahy
českou mluvnici. Přeložil také Nový zákon, napsal „Knížku
početní“,  „Kázání“ a p.
    Jan Mezoun nar. v Telči 1542 z chudobných rodičů.
Neobyčejně jsa nadán vystudoval bohoslovi a na doktora bohosloví
v Bononii (Bologni) povýšen. Ač velmi mlád jmenován pro svou
učenost, výmluvnost a znalost cizích jazyků děkanem kapituly
Olomucké; jsa v přízni samého papeže zvolen brzo na to biskupem
olomuckým. Rázně a účinně ujímal se katolíků diecése své. Řečnil
v Praze 1577 nad rakví † císaře Maxmiliána II. načež vraceje
se stavil se v Telči, aby byl kmotrem při křtu dcery Zachariáše
z Hradce, Kateřiny. Pohříchu výtečný muž ten příliš záhy -                              
r. 1578 zemřel.
    Zachariáš z Hradce (viz stať Dějepisný přehled).
    Slavata Vilém a Františka Slavatová (tamtéž).
    Tomáš Hoda, v letech 1680tých konšel města a r. 1699
primator, obchodník v suknech a majitel domu čís. I. 52, postavil
se v čelo občanstva, když jednalo se o to hájiti privileje městské
až před samým císařem Leopoldem I. Hoda daroval r. 1696 zvon
,,Umíráček“ na věž sv. Ducha, r. 1707 věnoval 3000 zlatých, aby
latinské školy, otevřené a řízené řádem Tovaryšstva Ježíšova,
mohly v úplné gymnasium rozšířeny býti. Zemřel r. 1709. Z odkazu
Zuzany Hodové († 1710) postaven r. 1720 krásný mariánský
sloup prostřed náměstí, na němž vedle znaku majitele panství
a erbu městského i monogram T Z H (Tomáš a Zuzana Hodovi)
spatřujeme dosud.
    Ondřej  Hanusík, kupec a majitel domu č. I. 66, konšelem
býval po r. 1700, primatorem r. 1716 a 1729, též správcem špitálu.
Postavil r. 1719 kapli Panny Marie na Štěpnici, obmysliv ji i
fundací náležitou; byl dle všeho i dárcem sousoší „Svaté rodiny“ na
Velkém předměstí. R. 1737 umožnil zřizení křížové cesty na
chodbě u farního chrámu Páně. Žil ještě r. 1740.
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    Fil ip Veneta, nar. 1722, majitel domu č. I. 16, byl v radě
městské již r. 1764; od r. 1766 až 1783 nepřetržitě poctěn hodností
primatorskou. Byl správcem špitálu i výběrčím kontribuce a
skutečným vzorem svědomitého úřadování ve všech směrech.
Vystavěl kapli „Ježíška“ při špitále a r. 1768 zřídil i kaplanství
špitální. Velezasloužilý muž ten, jehož podobizna v kapli špitální se
chová, zemřel r. 1785.
    O Vincenci Furchovi, básníku, vychovaném v Telči,
viz popis Krásonic.
    Josef Tobiášek, učitel a pak ředitel c. k. hlavní školy
v Telči, výtečný hudebník a hudební skladatel. Napsal německou
mluvnicí pro Čechy s textem oboujazyčným. Skládal, jsa upřímným
Čechem, i české básně. Zemřel r. 1846.
    František Sankot, nar. v Telči r. 1820. Jako absolvovaný
právník v památném bouřlivém roce 1848tém s Mikšíčkem z Dačic
a Fáčkem z Hradce byl v čele vlasteneckého hnutí v Telči
a ohnivým slovem i písmem k uvědomělosti občanské a národní
nabádal. Zůstal upřímným našincem jsa c. k. místodržitelským
radou v Brně a vlivem svým nejvíce přispěl k tomu, že vyšší
česká zemská reálka v Telči zřízena byla. Jmenován byv r. 1871
čestným občanem teleckým, zemřel již 1876.
    Josef Těšík, nar. r. 1831 v Borech na Moravě, farář
a děkan v Telči 1860-1880, byl z družiny vlasteneckých nadšených
kněží moravských (Sušil, Procházka, Šmídek, hrabě Sylva-Tarouca
a j.), kteří od r. 1848 dobrou četbou budili a vzdělávali lid.
Těšík napsal v denní listy řadu článků s názvem: „Kdo jest Vaším
nepřítelem“. Jako bývalý c. k. zemský školní rada přispěl i Těšík
radou i přimluvami ku zřízení nynější reálky naší. Samostatně
vydal: „Růže a trní“. Zemřel r. 1880.
    Jan Mládek, nar. v Líbštadtě v Č. 1834, první ředitel
české vyšší zemské školy reální v Telči a zařizovatel její, ryzí
vlastenec, obětavý podporovatel studentstva. † 1911.
    Plného našeho vděku zasluhují pilní pracovníci o dějinách
města:
    Jan Pavel Bílek, chirurg, městský tajemník v Telči,
spisovatel prvých „Pamětí“' města našeho 1790. Přeložil do češtiny
dílo Steidelovo „O porodnictví“. Zemřel 1826.
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    Jan Kypta (viz školy v Telči).
    Jaroslav Janoušek, profesor na reálce v Telči, zakladatel
musea zdejšího a prvý jeho kustos, spoluspisovatel díla „Město
a panství Telč“ a „Město a panství Dačice“. Napsal četné články
do Čas. Mat. Mor. a Mitteilungen c. k. ústřední komise ve Vídni
(zámek Telč, malby na skle v zámku, kostely v Telči, Dačicích,
Slavonicích, Lideřovicích a j.); zemřel 1897.
    Jan Beringer, profesor reálky v Telči, spoluspisovatel
díla „Město a panství Tělč“ a „Město a panství Dačice“, článků:
„Zašlé osady v okolí Telče“, „Ilustrovaný breviář v Nové Říši“
a j. Zemřel 1901.
    Václav Martínek, profesor v Telči, napsal ve „Zprávách
reálky v Telči“ obšírný článek: „Školy města Telče“. Zemřel
roku 1901.
    Dne 4. srpna 1912 zemřel spisovatel knihy „Františka Slavatová
a její doba“ a Chrám matky Boží a jiné církevní památky
v Telči“ Msgr. Alois Hrudička (nar. v Třešti r. 1843), arcikněz,
děkan a farář v Telči 1890-1911. Sepsal několik učebnic
náboženství pro střední školy, Topografii diecése Brněnské a j.
Opraviv veškeré kostely v Telči vně i vnitř, postaral se o základ k
fondu pro vystavění nemocnice místní. Fond vzrostl nyní nad 40
tisíc korun.
    Také rodák zdejší farář radkovský Josef Sankot († 1882)
zanechal rukopis o dějinách Telče.1) Vydal tiskem roku 1863:
„Pomníky tisícé ročnice v národě našem“.
    Zakladatelem „Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu“
s ústředím v Telči byl profesor zdejší reálky, literární kritik
Leandr Čech. Zemřel 1911.
    Rodák zdejší Jan Tomášek († 1910) po mnohá léta filiálku
továren svých na zboží textilní v Telči udržoval. Po smrti jeho
a manželky Johany odevzdána městu jistina 60 tisíc korun
na podporování tkalců zdejších; v závodě řečeném kdysi
pracujících a chudiny města. Čest budiž lidumilům těmto!
    Zvučného jména i za hranicemi říše nabyl Karel  Jaroslav
Maška (obr. 33.), druhý ředitel zdejší reálky (od r. 1892 až
posavad), proslulý anthropolog a archeolog, nejlepší náš osteolog.
Narodil se 1851 v Blansku. Jsa profesorem v Jihlavě, Znojmě a
Novém

    1) D 282.
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Obr. 33. Karel Jaroslav Maška.
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Jičíně, po léta pracoval v oboru prehistorie, zkoumaje rozličná
naleziště pravěká, zejména jeskyně Štramberské a badaje soustavně
na nejbohatší a nejdůležitější v střední Evropě stanici diluviální
v Předmostí, kdež učiněn r. 1894 nález jediný svého druhu:
společný hrob 20 lidí diluviálních s kostrami úplně zachovalými.
Dlouhá jest řada článků Maškových v různých časopisech
uložených i samostatně vydaných. Přebohaté sbírky jeho zakoupeny
pro Moravské zemské museum. Souborem prací více než třiceti
let bude z podnětu zemského výboru moravského ředitelem
Maškou právě k tisku připravované monumentální dílo: „Předmostí,
diluviální stanice na Moravě“. Maška jest od r. 1891 dopisujícím
členem České akademie, od r. 1894 konservátorem c. k. ústřední
komisse ve Vídni; r. 1906 byl jmenován rytířem řádu císaře
Františka Josefa, r. 1911 čestným členem Moravského
archeologického klubu.
    Ze starších rodáků našich uvedeni buďte:
    Laetus Lukáš (Veselý), theolog, spisovatel, správce
olomuckého biskupství r. 1598.
    Řehoř  Samuel Otčenášek, nar. 1752; opat kláštera
sv. Augustina na Karlově † 1724.
    Jakub Dvořecký, nar. 1750, děkan v Třebíči, spisovatel
cenných pamětí.
    Jan Bernard Pelikán, nar. 1751, prelát Novo-Říšský,
zemřel 1819.
    Daňkovský Řehoř , nar. 1784, profesor řečtiny a semitských
jazyků v Prešpurku a spisovatel, † 1852; dokazoval,
že jazyk řecký pochází z jazyka slovanského.
    Norbert  Ritschel, nar. 1791, premonstrát v Nové Říši,
historiograf kláštera tohoto, jehož zásluhy jako sběratele pramenů
historických o Jihlavsku a Znojemsku Volný ve své topografii
plně ocenil.
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Bejkovec,

lidově obměněný název vesnice Býkovce (r. 1416 píše se
Bykowecz, později též pomnožně Býkovice), samozřejmého
významu.1)
    Tato katastrální a politická obec leží na potoce v dolíku
horském při Studensko-Batelovské silnici; jest od Studené 6 km
k severu, přímou lesní cestou 16 km od Telče vzdálena a čítá se
samotou Šimanovým, jinak Furmanovým mlýnem (stará pila již
při něm není) 34 čísel (čísla 29. již není), k nimž náleží na
pozemcích 188 ha (polí 77, luk 31, pastvin 23, lesů 44, rybníků
5 ha). Majetkem obce mimo pazdernu jest 14 ha rolí, 13 ha
pastvin, 25 a lesa.
    Obývá tu 182 lidí. Pouze 3 statky pokládají se za čtvrtlány:
ostatních 15 rolníků jsou „familianti“. Zdejší mlýn býval kdysi
panským, potom byl zřízen na přádelnu (s valchou) firmy Tomáš
Novotný. Nyní jest mlýnem parním. Uprostřed obce jest myslivna.
Jest tu i hospoda a kovář. R. 1870 žilo ve 28 domech 150 lidí.
    Trati: na Tanečkách, v Žehravci, v Kazích, ve Vrchu,
v Bařinách, v Pasekách, Niva; v Předních, Zadních a Dlouhých
loukách.
    Bejkovec patří kostelem a školou do Panských Dubenek.
    Počátek obce hledati sluší v zemanské tvrzi se dvorem.
Již r. 1348 psal se odtud Benedikt, kolem r. 1360 Přesek a Pešek,
pak Martin, který tu své manželce upsal 400 hřiven. Jan z Bejkovce
prodal zboží to Dobroslavovi ze Studené r. 1385; tenkrát
spojen Bejkovec poprve se statkem jmenovaným. Ale již r. 1407
kněz Pavel z Miličína a Studené prodal Bejkovec Reinhartovi
z Mostečné a Prostého; vedle něho připomíná se r. 1416 i Vilém
z Prostého spolumajetníkem Bejkovce. Potom střídaly se v majetku
různé rodiny: Václav z Lovčovic r. 1447, Martin Martinkovský
z Rozseče r. 1480, současně Jiřík z Rozseče.2) Po Janu
(r. 1556) jmenuje se vlastníkem Jindřich z Mírovic.

    1) Jména osad psána po většině tak, jak na základě spisu Fr. Černého a
Pavla Váši: „Moravská jména místní“, urbářů panství Teleckého, listin
Musea v Telči a j. pramenů navrhli c. k. okr. hejtmanství v Dačicích při
sčítání lidu 1910 profesoři reální školy v Telči Frant. Kouba a Kl. Králík.
    2) Půh. V.
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    Rytířská rodina Hozlaurů z Hozlau, seděním na Panských
Dubenkách, dovedla as na 80 roků udržeti zaokrouhlené panstvíčko
svoje, zabírající s Bejkovcem Prosté a část Jihlávky (viz
leta 1612-1685 P. Dubenky). S Dubenkami přešel Bejkovec
r. 1685 k Telči se „dvorem, ovčírnou a mlýnem“1) a zůstal při
panství tom podnes. Tenkrát nebyl vlastně vsí, neboť po 30leté
válce, kdy živořily tu 4 rodiny - grunt pátý byl pustý - 3 rodiny
odtud „utekly“ a poslední hospodář umřel.
    Zpustla tudíž ves kolem r. 1670 docela.

Bitovánky,

(také Bitovánky a Bítovánky slovo od Bitovan, nesprávně
Bytovanky). Vesnice tato, položená na kraji rozlehlých lesů na
horské planině při silnici ze Želetavy k Třebíči, má v 51 číslech
(scházejí 29 a 45) 265 obyvatelů. Jest tu 10 čtvrtláníků, 3 po 1/8lánu,
33 domkařů; hospoda na č. 51, 3 bednáři, 1 krejčí. R. 1870
žilo zde v 47 domech 277 obyv. Zachován fond kontribučenský.
    Z pozemků o výměře 541 ha jest polí 198, luk 58, zahrad 1•4,
pastvin 16, lesů 250, rybníků 4 ha.
    Trati: Vojtů žleb, u Dohnálek, za Borovím, Shnilá niva,
u Nové louky, pod Kopečkem, Sady, Zákopy, Zadní žlaby,
Kopaniny, Borovíčko, Vosyčí.
    Nejdéle drží grunty rodiny: Žádný, Linhart a Pospíchal.
Při panském dvoře jest 363 ha pozemků. Obec má pazdernu
a pastoušku a na 36 ha pozemků. Bývalý mlýn (na místě, kde
nyní je stodola dvorská) uvádí se jako pustý r. 1538. R. 1601
byl tu mlynář Urban.2) - Kostelem i školou patří Bitovánky
do Želetavy.
    Bitovánky jsou od stara samostatným statkem. Ponejprv
zaznamenány jako majetek Jimrama z Jakubova kolem r. 1360.
Od let 1380tých vládl tu po půl druhého sta let zemanský rod
Bořitů z Budče erbu dvou zkřížených bradatic (podoba tesařské
širočiny) v poli modrém a stříbrném. Mikuláš z Bitovánek a z
Hobzí s manželkou Hedvikou (r. 1387) zanechali syna Bořitu, který
k Bitovánkám připojil Nové Meziříčko. Známe z té rodiny Petra

    1) Z. A. Také L 596.      2) D 7, str. 129.
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r. 1447, Jana r. 1459, Bohuslava r. 1482, který přijal na spolek
Bohuslava z Běhařovic. Snad byli podílníky toho zboží i Ondřej
a Jan z Bohušic, píšící se z Bitovánek počátkem 15. století.
    Bořitové vystřídáni byli neméně rozvětveným a zámožným
tehdy rytířským rodem, v kraji našem proslaveným, Koňasů
z Vydří, kteří v letech 1520tých zaokrouhlovali zboží svoje Budč
a Krásonice. Teprv r. 1538 vložil Bořita z Budče Bitovánky
tehdy zpustlé Jindřichu Koňasovi z Vydří. Po Volfu Koňasovi
r. 1565 dědila dcera jeho Eufrosina. Potom dostaly se Bitovánky
asi r. 1615 Rudolfovi ze Šlejnic, který pokutován byl pro vzpouru
r. 1622 ztrátou tohoto statku. Odtud střídali se majitelé po celé
17. století.
    Konfiskovaný statek koupil cís. generální strážmistr Hannibal
ze Šaumburku. Po něm přešel r. 1629 v ruce královského
městského rychtáře znojemského Baltazara Wüllersdorfera z
Urbayru, kterýž prodal jej r. 1635 vrchnímu na panstvích biskupství
olomuckého Šimonu Kratzerovi ze Schönsberku (s Krásonicemi a
Štěpkovem) za 26 tisíc zlatých a 100 dukátů. Tento, ponechav sobě
jen Krásonice, prodal Bitovánky hned r. 1638 Štěpánu Kusému
z Mukoděl za 11 tisíc zlatých. R. 1650 dostaly se Adamu Ladislavu,
sv. pánu z Věžník, hejtmanu kraje znojemského; r. 1672
Dětřichu Gedeonu z Olešničky. Syn tohoto Adam Ladislav prodal
statek r. 1681 Pavlovi z Mořína, jehož syn Ferdinand r. 1688
pustil jej majiteli Krásonic Karlu Maximilianovi z Thurnu, tento
pak r. 1697 Janu Krištofu Říkovskému z Dobřichovic. Teprv
r. 1708 podařilo se připojiti Bitovánky i Meziříčko k přirozenému
jich středisku - Želetavě; dne 30. srpna t. r. koupeny hrabětem
Františkem Antonínem z Lichtenštejna a na Telči za 42 tisíc
zlatých a 100 dukátů.
    Od r. 1829, kdy Želetava byla oddělena od Telče, mají
Bitovánky stejné s Želetavou majitele.

Bohuslavice.

    Osad tohoto jména je na Moravě několik. Osobní jméno
Bohuslav v Diplomatáři Moravském uvádí se k r. 1174, o kterýchsi
Bohuslavicích ponejprv r. 1207 se píše.
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    Naše Bohuslavice leží při silnici z Nové Říše ke Staré Říši
na úbočí pahorkovitém a v kleslině u potoka Vápovického (do
Telče na západ 10 km); mají se samotou hájovnou „Boroviček“
správně „Borovíčko“ 40 čísel (schází č. 27, 35 a 36), 243 obyvatele
a na 375 ha pozemků (polí 266, luk 33, zahrad 1•3,
pastvin 28, lesů 32 ha). Dvůr kláštera Novoříšského, při němž
jest i lihovar, má 109 ha rozlohy. Po požáru r. 1904 a 1906
důkladně stavení dvorská obnovena. R. 1870 udáno ve 34 dom.
233 obyvatelů.
    Počítá se tu nyní půlláníků 10, čtvrtláníků 2, 1/8láníků 4,
chalupníků 15, domkaři 4.
    Jména tratí: v Křástově, u Borovičky, na Dílech, u Jasaní,
pod Vostrážkou, Losy, Prostřední, Padělky, Dlouhé louky,
Zahrádky, Hraničky, u Trubačky, Suché louky, Jeřábka, Vlčí krk,
Vranovky, za Humny, u Střešně, Radvánky, Stráně, do Kopců,
Morvánky, Kobyla, Votvrň, pod Pahorkem.
    Nejdéle sedí na gruntech rodiny: Zadražilova č. 3, Smetanova
č. 9, Marvanova č. 12, Urbánkova č. 14 a č. 16.
    Ves přifařena a přiškolena je do Nové Říše. Má jmění:
domky (chudobinec, isolační nemocnice) a 21 ha pozemků
(z toho 11 ha pastvin). Jako jiné osady byly i Bohuslavice1) za
stara zvláštním statkem zemanským s poplužním dvorem i druhým
dvorem svobodným. Majitelů známe z 14. až 16. století celou
řadu. R. 1353 zapsal na tomto zboží Ota z Bohuslavic 2 kopy
a 15 gr manželce své Elišce, r. 1360 Hron z Bohuslavic manželce
své Johance 58 hřiven a 2 lány, r. 1366 zní podobný zápis
na dvorec. R. 1365 jmenují se Matěj z Bohuslavic. Dvorec řečený
prodán r. 1373 Hronem Mikšovi, řečenému Medunovi a bratru
jeho Svatoňovi. R. 1381 Marketa z Cidliny zapsala majetek tu
v Bohuslavicích bratru Vaňkovi; podobně Helena z Horního Pole
bratru Lipoldovi z Bohuslavic. Svach s bratrem svým Prokopem
vložili v desky dvůr zdejší r. 1390 Hlasovi z Ostrova a sestře
jeho Anežce. Počátkem 15. století zakoupen dvůr Mikulášem
Rulantem z Holoubka, jehož vdova Helena prodala jej se 3 lány
r. 1415 rychtáři městečka Nové Říše Hanušovi a manželce jeho
Kateřině. Hned roku následujícího Anna z Bohuslavic vkládala
v desky dvůr jeden Mikuláši Bradáčovi a ženě jeho Anně, vdova

    1) Dipl. VIII. 234
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po Vaňkovi z Bohuslavic druhý dvůr Zdeňkovi z Bohuslavic
a manželce jeho Anně. R. 1432 prodal Jan z Opatova panoši
Libnovcovi z Kletečné mlýn v Bohuslavicích za 4 kopy grošů.1)
Před r. 1450 uvádí se Petr z Bohuslavic, jehož pohonil kněz
Prokop, probošt z Říše. R. 1446 daroval Václav Bradáč dvůr
v Bohuslavicích Oldřichu z Kynic, jemuž připadl tu i druhý dvůr
Adličky z Bohuslavic r. 1455. - Byl to asi týž Oldřich, který
se r. 1459 z Bohuslavic psal, kteréhož pohnal r. 1464 Zich
z Hrádku, „že drží dvůr poplužní v Bohuslavicích a půl druhého
lánu, podsedek a mlýniště“, k čemuž měl prý právo Zich. Proti
vkladu dvoru toho v desky ohlásil odpor r. 1464 i Mikuláš z
Rosiček, který se již r. 1446 z Bohuslavic psal.
    Filip z Rosičky vypověděl, že strýcové jeho Svach a Prokop
před r. 1464 dvůr v Bohuslavicích měli.
    R. 1492 přijala tamtéž na spolek Kateřina z Bohuslavic
manžela svého Petra z Rozseče na dva dvory se 7 lány; jeden
ze dvorů těch vložen v desky Petrovi v plné vlastnictví. R. 1550
psal se na Bohuslavicích Bul z Bořitova, z jehož v nedílnosti
žijicích šesti dětí v letech 1570-1580tých Jan majitelem se píše
a bratra Baltazara nástupcem určuje. Jich sestra Bulovna z Bořitova
prodala r. 1597 vše (ves se dvorem, ovčírnou, zahradami
a chmelnicemi) za 2500 zl. majiteli Budče Volfovi Koňasovi
z Vydří, který tu zajistil r. 1598 věno manželce své Marketě
Hostákovské. R. 1607 jmenuje se majitelem Bohuslavic Jan
Zahrádecký ze Zahrádek, pán na Hobzí, po něm Jan Čejka z
Olbramovic na Nových Syrovicích, kterýž využil vhodné
příležitosti zaokrouhliti zboží svoje v Syrovicích vsí Krnčicemi, jež
mu pustil klášter Novoříšský, přidav ještě dvůr a pustinu Strážov (u
Horní Slatiny) za Bohuslavice, jež klášter ujal r. 1618 v držení své.
Změna ta velevýhodnou byla klášteru, kterýž měl již v
bezprostřední blízkosti Bohuslavic od 14. století „Vranůvky“ a z let
1570tých část Bohuslavic samotných. Od řečeného r. 1618 zůstaly
Bohuslavice zbožím klášterským. Tenkráte převzal tu klášter tvrz,
dvůr a 12 usedlých sedláků.
    Po zaniklé vsi Vranůvkách zůstalo jméno Bohuslavické
trati polní, směrem k Rozseči se rozprostírající.

    1) V Telči, ten čtvrtek před sv. Lucií. K 4.
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    V 17. stol. měly všechny obce náležející k Nové Říši v pečeti
vyobrazení radlice a počáteční písmeno jména svého; tak
Bohuslavice, Hladov, Olšany, Vápovice, Vilímeč a Vystrčenovice.
    R. 1570 koupil probošt Urban mlýn pod Bohuslavicemi
od Matěje Nepraše za 224 kop víd. a 90 kop, jež měl na tom
mlýně Marek Karban z Chotěbudic. Probošt Urban pustil mlýn
r. 1579 Štěpánovi za 240 kop, kteráž suma měla splacena býti
ročně po 16 kopách. Že však probošt peněz potřeboval hned,
spokojil se se 116 kopami, jež mu slíbilo záduší Želetavské.1)
I špitál v Telči měl na mlýně r. 1590 80 kop.2) Tenkráte (do
r. 1593) seděl na mlýně vladyka Jakub Kobylka z Kobylího.

Bolíkov

(lidově též Bulíkov, také Bolikov, dříve též na rozdíl od Bolíkova
u Slavonic „Český“ nazvaný), obec katastrální a politická, blízko
silnice z Telče do Studené, 10 km západně Telče na horské
pláni v nepatrné vkleslině ležící.
    Název je z kmene Bol (Bul), z něhož starobylé osobní jméno
Bolek, Bolík (přichází již v r. 1195,3) Boliš, zkráceno z Bolerad
neb Boleslav.
    Obec tuto obývá v 45 číslech 265 obyvatelů, z nich je
18 majetníků rolnických usedlostí, 24 chalupníků, 1 kovář,
obchodník a hostinský. Mnoho lidí živí se kamenictvím. Na „Babí
hoře“ otevřeny jsou vydatné žulové lomy. - V poslední době
také perleťářství se ujímá.
    Katastr vykazuje při obci 612 ha (polí 190, luk 70, pastvin 89
lesů 250, rybníků 1 ha). Majetkem obce jest domek č. 16 a
chudobinec č. 32, pak 13 ha pozemků.
    Bolíkov přifařen jest k Studené, odkud r. 1909 vyškolen.
Na škole jednotřídní, vystavěné nákladem 21 tisíc korun, působí
učitel Leopold Vondráček. Kaple vystavěna byla r. 1830.
    Jména tratí: u Jírovy sosny nebo na Pasičkách, u Jordánu,
na Kačinách, Přední a Zadní planišťata, Kobernátky,

    1) „Gruntovní kniha Nové Řiše“ v Museu v Telči.      2) K 45.
    3) Dipl. I. 340; svědek na listině ze Znojemska.

11
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Záhumenice, na Kopci, Jasany, pod Vrchy (též na Dílech), Padělky,
v Lískách, u Vršku, pode vsí.
    Nejstarší zpráva o Bolíkovu pochází z r. 1364. Menhart
z Hradce, pán na Telči, povolil listinou ze dne 23. ledna t. r.
v Telči vydanou, aby Bolíkov a Horní Pole, patřící nezletilým
tehdy sirotkům po Jindřichu II. z Hradce, odprodány byly od
panství Hradeckého za 140 kop a 45 gr. Maršovi z Ustrašína
a Ctiboru, synu Víchy (Vikeře) z Pohnání. Po Maršovi (jmenován
též Martinem Hlaváčem z Mutic)1) dědili synové jeho Jan a
Dětřich. R. 1437 psal se Vilém z Bolíkova. Za pana Zachariáše z
Hradce byl již Bolíkov při Telči. Tehdy bylo tu 17 usedlých (Bureš,
Kučera, Kuchlík, Rod, Mácha, Bláha, Mika, Vaněk, Macek, Pacl,
Jakeš, Snížek), z nichž byl 1 tříčtvrtník, 7 půlláníků; po půldruhé
čtvrti mělo 7 usedlých, 2 byli čtvrtníci. Platili pánu pouze úrok
(půlláníci 10-12 gr. každého úroku). Celkem vycházelo z obce
dvakrát 5 kop 10 gr. 1 d. Tři platili i knězi ze Studené. Z pozdějších
urbářů se dovídáme, že ujali Bolíkovští drahně panských
jiter pod rybníkem Zhejralem (Zahralem, Zejhralem) r. 1624, nad
Trhovkou, r. 1631 Plániště.
    V letech 1650tých platilo se tu ze 3 mlejnců a to: mlejnce
a kola, mlejnce a stup a ze samotného stupníka. Bylo zde 18
usedlých. R. 1870 žilo tu v 45 domech 264 obyvatelů.

Borovná,

obec katastrální a politická, jihozápadně Telče 5 km vzdálená,
k níž vede odbočka ze silnice Telč-Řečice. Jest založena na
úbočí a patě kopce Borovenského (670 m výšky). Rozloha obce
519 ha, z nichž zabírají polnosti 203 ha, louky 56 ha, zahrady
1•4 ha, pastviny 56 ha, lesy 162 ha, rybníky 32 ha; 12 ha jest
půdy neplodné. Význam pojmenování obce od jména boru
(borovice) je samozřejmý. Poblíž obce dvůr panský a samoty:
„u Kovářů“, „na Vizdalce“. Všech čísel 33 (čísla 27, 28 a 29
scházejí), obyvatelů 1742) (z těch zednici 4, kameníci 3, kovář,

    1) Dipl. IX. 250. Též D. Z.
    2) R. 1818 bylo v Borovné 9 půlláníků, 2 čtvrtníci, 6 po 1/8lánu,
3 podruzi; všech obyvatelů 161. Z. A.
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kolář); v továrně Krahulecké pracuje odtud mnoho dělníků.
R. 1870 načítáno v 25 domech 173 obyvatelů.
    Jména tratí: Láze, Březinka, Loužek, Židovec, pod Horou,
Skalník, Brah, Spálený, Dolík, Poustka, Zdenkov, Kopanina,
Vůbce, Smržek, Leč, Losy Padělky, Stará Borovná.
    V revíru borovenském jsou místa označena jmény: Dolík,
Zdenkov, na Hřebeně, Pivovarský, u Zabitého vojáka, Kučerová,
Bínův kout, u Staré boudy, Jezviny, Novákův kopec, Tanzhaus.
- V Lesích revíru Borovenského dosud „vlčí jámy“ a stopy
dávného dolování se spatřují.
    Majetkem obce jest 36 ha pozemků (z toho 22 ha pastvin)
a domek č. 20, obecní chudobinec.
    Borovná přísluší od stara k farnosti Mrákotínské. Jest tu
škola jednotřídní.
    Vzdálenost (přes 4 km) a obtížnost cesty způsobily, že hned r. 1869 po
vydání nových školních zákonů obec žádost o vyškolení podala. Při
tehdejším nedostatku učitelstva učil tu do r. 1880 nezkoušený učitel Frant.
Fojt v pastoušce, i když r. 1874 vyškolení skutečně provedeno. Budova
školní vystavěna za 4000 zl., jež z kontribučenského fondu zdejšího
vyzvednuty, na pozemku, darovaném panstvím Teleckým. Že však
tenkráte odmítnula Horní Myslová se přiškoliti a také Olší mínilo zůstati
při škole v Řečici,1) zůstala v Borovné pouze expositura, na níž ustanoven
podučitelem Jan Přívětivý r. 1880 a po roce Karel Štěpánek. Teprv r. 1882
přiškoleno Olší a na samostatnou školu v Borovné ustanoven učitel Kašpar
Okrouhlý (do r. 1900). Nynějším správcem školy (od r. 1904) jest Fr.
Bártů. Vyučování ručním pracím zavedeno r. 1901.
    Od stara byl v Borovné svobodný dvůr , jehož držiteli  v letech
1360-1380 byli Bartoň a Jindřich z Borovné. Poslednější
upsal manželce své Domce 48 kop r. 1381. K roku 1407
připomíná se v půhonných knihách Jan z Borovné a Kera,
manželka Zdeňka z Borovné. R. 1412 upsal Jan z Borovné
manželce své Anně 100 kop grošů, avšak dvůr vložil r. 1415
v desky Ondřeji z Radětic. Na dědinu samu pojistil Jan z Borovné
druhé manželce své Kateřině z Újezda r. 1416 300 hřiven.
V letech 1447-1464 setkáváme se s Mikulášem z Borovné (na
Meziřičku upsal Janu Bořitovi z Budče), v letech 1480tých a ještě
r. 1509 s Burianem s Borovné. Tento přivěsil pečeť svou jako
svědek na pergamenový list z r. 1485; známe tudiž znak rodu
jeho.2) Spolumajetníkem majetku svého zapsal Jana Koňasa z Vydří

    1) V Olší před r. 1870 aspoň přes zimu učíval jakýs J. Mivka.
    2) K 23. Viz vyobrazení pečetí. Také Chlumecký Regesta I.

11*
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a r. 1517 ještě Heřmana z Vojslavic. Také se tenkráte (r. 1513)
jmenuje Oldřich Borovský.1) Ale teprv, když dědičky Burianovy,
dcery jeho Dorota a Kateřina, r. 1531 statek pustily Hynkovi
z Vydří, můžeme považovati Vyderské za pány Borovné.
    Vyderšti Koňasové vládli na Borovné od r. 1531-1652.
V letech 1560tých byli tu Wolf Jiří a Šimon na spolek, po
r. 1606 Jan. Bělohorská katastrofa zkrušila i rodinu tuto; byliť
r. 1622 odsouzeni: 4/5 statků svých Volf Jiří Koňas z Vydří
a 2/3 Oldřich Koňas z Vydří a na Borovné, který ovšem jakž
takž udržel se, když mohl „před neštastným vpádem Švédů
do země 100 širokých tolarů v radním domě v Telči složiti“,
jež tenkráte na uchránění do Vídně zavezeny.2)
    Borovná přešla pak na zpřízněný rod Salavů z Lípy, když
Magdalena Salavovna, roz. Koňasová, vložila statek ve dsky synu
svému Vilému Oldřichovi r. 1652. Zajímavým dokladem, jak
usilovali v tehdejších těžkých dobách malí šlechtici chudičké
příjmy svoje zvýšiti, jest spor mezi „urozeným a statečným
rytířem Vilémem Salavou z Lípy a na Borovné“ a městem Telčí.
Zřídilť pan Salava v Borovné r. 1660 pivovar a krčmu, proti
čemuž město Telč ohrazujíc se právem svým na vaření a šenk
piva na míli cesty daleko protestovala a hraběte jako „ochranného
pána“ o pomoc žádala, když nemohla pohoniti šlechtice u
zemského soudu, nemajíc vlastních pozemských statků.3) A hojil se
pán ten na poddaných jistě krutě. Čtemeť, že v těch časích
mlynář zdejší Suchý pro „nesnesitelnou robotu“ pryč ušel.
    Vdova po Vilímovi z Lípy Alžběta držela statek od r. 1675,
pronajímajíc jej asi, neboť r. 1685 píše se „Jiří Valerián Fabricius
z Löwenburku na Borovné a svobodném dvoře v Telči.4) R. 1696
byl majitelem syn Alžbětin František Antonín Salava,5) který
statek r. 1697 prodal za 16.000 zl. r. Janu Rudolfovi Šenvicovi
z Ungersvertu (píše se i na Volšanech). R. 1709 prodán ve prospěch
sirotků pozůstalých za 21.000 zl. majetníku Kostelního Vydří

    1) Švoj topogr.      2) L 7.
    3) L 478.      4) Z. A.
    5) Týž zemřel jako c. k. dvorní rada a kancléř moravského tribunálu
r. 1741 a pochován v kostele sv. Jakuba v Brně. Erbem měli Salavové štít
prostě dělený černě-stříbrně-červeně; klenotem červený a stříbrný roh,
postrkaný 6 praporci střídavě stříbrné a červené barvy.
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Bernhartovi Jindřichu Bucovi (Pucovi) z Rolsberka.1) Tím Borovná
s Vydřím opět na čas spojena.
    V zámeckém archivu v Telči zachoval se zápisník tohoto
majitele,2) kterýž podává zajímavé zprávy o poměrech na tehdejších
malých sídlech drobných šlechticů. Předně poznamenal
nadřečený Bernard Jindřich Buc, že „pražádných zápisků o
povinnostech urbárních nenalezl, proto sám takové zapsati si
umínil.“
    Popisuje nejdříve své „ryt ířské síd lo  Borovnou, mající dobře
postavené světnice i  domácí  kap li . Při tom je hned dvů r  s kolnami a
stájemi. Hned za dvorem ovč ín  a tř i  pěkné zahrady, vysázené ovocným
stromovím. Potom tř i  pěkné nivy a  dva lesy. Velký les vymezen jest
sády a obsahuje vlč í  j ámu; druhý leží mezi pozemky panskými a
selskými, a z toho má se potřeba na dříví bráti. Panský mlýn v dědině
Krahulčí má jedno složení, krupník a pilu. Ale mlýn ten jest již v majetku
mlynáře, který kontribuci a desátky z něho i ze 3 polí platí; ale činži i
robotu v jisté dny povinen vrchnosti (Borovné).
    Statek může chovati 24 dojných krav, 10 kusů jalového dobytka, 4 tažné
voly, 4 koně a 450 ovcí. Louky jsou dvě u Velkého rybníka, dvě u
Nového, jedna u rybníka Pechovského, dvě ve Staré Borovné, jedna ke
mlýnu, řečená „Loučky“.
    Rybníky kaprové jsou následující:
    1. Smichov:  nasazuje se kapří násadou 3letou na 2 tepla 70 kop
nebo na 3 tepla 100 kop s přísadou 13 kop štíhlat.
    2. Ši lhan - na 2 tepla, 3letou násadou 15 kop s přísadou 1 kopy.
    3. „Nový“ - na 2 tepla, 3letou násadou.
    4. „Pechovský“ nasazuje se na 2 tepla výmětí.
    5. „Tarasní“ - 3 kopy výmětě na 1 teplo.
    6. „Nadelteich“ (dle sdělení učitele Fr. Bártů jest to rybníček Lísa)
11/2 kopy výtažku na 1 teplo.
    Rybníky výtažní:
    7. „Dvouhrázný“ - 10 kop dvouletku.
    8. „Pařezitý“ - 8 kop dvouletku.
    9. „Slámů“3) 4 kopy.
    10. „Tesa řovský“ 4 kopy; jest rybníkem komorním k přezimování.
    11.-12. „Mlýnský“ (dva) 10 kop.
    13. „Garstubenteichl“ (Pazderenský ?) 6 kop.
    14. Výše od „Tesařovského“ - 8 kop.4)

    1) Předek Buců Gerhart Jindřich, vstoupiv r. 1662 do služeb císařských,
r. 1664 v bitvě u sv. Gottharda v pluku kyrysníků se vyznamenal, takže
jemu potomně výnosná pošta ve Slavonicích udělena byla a on r. 1694 do
rytířského stavu (inkolát v zemích českých) byl povýšen.
    2) „Urbarium oder klein Nachricht bey Meinem Rietter-Sietz Borowna
so von Mir eingericht den 20.-X. 1709.“
    3) Nyní asi rybník „Crcálek“.      4) Nyní „Tesařovský Dolní“.
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    Pak jsou ještě dva pusté rybníky ve „Staré Borovné“.
    Z poddaných poznamenává majitel r. 1709 10 usedlých. Nejtěžší
povinnost měl mlynář: ze všech tří trat desátek, pak žita 30 měr, ječmene 5
měr a na hotovosti 6 R, nad to zdarma řezati 11/2 kopy klad, odváděti 4
husy a 12 kapounů. Vrchnost jest povinna opatřovati mlýn mlýnskými
kameny  a pilami; mlynář dá práci.
    Že se obci tenkráte dobře nevedlo, viděti z toho, že hned
po příchodu pana Buce r. 1710 vypůjčili od něho na dluhující
kontribuci 50 R, začež jemu nejlepší obecní louky bezplatně na
11 let pustili. Jak si pan Buc pomáhal k pracovním silám, viděti
ze zápisků, v nich (r. 1710) poznamenává pan Buc 20 R, jež půjčil
chalupníkovi na pár volů. Dluh měl se ve 3 letech splatiti, ale
zatím 3 dny v týdnu určeno dlužníkovi s voli pracovati.“ - Dědici
páně Gerharda byli synovci jeho Heřman a pak Matyáš,
jimž  predikát šlechtický r. 1706 propůjčen.1)
    Matyáš Putz z Rolsberka zakoupiv se na Maříži prodal
Borovnou r. 1721 za 24.500 zl. r. majiteli Telče, hraběti Frant.
Antonínovi z Lichtenštejna-Kastelkornu, od kteréž doby zůstala
jako zvláště ohraničený i zdaněný statek při velkostatku Teleckém.
Dvůr panský v nynější podobě zbudován r. 1761, při něm r. 1832
vystavěna nově ovčírna. Tvrz vladycká stávala na místě, kde je
nyní škola. Zbytky její viděti bylo ještě r. 1818; sklepy musily
teprv při stavbě školy r. 1874 býti zasypány.
    Trať polní „Stará Borovná“ připomíná původní sídliště
k jihu od nynější vsi ležící; dle ústního podání lidu bylo opuštěno,
když obyvatelé morem vymřeli. Také v místech nynějšího rybníka
„Hulišťského“ stávala osada „Uhliště“ (uvedena v zemských
deskách k r. 1385).2)

Částkovice,

také Čáskovice a Časkovice, jméno obce do Mrákotína přifařené
i přiškolené. Název sluší od osobního jména Částek (zkráceno
z Častoslav) odvoditi. Ležíc v kopcovatině na mírném svahu
4 km západně Telče čítá ves tato jako „okrouhlice“ založená
ve 13 domech (z 15 top. čísel scházejí: 2. a 14.) 77 obyvatelů,

    1) O Butzech d'Elvert v Notizenblattu r. 1877.
    2) K popisu Borovné a Olší přispěl učitel Fr. Bártů.



167
jimž připsáno pozemků 233 ha (polí 120, luk 34, pastvin 26,
lesů 45 ha); r. 1870 žilo v 15 domech 92 obyvatelů.
    Majetek obce: kovárna, chudobinec, pozemků na 19 ha
(z toho pastvin 9, lesů 6 ha).
    Jména tratí polních: pode Vsí, ve Vrchách, pod a nad
Křížem, Koplešová, Padělky, u Žlábku, za Humny.
    Bližších zpráv o Částkovicích dovídáme se teprve z urbáře
Zachariáše z Hradce. Tenkráte (r. 1580) dávali všechen plat
úroční faráři mrákotínskému, roboty pak jako jiní odbývali
k „zámku“. Že pak farář mrákotínský měl lán v Částkovicích
a k tomu lánu musili „k ovsu zorati, ouhor zorati a přemísiti,
ozimě zorati, nemálo sobě stěžují, že mají knězi i J. M. robotovati,
že se jim trefí na panskou i farářskou jednoho dne jeti robotovatí“.
Na řečeném láně měl farář svým nákladem zaseti a zavláčeti.
Dále „musili jemu Částkovičtí i zahrady jednou v roce přeorati,
ozim i jeř, t. j. jařiny sežati, svázati, v mandlíky složiti; na loukách
pak sena sekli, sušili, hrabali i sváželi. Ovšem musil farář, kdykoli
robotovali, jim dáti jísti a píti.“
    Všaktě již tehda farář lán i s loukami pronajal. - Tehda bylo
8 usedlých (mezi nimi Hladký, Říha, Kučera) na 4 tříčtvrtkách, 2
půllánech, 1 půldruhé čtvrtce a 1 čtvrti. Úročili 2 kopy 12 gr., kuřat
dávali 33, vajec 2 kopy 26. Povinni byli „ze mlejnce obecního
na toliko jedno složení jednou za rok z něho o sv. Havle od
léta 1628 počínajíc platu stálého na budoucí časy 2 kopy 3 gr.
platiti. Když mají dostatek vody, na tomto mleti mohou sobě,
ale v nedostatku vody nikde jinde mleti nemají, kromě na panských
mlýnech.“ Příklad známé starodávní „mlecí povinnosti“.

Černič,

také Černice a Černiče (po prvé psány r.1350 Czirnicz), ves
pojmenována od osobního jména Črn, Černík, zřejmě starobylého
zvuku. Jest 7 km od Telče vzdálena, při železné dráze; jest tu
zastávka. Obec tato má 15 čísel (topogr. č. 4., 13. a 15. chybí) a 99
obyvatelův; r. 1870 měla tato obec 17 domů a 103 obyvatelův.  Jest
do Kost. Myslové přifařena, do Vel. Pěčína (dříve do Radkova)
přiškolena. Katastrální rozloha její jest 284 ha, z čehož  rolí 177,
luk 29, pastvin 11, lesů 33, rybníků 24 ha. Pouze mlýn
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jest o samotě pod rybníkem „Černickým“, jímž Dyje protéká;
ostatní obydlí jsou na úbočí a na vršku levého břehu říčního.
Čítá se tu: půlláníci 2, 7 3/4láníků kromě mlynáře.
    Jména tratí: za Vsí, u Křů, u Vápenice, Strachoňovická,
u Žáru, proti Veliším, na Lopatách, na Štěpnicích, u Rybníčků,
Padělky, Špitálské, na Čtvrtích.
    Obec má na 5 ha pozemků a (bývalou) kovárnu.
    Zmíněný mlýn honosí se vzácnou a v kraji našem ojedinělou
památkou: zbudován byl na místě bývalé tvrze, jejíž věž dosud
při mlýně stojí. Věž jest z lámaného kamene, hrany z tesaných
kvádrů; je neovržena, až ku střeše 15 m zvýší, 7 m široká. Na
makovici střechy letopočet 1767, kdy stavení vyhořelo, jakož
dosvědčují dosud ohořelé trámy. Dva rybníky (dolní je již
vysušený) a stoka chránily tvrz, jež asi v XV. věku zpustla. (Obr.
34.)
    K r. 1350 zapsáno, že Bohunek z Černiče postoupil zdejší
zboží Bronislavovi; roku 1353 uvádí se Bohunek z Volfířova,
který prodal Černič Peškovi z Milenovic v sumě 60 kop. Ale již
r. 1366 byla obec u Telče. R. 1580 bylo tu 8 celoláníků (jeden
měl pět čtvrtí) a mlynář. Platili úroku obojího po 15 gr. a robotovali
žennou robotu po 4 dnech. Mlynář Matěj Filipů platil ze
mlýna velikou dávku, obojího úroku - po celé kopě. Byl povinen
„rybník Černický opatrovati a splavy vypravovati, když by toho
potřeba byla, a k tomu dílu mají jemu lidé les k těm splavům
svézti a u splavu složiti, kterýmž by se koli rozkázalo po té
rychtě Radkovské“.
    Jména sedláků: Otčenášek, Štěpek, Jakeš.
    Za Slavatů puštěna byla ke mlýnu tomu (v letech 1620tých)
„Jonášovu“1) čtvrt rolí dědičně, ale přibylo mu platu „z řeky“,
z pily a poplatku značného po 2 kopách 15 gr. za vybavení
povinnosti chovati pánu chrty nebo krmiti 2 vepře.
    R. 1650 byli tu usedlí: Čech, Mlejnek, Nováček, Novotný,
Vyhlídal, Prokeš, Šáňa a Valena, Škarek, Teplý.
    Při mlýně o 4 složeních, o jehož dřívějších majitelích jako
o velikých boháčích se v kraji vykládá, byla do nedávna i olejna.

1) L 173.
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Obr. 34. Zbytky bývalé tvrze v Černiči.
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Dejc,

(genit. do Dejce), osada obvyklým lidovým názvem tak jmenovaná
(správněji Dyjice),1) jejíž jméno je zajisté od řeky Dyje, poblíž
tekoucí. Jméno vesnice všelijak psávali: Dygizc 1350, pomnožně
užito 1371 v Dygywiczich, 1580 „Velika Dicze“. Nesprávno říkati
(dle německého) „Velká Dejc“.
    Vesnice tato, 3 km východně Telče poblíž silnice Telč-
Želetava na horském svahu položená, tvoří s Dejčkou, Dolními
Dvorcemi a Strannou politickou obec. Rozlohy má 292 ha, z čehož
na role 184, louky 28, zahrady 1•7, pastviny 34, lesy 33 ha
připadá.2)
    Obec čítá (se samotou hostincem „U koruny“ č. 19. poblíž
sousední vsi Zvolenovic) čísel 20 (z těch 15té schází). Obyvatel
je tu 109; roku 1870 napočítáno v katastrální obci 39 domů
a 264 obyvatelů, v Dyjici samé 19 domů a 132 obyvatelův.
    K obci patříval i mlýn „pod Dejcí“, na němž r. 1567 seděl
Staněk, r. 1570 Jan Hladký, posledně pak r. 1608 Václav Hanousek.
Zpustl ve válce 30leté i s pilou, uváděn r. 1654 již jako
pustý. Rybník u něho stávající vysušen (v těch místech je nyní
most silniční přes Dyji).
    Trati: Kopaniny, Bažanty, nad Kapličkou, Kamenný žlab,
na Bukovci (les), na Hradišt i  = Hradiščata, Pahorky, na
Losech, Rubášov (jméno již ve stol. 14. užívané), na Čihadle,
pode Mlýnem, na Petržílce (louky), u Seče, za Lesem.
    Ves založena jako „okrouhlice“; vchodu na náves dodnes
říkají „brána Horní-Dolní“ (podobně jako ve Slejboři a j.), což
svědčí o velkém stáří osady.
    Uprostřed návsi je kaplička r. 1883 nákladem obce nově
vystavená a P. Marii zasvěcená.
    Dejc od stara kostelem i školou patří do Telče, ač od r. 1829
také tu učitel „excurrendo“ býval (učil Šikut a j.). Od r. 1902
jest tu sbor hasičský.
    Živnost zednickou provozuje tu 5 usedlých občanů, tesařskou
(pumpařskou) 3, krejčovskou 2, perleťářskou 1.

    1) Etymologicky: Dyjicě, stažením Dýce - Dejc.
    2) O les Bukovec se Zvolenovickými r. 1616 tuhý byl spor.
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    Nad Dyjí na srázném kopci zřetelně spatřiti je poslední
sledy středověké tvrze, dodnes „Hradiště“, „Hrad“, „Kočičí zámek“
řečené. Místo toto, zdéli 40 kroků, je obtočené příkopem; bylo
zajisté tvrzí zemanů Dejckých, z nichž jmenuje se r. 1350 Bohobud
z „Dygicz“ a Anežka manželka jeho. Vojtěch, syn Bohobudův
dal r. 1361 vesnici ve dsky vložiti ve 150 hřivnách pánu Telče
Jindřichovi z Hradce, odkudž k panství Telči příslušela napořád.
R, 1365 píše se ještě Aleš z Dyjice. R. 1366 uvádí se ves jako
„Velká Dejc“.
    Menhart z Hradce dosvědčil, že bratří Petr, Jošt, Oldřich
a Jan z Rožmberka směnili jakýsi dvůr u Telče za Dyjici s jistým
Filipem Kaplířem.1)
    O poddanských poměrech víme z r. 1580, že tehdejších
13 usedlých (i s mlynářem) povinni byli dohromady 62 dní
robotou „žennou“, ovsa úročního sypali 2 mty 12 měr, slepic
dávali 38 a vajec 5 kop 23 kusů. Úročili dvakrát v roce po
4 kopách. Společně s Dejčkou, Dvorci a Strannou musili dělati
„na Království“ o „milířských drvách“, kteréž povinnosti později
se zbavili, odvádějíce na penězích 1 kopu.
    Po válce 30leté bylo v Dejci ze 14 sidlišť 5 pustých a 1 spálené.
Jména osadníků v XVI. stol.: Motl, Sláma, Nejedlý, Zouk,
Říha, Vejslík, Korbel, Malan, Šesták, Staněk. V XVII. století:
Beseda, Eliáš, Pelcl, Vítkovský, Bulíček, Vystrčil, Vláčil. Jedině
„u Besedů“ po domě říkají dosud. Tenkrát obec měla rybník na
kapry, v nějž sázela 13 kop plodu. Ten r. 1675 zrušen. Z louky
obecní sklízeli okolo 10 vozů sena.
    Když r. 1685 hrabě Jan Jáchym Slavata koupil statek Panské
Dubenky se 3 grunty v Jihlávce, tu se smluvil se správci špitálu
Teleckého u Matky Boží a rychtářem i vší obcí dědiny špitální
Domašína, aby vybývali Domašínští robotní povinnosti hraběti,
Dejc však aby robotovala ke špitálu. Pokládána tudíž Dejc
některá léta za „špitálskou“ ves, z čehož později zase sešlo.2)
    Při „Dolní bráně“ stojí pěkná Boží muka z r. 1693 (postavili
je sousedé Ambrož Beseda a Valentýn Novotný) a na
cestě k Dejčce je zděná studánka, jejíž odtok spisovatel Volný
považoval za hlavní zdroj Dyje. Nad studánkou je úhledná

    1) Diplom. XV. 83.
    2) L 596.
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kaplička, poblíž kříž a celé místo je ohrazeno i sedátky opatřeno.
Vodu pokládají při očních nemocech za léčivou.
    Jmění obce: kaplička a hasičské skladiště, na pozemcích
5 ha 71 a.

Dejčka,

také pomnožně Dyjičky, r. 1580 „Mala Dyczka“ (zdrobnělina
jména „Dejc“), jest osadou k polit. obci Dejci příslušící. Od Telče
je 3 km vzdálena a postavena na svahu horském nad Dyjí;
má jen 7 topogr. čísel a z těch 2., 3. a 6. scházejí. Zcela o samotě
na kraji velkého panského lesa „Království“ je hájenka
„Kozinec“ (č. 8.) a panský dvůr s myslivnou „Rosičky“
(č. 9., 10. a 11.). Dejčka má katastr. výměry (bez panského)
144 ha; polí 56 ha, luk 8, zahrad 0•74 ha, pastvin 24 ha, lesů
53 ha („Hochů les“), rybníků 1•3 ha, neplodné půdy 1 ha.
    Tratě: na Kopaninách, na Velkých kusech, na Padělkách,
na Kalhotech, na Krajince, Niva, pod Lesem, na Stavuňce, na
Kroužku, Záhumenice, na Homolce, na Hlíně, u Lip, u Sosní,
za Lesem.
    Majetkem obce jest pozemků 31/2 ha. Kostelem i školou
patří do Telče.
    O dědince této nemáme starších zpráv. Ale zápis Dejce jako
„Velké“ r. 1366 svědčí, že i Dejčka již tehdy stávala a někdy
po roce řečeném k panství Telči byla připojena. V urbáři z r. 1580
čteme: „Sprawu dawagi Dyjiczsstí zie plat do Starého Miesta
farazzy dawali ale giz zie gey Geho Mioi dawagi.“ Tenkráte byli
tu pouze třičtvrtník, pak půlláník (Fáček) a čtvrtník (C. Janský)
úročíce po dvakráte v roce jednu kopu; drželi již tehdy jitra
panská na „Království“.
    V 17. století, kdy seděli tu již rodiny Hochova a Plškova,
jichž jména vedle připomenutého již Janského dodnes u zdejších
gruntovníků (nyní Hoch, Kříž, Máca) „po domě“ se užívá, ujali
také 28 jiter rolí „v městských polích“ (Telče). Tenkráte společně
se Dvoreckými a Stráneckými vozili robotou „drva milířská“,
což později vypláceli 15 groši.
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    V místech hájovny „na Kozinci“ - dále pak v lesích
k Olšanům a Nepomuku nalezeno hojně podkov, hrotů; šípů,
kopí a ostruh, svědčících, že tu bojiště nějaké. Ráz nalezených
předmětů, z nichž mnohé v museu města Telče jsou uloženy,
nasvědčuje století XV. Téměř s jistotou lze krajinu tuto pokládati
za bojiště z r. 1468, kdy srazil se lid pána Zdeňka Šternberského,
stranníka krále Matyáše Korvína s oddílem vojska Jiřího
Poděbradského. (Palacký: Dějiny.)
    Ze zápisů deskových sluší ke dvoru Rosičky (na Rosičkách)
vztahovati s velkou pravděpodobností zápis z r. 1447, kdy Jan
z Rosičky Ondrušovi ze Zvolenovic dvůr tento s lánem prodal.
Byly tedy Rosičky jako přečetné jiné zboží statkem samostatným.
Jméno Rosičky připomíná dobu soustavného kácení a pálení lesů.1)
    V rozsáhlém lese „Království“ bylo zejména za Zachariáše
z Hradce hojně „pláněno“ Ořechovskými, Zvolenovickými a
Dejckými, tak že pánu přibývalo platu z „plánišť“, „pasek“ a
„jiter“, již v ornou půdu cele zpracovaných. Ale zůstávalo tu hojně
pahorků s pouhými „porostlinami“ (křovím) a „chrastinami“,
jichž využito hned tehda pro pastvy ovcí. A když pan Zachariáš
r. 1579 usmyslil si založiti rozsáhlý dvůr nový v Žatči (viz Žatč),
tu přestěhoval velmožný pán sedláky Žatecké Bulu, Marše a
Novotného na Rosičky. - Tak povstala na Rosičkách nová osada
se třemi - jako v Dejčce - usedlými.
    Jakkoliv při „směně“ gruntů řečených sedláků ze Žatče
za grunty Rosičské bylo určeno, že „platy, roboty a všelijaké
povinnosti, kterými Bula, Mareš a Novotný milostivému pánu
a desátkem knězi teleckému povinni byli, to všechno bez umenšení
zpravovati mají“, přece brzo po smrti Zachariáše z Hradce dva
z usazených tu sedláků pryč odešli, tak že se obec Zvolenovská
těch dvou pustých gruntů ujala a r. 1592 se uvolila z nich za
roboty orné i pěší do vůle vrchnosti dávati ročně čtyři kopy.
    V těžkých dobách 30leté války asi zůstaly vzdálené ty lány
neobdělávány. Po 30leté válce ujala se všeho opět vrchnost.
Hrabě František Antonín z Lichtenštejna zřídil tu r. 1717 dvorská
stavení, jak celkem dosud se spatřují. Za císaře Josefa II.
pomýšleno zříditi tu ves; pole byla již „familiantům“ rozdělena.
Ale sešlo s toho. Potomně opět velkostatek hospodářství zdejší

    1) Les „Žďár“ = žár, místo vypálené, mezi Vilímčím Dolním a Černičí.
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obnovil. Ovčírna zdejší teprv před několika lety zrušena; chováno
tu posledně ovcí merinových až 500 kusů. V revíru Rosičském
dosud lesy „Královstvím“ se zovou.1) Nyní jest tu obora.

Domašín.

    Název osady jest utvořen od osobního jména Domaša. Obec
tato leží na silnici Studensko-Počátecké v pahorcích při zemských
hranicích a má 28 čísel. R. 1817 bylo tu 12 půlláníků, 3 čtvrtníci,
4 po 1/8 lánu, 3 domkaři.2) Dnes čítá se rolnických statků 9,
chalup 16; č. 5 a 11 scházejí, č. 25 jest obecním chudobincem.
R. 1870 napočítáno 25 domů a 154 obyvatelů. Ze 173 obyvatel
jest: kovář, kolář, stolař, kameník; kupec a hospodský. Místní
faktor zaměstnává pletením punčoch na strojích až 20 lidí.
    Na pozemcích má Domašín 216 ha (z toho obecních 35 ha)
a to: polí 111, luk 48, pastvin 13, rybníků 1•8, lesů 34 ha.
    Trati jmenují se dle cest k sousedním obcím: k Hornímu
poli atd.
    Domašín jest od Studené 2 km vzdálen a sem přifařen
i přiškolen.
    Nejstarším známým majitelem vsi byl prostřed 14. století
Štěpán z Březnice, pán hradu Šternberka. Potom psávali se po
vsi Ješek a Přibík ze Zahrádek. Tento přenechal zboží to r. 1385
Jindřichovi z Hradce. Puštěno později, neznámo kdy, k „záduší“
kostelnímu v Telči, jak zapsáno hned v nejstarším urbáři: „Platí
J. M. pánu jen z jiter; více platí měšťanům do Telče k záduší.“
    R. 1580 bylo tu usedlých 11 (z nich: Šimek, Teplý, Kohoutek,
Vácha, Snížek, Bína, Bureš). Z panských jiter platili
tenkrát o sv. Jiří 15 gr., o sv. Havle 20 gr.
    Když pak Adam II. z Hradce r. 1590 svolil k prodeji vesnic
špitálu teleckému patřících, Chlístova a Markvartiček, tu Domašín

    1) Jméno „Království“, v urbářích XVI. a XVII. stol, stále užívané,
připamatuje zajisté stol. XIII.-XIV., kdy krajina byla zbožím
zeměpanským, tedy skutečným (jak tehdy říkali) „královstvím“. U
Sedlatic máme dosud „Králův les“, les „Na královně“ se studánkou
„Králkou“ u Dlouhé Brtnice, zaniklá ves „Nová Královna“ se studánkou
„Královninou“ mezi Olším a Lhotou.
    2) Z. A.: „Statistische Tabellen“.
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odtud psán jako ves „špitální“. „Chudému špitálu města Telče“
robotováno, „plat z gruntů“ na dále městu Telči o sv. Jiří
a o sv. Havle po 2 R 20 kr. odvozován. A byla v ty dny slavná
mše sloužívána.1)
    Nově volený rychtář domašínský musil radě města Telče
přísahu poddanskou vykonati,2) město bylo Domašínským
„vrchností“; vykonávalo právo vydávati listy výhostné“ (propuštění
poddaného na jiné panství.3)
    Že Telečtí „páni“ (měšťané) užívali služebnosti Domašínských,
dokazuje zápis z r. 1610, kdy odváželi tito dva hodináře
do Prahy, když nové hodiny kostela u sv. Ducha dohotoveny
a starší stroj u sv. Jakuba opraven byl.
    Zajímavým dokladem, jak robotní povinnosti z vůle vrchností
byly měněny, jest zápis z r. 1685, který tuto doslovně
uvádíme:
    „Já Jan Jáchym Slava ta, svaté římské říše hrabě z Chlumu a
Košumberka, vladař domu hradeckého, pán na Jindřichově Hradci, v
Telči, vyznávám tímto listem vůbec přede všemi, obzvláště kdyby toho
potřeba ukazovala, že jsem se milostivě dožádal správcův špitálských
chudého špi tá lu Matky Boží  při městě mém Telči, jakož i rychtáře a
celé obce dědiny Domašína, k témuž špitálu patřící, aby přikoupíce já
roku tohoto od urozených a statečných rytířů Viléma Felixa a France
Ignáce vlastních bratří Hozlaurův z Hozlau statek jejich otcovský
Dubenky Panské,  Bejkovec a tři grunty v dědině J ihlávce a také k
panství mému Teleckému připojíc, se kterým nadjmenovaná špitálská,
dědina Domašín hraničí a mezuje, táž dědina roboty všechny, kterýmiž
špitálu Matky Boží u města Telče povinna jest, při statku označeném
budoucně vykonávala, na místě kteréž dědiny, aby špitál v práci
hospodářské nehynul, zase jsem dědinu svou vlastní Velkou Dejc, jakož
tomu nejbližší témuž špitálu na takový způsob milostivě odevzdal, aby
zase všecky roboty, které předešle dědina Domašín u špitálu konala, těž
dědina Velká Dejc vykonávala a v těch a takových k žádnému dvoru
potahována nebyla a to do libosti mé aneb tak dlouho, jak dlouho by se to
jináč s mým a mého nově koupeného statku Dubenek Panských pohodlí
proměniti nemohlo. Ku kteréž žádosti obec Domašínská poslušně
svolila a skutkem to vyplniti se zakázala, toliko aby ode mne psaným
listem v tom milostivě ubezpečeni byli, že mimo špitálské roboty k
žádným jiným u častěji připomenutého statku Dubenek potahováni
nebudou. V čemž je také listem tímto milostivě ubezpečiti chtěl a
ubezpečuji neméně, aby v tom jak hejtman tak i purkrabí můj Telecký a
správce Studenský nad nimi ruku drželi a ničeho

    1) Museum v Telči: Kniha „Sessiones“ 1765.
    2) L 677.
    3) Tak r. 1768 Jiřik Valenta (V knize „Sessiones“).
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jiného jim neukládali, milostivě nařizuji. Na potvrzení toho všeho vlastní
rukou jsem list tento podepsal a pečeť svou přirozenou k němu přitisknouti
rozkázal vědomě. Jenž se stalo v Menším městě Pražském 4. Juni Leta
Páně 1685. L. S. Jan Jáchym hrabě Slavata.1)“
    V pamětní knize na zámku Studenském zapsána o Domašínu
tato pamět: Dne 18. července 1735 navštíven byl Domašín
velkou větrnou smrští. Počala v 7 hod. večerní řítíc se od západu.
Vyvrátila celý les „Bukovici“. Netrvaly sice déle 5 minut, ale
odnesla v Domašíně všechny střechy. Šindele zaráženy až 3/4 lokte
do země, ba jedna lať nalezena 20 hluboko v zemi zarytá. Šindel
jeden jako šíp prorazil zdravé prkno 1 stopu tlusté a zůstal
v něm vězeti. Prkno na památku posláno do zámku v Telči.
Ploty všecky rozmetány, chlévy a stodoly dřevěné ze základů
vyvráceny. Země s úhorů zoraných smetena. Sedlák Tomáš
Bodlák byl 100 daleko za plot vymrštěn. Vůz jeho rozbit. Lidé
myslili, že nastal soudný den. Škodu stalou ohledal krajský komisař
z Jihlavy Karel Gothard Allmann z Allenšteina, pán na
České Olešné.“
    O mlýně a rybníku Domašínském (míní se „Doubrava“, již
při Dubenkách Panských uvádíme) jsou staré zápisky deskové.
R. 1366 koupil mlýn ten majitel Studené Dětřich od bratří Buzka,
Kuníka a Bohuše z Postřelmova. R. 1378 seděl tu Prušek z
Jakubova, po něm majitelem byl Domoslav z Olešné, r. 1437
Benedikt z Miličína, který toho roku prodal mlýn Kuníkovi z
Dubenek.

Doupě.

    Podobně jako osady Jáma, Pec pojmenováno i dle místa
svého Doupě (jméno žensk. rodu). Obec tato na sever 7 km
od Telče vzdálená leží při potoku, který z rybníka Velko-Pařezitého
počátek béře a k Jihlávce spěje. Silnice r. 1912 zbudovaná,
odbočujíc od Vanůvka Doupím k Třeštici, spojuje silnice
Batelovskou a Třešťskou.
    Obec čítá 37 čísel (hrad Roštýn nedaleko odtud stojící
poznačen č. 1.; odděleně jsou domy „Za vsí“ a některé jiné;
č. 24. schází) a má 207 obyvatelů. R. 1870 žilo v 27 domech

    1) L. 596.
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160 obyvatelů. Pozemků jest na 511 ha (rolí 125, luk 62, pastvin
46, lesů 260, rybníků 9 ha): (Obr. 35.)
    Jměním obce jest 900 K, dále 15 měřic luk a 10 měřic polí.
    Jména tratí: Bažantka v Obůrkách.
    Nejdéle sedí na gruntě (mlýně) rodina Říhova. Mimo rolníky
(7 půlláníků, 13 domkařů) jest tu hostinský a kupec. Z bývalého
mlýna (s pilou, krupníkem a olejnou) zřízena r. 1905
Ferd. Fojtem továrna na zpracování žuly, zejména vzácných,
druhů ze Švédska a Norska dovážených. Stálou vodní silou
a motorem benzinovým pohání se pila na řezání ploten kamenných,
vrtačka, brusy, hladící stroje. Dodávají se práce pro hřbitovy,
hlazené desky k obkládání zdí monumentálních budov. Závod
zaměstnává nyní na 40 dělníků, z nichž cizím majitel domky
postavil. Práce se dodávají do celé říše.
    Obec přifařena jest do Telče. R. 1788 zřízena tu náboženským
fondem škola, k níž přiškoleny osady: Řídelov, Studnice, Třeštice
a Vanůvek. Řídelov má nyní školu vlastní, Studnice přiškolena
k bližší Mysliboři.
    Původně učilo se v domě č. 9 (majitel Molcar), kde podnes světnici
„škola“ říkají. R. 1805 vystavěna škola na místě nynějším, rozšířena a
přistavěna r. 1882 na dvoutřídní (náklad na 16 tisíc korun), vyučování
industriální tu r. 1886 zavedeno.1) Učitelovali tu: Jan Železný, po něm r.
1840-1863 Dominik Vitouš, do r. 1869 Tomáš Uhlíř, pak rok Ant. Koukal,
do r. 1893 Frant. Šimek, do r. 1901 Ant. Týral, Erhart Švinger (1911):
odtud nynější A. Poledna.
    R. 1887 zřízen pro Doupě a Třeštici sbor hasický.
    Ač nezdá se býti pravdě podobno, že by osada vznikla
teprve v 16. století, nelze o stáří jejím se vysloviti, neboť není
jmenována v zápisech století 14. a 15., v nichž dědiny panství
Telče a Štamberka se uvádějí, při žádném z panství těch. Ponejprv
zapsána v urbáři Zachariáše z Hradce před rokem 1580.
Tenkráte bylo tu 10 usedlých (Molcar, Pavelka, Beneš, Čížek,
Trucla), kteří však neúrokovali vrchnosti své na Telči, nýbrž
odváděli ročně obojí úrok (po 1 kopě 8 gr.) a 26 slepic faráři
do Telče. Jen mlynář zdejší Jíra nad to platil „přijemné“ a úrok
současně i vrchnosti. Byl povinen řezati pánu 2 kopy prken
a chovati chrty. V r. 1650 jmenují se tu: Molcar a Viktorýn
(měli po dvou čtvrtkách), Vyhlídal, Kokeš a Maršů (po čtvrtce),

    1) L 687 a 734.
12
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Říhová, Knapeš, Šuta, Šimon (snad chalupníci). Opět
poznamenáno: „Tito všickni dávají úrok panu děkanovi
Teleckému.“
    Jan, mlynář, úročil vrchnosti za louku, dával z „příjemného“
a za 41/2 jitra, z pily a zejména odváděl neobyčejně značný plat
dvakrát v roce „místo krmení vepřů“ po 1 kopě, 7 gr., 31/2 d.
Tenkráte již měla obec „pastviště místo louky, kde kameník
kámen láme.“
    Jak shora řečeno bylo, leží v území obce a k této se čítá
hrad, dosud částečně obydlený

Roštýn.
(Obr. 36.)

    Vzácný návštěvník loveckého tohoto hrádku, nuzně jen před
úplnou zkázou ochraňovaného, moravský zvěčnělý náš básník
Vladimír Sťastný, napsal tyto verše o Roštýnu, jejž r. 1900 byl
navštívil.1)

„Zalétám rád v tu vábivou dáli,  kde z
lesů strmí ponuré skály,
a z nich se zdvihá lovecký hrad;  an
hrdou věží k nebi se nese,
jež jako maják nad mořem pne se  a
zírá v lesa zvlněný sad.

Hoj, tu se s divem přírody díla  měřila
lidská odvážná síla,
když hnala hradby ve strmou výš !
Než, co zdí člověk čas zase boří,  jen
ruka Boží pro věky tvoří  Roštýne
pevný, brzy to zví!

Pohádkou již se staly tvé boje,  když si
tu srážel nepřátel voje,  zapadla pamět
slavných tvých dob;  a prostřed krásy
bujného lesa  cimbuří hradeb v rumy
už klesá
a tobě zvolna buduje hrob.“

    V náladové básni této výborně vylíčen půvab romantického
toho místečka, položeného uprostřed širých lesů; nemohl na
Roštýn zapomenouti ani krás dalekého světa znalý proslulý

    1) Část básně „Na Roštýn“; „Obzory“ 1900.
12*
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malíř Fr. Zvěřina.1) Na vrchu skalami posetém zvedá se u výšce
677 m nad mořem hrádek ten, původně zajisté po německu
„Rosenstein“ nazvaný 2) Vedle věže cele z kamene vyvedené a
neovržené, neobyčejného tvaru (sedmiboké), 28 m vysoké (obr.
37.) (viděti odtud za pohodlného počasí až k Pavlovským kopcům u
Mikulova),

Obr. 36. Roštýn.
vcházíme branou do dvora celkem podoby trojúhelníkové (rozměry
16 m, 22•5 m, 37 m); v prostřed je socha sv. Huberta. Pouze

    1) Reprodukce Zvěřinova obrazu Roštýna od Chalupy ve Světozoru.
    2) Názvu v urbáři Zachariáše z Hradce „Khyrn-Rossteyn“, na mapě
Moravy od Fabricia z r. 1575 „Kirnrostein“, Volfganga Lazia v atlasu 18.
stol. „Kinrotstein“ neumíme vysvětliti.
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budova v pravo od brány, za obydlí lesníka zřízená, jest úplně
zachována. Zpustlá jest vedle ní se nalézající gotická hradní
kaple sv. Eustachovi zasvěcená, sešlá (místy bez podlah) i veškera
další jedno- i dvoupatrová stavení Zachariášem z Hradce v letech
1570tých vystavěná.1) Pouze jediná prostranná místnost jest
zařízena pro nahodilý pobyt pána hradu, hraběte teleckého.
„Ochoz“ hradu z části jest zachovalý; pod věží (síla zdí 1•2 m až
3•2 m) žalář. - Zevní opevnění nyní téměř úplně zmizelo, pobořeno
byvši již v 15. století. Ještě r. 1818 byly základy tří věží
podhradních a různých zdí znatelny.
    Na hradě býval překrásný krb, nad ním zdobná řezbářská
práce 15. století, pak kamna z r. 1590, postel z téhož století,
což vše na zámek telecký bylo přestěhováno. „Komnaty“ a „paláce“
Roštýnské zejí prázdnotou, čekajíce obnovitele.
    O hradu Roštýně zachovaly se zápisy z polovice 14. století.
Patřil již tenkráte pánům z Hradce a na Telči, kteří tu měli
svoje purkrabí. Byli to, jak obyčej tehdy býval, členové nižší
šlechty okolní a jistě držela většina z nich původní zboží rodinné.
Jest tudíž s podivením, když čteme, kterak purkrabí na
Roštýně Martin z Mutic r. 1353 zboží v Hříšici, Strachoňovicích,
Vydří, na Veleši (zaniklá ves u Černiče) nabývá, a v letech
1376-1381 Mareš, purkrabí Roštýnský, otec Jana z Hodic, jsa
na spolek s Oldřichem z Volfířova na Volfířově, Urbanově
a Ořechově se zakupuje. Snad byl purkrabě jen prostředníkem
snah samotných pánů na Telči a Hradci, usilujících seskupiti
drobné statky okolní k jádru velikých svých panství a tím zceliti
je a zaokrouhliti. V letech 1387-1392 byl tu purkrabím Hojek
z Ustrašína,2) kolem r. 1400 Jan z Hodic (z téže rodiny).
    Dle souhlasných zpráv dobýval r. 1423 hradu Roštýna
hejtman husitský Jan Hvězda z Vícemilic. Musil, pobořiv opevnění
zevní s nepořízenou odtáhnouti. Hrad ještě r. 1476 byl v dobrém
stavu udržován, kdy Jindřich z Hradce a Telče vzal Jana z Lomnice
do spolku na statky Telč, Slavonice a Roštýn. Přešel však
- neznámo za kterých okolností - v ruce cizí, jak dovídáme se

    1) V urbáři Zachariáše z Hradce zapsán jest Roštýn následovně: „Zámek
Khyrn-Rossteyn v nově ustanovený s oborou. A ta rychta (Třeštická) k
tomu by přináležela.“
    2) Dipl. XI. 318 a 329. Tento Hojek přivěsil pečeť svoji k listu z r. 1387
K 1., nejstarší listině archivu města Telče.
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z listiny kupní z r. 1536,1) kdy prodán Roštýn od Jana Feyrara
z Malíkova a z Náměště a nedílných bratří jeho Václava,
Bohuslava, Hynka a Jindřicha Volfovi staršímu Krajířovi z Krajku
a na Landštýně za 1000 kop grošů, z nichž kupující 750 kop
hotově složil.
    Byly tehdy na panství Telči po smrti Adama I. z Hradce
(† 1531) značné nepořádky, způsobené zištností hejtmana Dětřicha
Dobrovodského z Dobré Vody, kterého poručnictvo pozůstalých
nezletilých sirotků Jáchyma a Zachariáše z Hradce muselo proto
pohnati před soud zemský. Jedním z poručníků byl i zmíněný
Volf z Krajku. Poručnictvo (matka sirotků Anna z Rožmitálu,
Zdeněk Lev a Petr z Rožmitálu) přejalo od Volfa hrad ještě
téhož roku 1536.
    A byl hrad tehdy jistě velmi sešlý, když Zachariáš z Hradce
ujav se vlády, pomýšlel nejen na opravy nutné, nýbrž na úplnou
přestavbu.
    V urbář (Hradecký) napsal sám: „Zámek Roštein jsem já
seděním na Telči z gruntu vystavěl; je při něm obora, ve které
se jeleni chovají. Jest provazců tři sta a některý, nebo míle je
365 provazců. Kromě té obory druhá podle ní, kde se jalový
dobytek a hřebci chovají. Třetí obora u Doupí na bažanty.“
    Z urbáře z let 1650tých tento nápis: „Velká obora okolo
zámku Roštýna na půl míle se vztahující, ve které se ,velká zvěř`
chová, co Švédi nevystříleli, ještě se mnoho kusů pěkných
spatřuje. Jsou v ní dva,voborníci`, na zámku jeden a dole u vrat
druhý, kteří svůj roční plat mají, zvěř opatrují i na vlč í  jámy
okolo obory pozor dávají.“
    V 18. století chovány v oboře divoké ovce (mufloni), ve
století 18. daňci a černá zvěř (na 150 kusů). Tato vystřílena
roku 1902.
    O původu hradu si vypravuje lid, že nemohl býti lidskou
rukou stavěn, poněvadž základem stavby jsou nesmírně veliké
balvany a mezi samým zdivem tu a tam i ve vyšším poschodí
kusy skály lze spatřiti. Sám čert prý hrad stavěl a obrovské
balvany přinášel s kopce Voslednic u Telče, kde jich dosud
spoustu viděti. Měl však uloženo, aby hrad hotov byl, než kohout

    1) L 653. Též Z. A. Svědci: Jindřich Krajíř, Jan Batelovský z Prostého,
Arkleb Hodějovský.
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zapěje. Již zdvihal poslední balvan, aby s ním na Roštýn zaletěl,
když vedle hřbitova u Matky Boží kohout zakokrhal. Ďábel
rozzloben praštil balvanem do rybníka (Staroměstského), kde dosud
vězí a vyryl ve skálu tu velikou svoji šlápotu, již dodnes v podobě
koňského kopyta ukazují a „čertovou šlápotou“ jmenují.1)

Obr. 37. Věž hradu Roštýna.

Jiná pověst dí, že vystavěn byl Roštýn i Janštýn majitelem
širých těchto lesnatých končin současně jako zámky lovčí.
    Cestě, jež spojovala Roštýn s hradem Štamberkem a která
poblíž mlýna Drdáku vede, dosud „Hradská“ se říká.

    1) Alois Pátek: Pověsti Jihlavy a okolí. - O této šlápotě čertově jiná
pověst v Mikšíčkově sbírce pověstí „Čertovo sídlo u Studené“.
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Panské Dubenky,

farní ves 17 km od Telče vzdálená, na malém návrší 628 m nad
mořem na silnici mezi Studenou a Počátkami. (Obr. 38.) Jiné dvě
silnice směřují odtud k Batelovu a Popelínu. Jméno svoje „Panské“
- význam jinak samozřejmý = mají Dubenky na rozdíl od blízkých
„Horních“ Dubenek, jako bývalé sídlo šlechtické, střed
samostatného statečku, jehož dvůr již ve XIV. století se připomíná:
„rytířské sídlo“ - tvrz, ještě r. 1675 stávala. Část vesnice dosud
„Ve dvoře“ sluje; jednotlivým domkům těm „familie“ a obyvatelům
jich „familianti“ říkají.
    Domky o sobě stojící zovou se „Perky“. Samoty: továrna
„Doubrava“, válcový mlýn „Tomšikův čili Kočvarů“ s pilou
a Hamerníkův u samých hranic blízko české dědiny Zahrádek.
    Katastrální výměra samostatné této politické obce zapsána
se 341 ha, z čehož na ornou půdu připadá 164, na louky 53,
zahrady 1•14, pastviny 27, lesy 64, rybníky 19 ha. Polní
hospodářství jest hlavním zdrojem výživy: z řemeslníků jsou tu:
2 obuvníci, kolář, bednář, 2 truhláři, z nichž jeden je stavitelem
válcových mlýnů, 6 soustružníků perleti, 2 zedníci, 30-40 obyv.
zabývá se pletením punčoch neb rukavic pro různé tovární závody.
Kamenický podnik Františka Rusa zaměstnává 20 kameníků
(lamačů). Zpracuje se tu žula na stavbu i pomníky. Hospody
jsou 2, 1 obchod kolonialní. Roku 1870 žilo zde v 45 domech
319 obyvatelů.
    Jména tratí: u Kazimírů, na Padělku, na Katovce, u Doubravy,
na Stráni, pod Strání, ve Stávcích, na Chmelnici, na
Trávníku, na Zahradě, za Humny, na Kočičím vršku, na Předním
a Zadním vršku, pod Humny, u Dlouhých luk, v Předních
a Zadních vochozích, na Kosově nivě, ve Stržníku, na Obci,
v Názadí.
    Lesy: v Houzkým, Markovo sosní, pod Liščí dírou, v Nivkách,
na Kopci, na Pecích, v Prostředním, v Pasekách.
    Jména rybníků: Šerý (nyní říkají Křenův), Tomšíkův (říkávali
Kočvarů, nyní dle majitele Kudrnův), Doubravský (u Doubravy).
Kazimír, Kazimírek, Stávek, Malý Stávek, Michalovský,
Pazderenský.
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Až na Tomšíkův jsou panské. Několik rybníků zrušeno;  tak tu
býval Dolní Michalovský, jiný tam, kde se nyní říká  „ve Stržníku“.
Ve vsi jest Raiffeisenova záložna od r. 1899, sbor hasický  od r.
1900, odbor Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu  od r. 1908.

Obr. 38. Panské Dubenky.

    Panské Dubenky jsou osadou farní. Kostel zasvěcený „Zjevení
Páně“ (Sv. třem králům) pochází z r. 1788, když rok před
tím Náboženskou Maticí v Panských Dubenkách lokalie zřízena,
vesnice od Studené, kam dříve farou patřívala, odloučena a k
farnosti nově utvořené ještě dědiny Klátovec a Bejkovec (od
Studené),  Prosté a Kaliště (od Počátek) přiděleny.
    Kostel jest jen v presbytáři klenutý, věž jest dřevěná. (Obr. 39.)
Zvonek „sv. Florián“ pochází z r. 1719; byl sem, neznámo odkud,
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darován. Vzácnějším darem jest kalich stříbrný s emailovými
obrázky z r. 1700, pocházející ze zrušeného kláštera Žďáru;1)
paténa  ke kalichu jest z r. 1727.
    Nový hřbitov za vesnicí byl založen r. 1853.
    Duchovní správu vedli nejdéle faráři: Frant. Himmel (1823-1832),
Josef Kruch (1832-1840), Liberát Promberber (do 1852), Josef Mach
(1852-1874), za něho r. 1859 lokalie farou prohlášena; Vincenc Marek
(1875-1891); odtud nynější Karel Langer.
    Z protokolu komise, jíž předsedal 9. května r. 1788 Leopold
Hörmann, c. k. krajský komisař z Jihlavy, dovídáme se, že
v důsledcích zřízení fary v Panských Dubenkách (6./2. 1787)
jednáno bylo o zřízení školy. Panské Dubenky s Bejkovcem
a Klátovcem vyškoleny ze Studené, Prosté z Počátek a zřízen
(s později přistoupivším a zase vyškoleným Kalištěm) obvod
školní. Tehdy Vesce a Vilímeč odkázány na Počátky.
    Prvým učitelem byl tu Jan Šumbera,2) za něhož r. 1788 školní budova
nákladem Studijního fondu byla vystavěna. Po něm nastoupil Jakub
Sobotka (učiteloval přes 50 roků), pak od r. 1866 Theodor Müller,
nadučitel.
    Škola byla r. 1882 rozšířena na dvoutřídní a zavedeno industrialní
vyučování. Zasloužilý nadučitel Theodor Müller zemřel r. 1894;
nástupcem jmenován syn jeho František, který tu dosud působí. R. 1906
odškolen Klátovec  a r. 1910 Prostý.
    R. 1808 počítáno školních dětí 90.3) Do opakovací hodiny zapsáno 100,
ale 60 jich nechodilo. R. 1822 bylo žáků 115 (chodilo jich jen 92), do
opakovací hodiny zapsáni 103 (chodilo 77). Toho roku měl učitel služby
jen 97 R 40 kr. na šajnech; r. 1852 pak 118 zl. 211/3 kr. s posnopným a
koledou vybavenou  260 zl.
    Jak bylo řečeno, tvořily Panské Dubenky již ve století XIV.
zvláštní statek a nechybíme, když se domýšlíme, že zdejší tvrz
(o niž máme přímé zprávy teprve ze stol. 17.) již tenkráte stávala.
    Ponejprv dočítáme se o dvou majitelích Dubenek, jimiž
r. 1350 byli Vilém z Březnice (třetinou) a Mikuláš z Dubenek
(dvěma třetinami statečku). R. 1360 srovnali se o tento majetek
Kuneš a Jan z Dubenek; současně zajistil Štěpán z Březnice na
dílu svém věno obnosem 125 hřiven. Jmenovaný Jan z Dubenek
(r. 1385 poznamenán Ješek Valek z Dubenek) prodal r. 1390
část tohoto dědictví svého majiteli Studené Domoslavovi z Olešné,

    1) Nápis: „Tiburcius Abbas cum convento Sorethano Ao 1700.“
    2) Protokol podací na radnici v Telči 1792. 3) L 687.
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ale za to přikoupil r. 1406 od Marše ves Horní Pole; vládl
i Klátovcem ve spolku s Domoslavem, ač Anna z Klátovce ke zboží
tomuto se táhla a roku řečeného Jana k zemskému soudu pohnala.
R. 1407 zapsal Jan z Dubenek vše, co měl v Dubenkách,
Klátovci a Horním Poli Oldřichovi z Miličína, seděním na Rudolci
a Pavlu z Miličína na Studené. R. 1437 jmenuje se Kuník z
Dubenek, který rozmnožil zboží to o mlýn a dvůr v Jihlávce, mlýn
a rybník v Domašíně. V letech 1440tých dočítáme se o směně:
Václav Leskovec za Horní Pole obdržel od Jana z Lipníka
a Václava ze Zhoře Dubenky s mlýnem Doubravou. Ale již r. 1448
prodal Václav z Leskovce, který zatím r. 1446 Studené získal,
Dubenky s Doubravou a lesy „Březinou“ a „Ochozem“ Ondřeji
ze Slavonic. R. 1476 píše se odtud Václav z Nevcehle. Po Anně
Dubenské z Dubenek v letech 1590tých ujal se Dubenek manžel
její Strachovský ze Strachovic (ten přikoupil r. 1598 ves Prosté),
jehož dědičkou po r. 1612 byla dcera jeho Judita, provdaná za
Václava staršího Hoslauera z Hoslau, jemuž Dubenky odkázala.
Tehdy odděleno Prosté s Malým Jeníkovem od statku a dáno
Václavu Jindřichu mladšímu Hoslauerovi. Koupí i směnou v letech
1636 a 1649 stal se tento Václav mladší pánem Dubenek a
podpisoval se „na Panských Dubenkách, Bejkovci a
svobodném dvoře v J ihlávce“. Dobře se staral o své poddané,
když r. 1655 „porovnal“ rozvaděné Jíru Pekárka z Dubenek
s Jírou Kolářem z Domašína o louky v „Zátokách“ nad rybníkem
Doubravou“.1) Dne 10. května 1670 zemským právem Dubenky
přisouzeny Anně Strahovské, roz. Dubenské z Dubenek, jež je
r. 1675 přenechala za 5500 R opět Václavu Hoslauerovi. Na
konec smlouvou trhovou ze dne 3. května 1685 dědici téhož
Vilém Felix a František lgnát Hoslauerové z Hoslau prodali za
16 tisíc „rytířské sídlo Dubenky, pivovar, dvůr, ovčírnu a mlýn
v Bejkovci, 3 grunty, mlýn a chmelnici v Jihlávce“ majiteli Telče
Janu Jáchymu hraběti Slavatovi.2) Když pak po smrti tohoto (1689)
a Fr. Leopolda Slavaty (1691) rod Slavatů v mužském pokolení
vymřel, dostaly se Dubenky hraběnce Marii Marketě z Kolovrat
(rozené Slavatovně) a byly tudíž od Telče odtrženy. Poručník

    1) L 441 a 596. Tenkrát v Panských Dubenkách rychtářem byl Ondřej.
    2) L 596 a Z. A. Erbem Hozlauerů byl štít se čtyřmi trojúhelníky
střídavých barev červené a stříbrné. Klenotem zlatý klas obilní.
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nezletilého dědice Telče Antonína hraběte z Lichtenštejna-
Kastelkornu koupil Dubenky s příslušenstvím r. 1695 za 36.000 R,
od kteréž doby zůstaly s velkostatkem Telčí spojeny, ač vyplaceny
úplně teprv r. 1715.
    Jelikož ve starých urbářích panství Teleckého Dubenky Panské
nejsou poznamenány, neumíme podrobně pověděti o poddanských
poměrech zdejších. Za posledních let roboty bylo láníkům
vykonávati robotu „tažní“ 3 dni, půlláník robotoval s potahem   
11/2 dne a „pěší“ robotou tolikéž 11/2 dne. Dosud o jakýchsi
platech „na vola“ a „na přádlo“, o „vejcích“ a „kuřatech“ se
vykládá. Výkupné činilo u láníka 100 zlatých, u půlláníka 75
zlatých šajnů.
    Nejdéle drží grunty rodiny: Salavova, Kučerova, Kosova,
Veselých (zvaná Málkova). Požárem v den sv. Bartoloměje r. 1863
zničeno 19 čísel a jest litovati, že shořely u představeného i veškeré
listiny obecní.
    Mohutným daleko viditelným stavením vyniká samota
„Doubrava“ jménem tím již r. 1447 připomínaná. Zřízen tu parní
mlýn a r. 1888 přádelna na vlnu, nyní továrna na pletené zboží
vlněné a bavlněné firmy Adler a Singer, kteráž budovu pěkně
znovuzřídila, vodní turbinou a elektrickým osvětlením opatřila;
zaměstnává na 130 dělníků.
    Ve mlýně Kudrnově s pilou (dříve mlýn Kočvarů čili
Tomšíků) bývala přádelna a později brusírna skla. Obojí podniky
zanikly.
    Ještě v letech 1770. konaly se na Doubravě, jak radní manuálník
města Jindř. Hradce uvádí, „schůzky kacířské spojené s nějakým
náboženským blouzněním“. Dva „Husité“ ze sousední dědiny
Zahrádek byli vězněni, ale potom propuštěni a farnímu úřadu
ve Studené nařízeno r. 1775 „o bludech je přesvědčiti“.

Dolní Dvorce,

osada na pravém břehu Dyje v údolí této řeky 3 km od Telče
na silnici Staroříšské; spojeny jsou se Strannou, Dejčkou a Dejcí
v obec politickou Dejc. Rozloha pozemků samotných Dvorců
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poznamenává katastr na 57 ha (pole 42, louky 7, pastviny 5 ha).
Jest tu 5 čísel s 26 obyvateli; r. 1870 napočítáno 25 obyvatelů.
    Jílovitá půda hned u obce silnou vrstvou uložená umožnila
dvěma zdejším gruntovníkům založení cihelen.
    Ze starodávného mlýna zůstala jen pila. Za to zřízena tu
byla r. 1900 výstavná škrobárna. (Majitel J. Šípek v Telči.)
    Trati slují: u Stárku, za Cihelnou, u Sosny, na Velkých
kusech, u Lip. Louky: Hluboké, Velká, na Stavuňce, pod Kopcem,
na Kroužku.
    Kostelem i školou patří Dvorce k Telči. Také od nepaměti
příslušely k panství Teleckému. R. 1580 byli tu jen 2 celoláníci
(Kříž a Ambrož), pak mlynář Jan. Úrokovali 3 kopy 13 gr. a
odváděli: ovsa 16 měr, slepic 8, vajec 24; robotovali robotou
žennou 8 dní.
    Se Strannou a Dejčkou společně vybavili 1654 platem
povinnost dělání „drv milířských“; se Straneckými obstarali
společně všechny práce na panské louce „Robotnici“ u Ořechové.

Horní Dvorce,

stará ves, jež po několika, od staletí tu připomínaných dvorcích
zemanských jméno svoje má a na rozdíl od Dvorců  u Telče,
v údolí při Dyji ležících, pro vysokou polohu svou na úbočí
Kalcova kopce (662 m) „Horní“ slovou. Není tu spojení
silničního, jež počíná teprv u blízkého Palupína (něco přes 1 km),
kamž jest obec přifařena i přiškolena. Do Studené jsou 4 km.
Čísel jest tu 20, obyvatel 142; r. 1870 žilo ve 20 domech 138
obyvatel. Pode vsí o samotě v hlubokém údolíčku teče „Dvorecký
potok“, ženoucí pilu (č. 16.). Byl to původně mlýn, který později
koupil velkostatek Studenský; týž jest nyní majetníkem
dvoru zdejšího. Pozemků čítá se tu 313 ha (pole 141, louky 39,
pastviny 36, lesy 82, rybníky 3 ha).
    Jména tratí lesních a polních: do Kopců, u Třešní, od Kodadů
až do Hranic, u Skály, k Mezříckým hranicím, za Pilou,
na Vinohradech, vedle Zahrádecké cesty, Velký les, Bukovice.
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    Jsou tu 3 půlláníci, 4 čtvrtláníci a 13 chalupníků. Nejdéle
na domě jest rodina Janákova, na chalupě rodina Blechova.
    První zpráva o Horních Dvorcích jest z r. 1353; majiteli
vsi jmenují se - nebo některého ze zdejších svobodných dvorů
- bratří Ctibor a Boček ze Zahrádky.1) I v dalších letech lze
uvésti pouze jména dvořáků neb zemanů s přídomkem „ze Dvorců“
se píšících, z nichž zná Volný r. 1364 Filipa, r. 1369 Přibíka
a Albera. Prvý zajistil knihovně vše, co na Dvorcích měl, Oldřichu
z Heřmanče, druhý kopu grošů ročního úroku Jindřichu z Palupína.
R. 1373 píší se Aleš Ježík a manželka jeho Dobraňa ze Dvorců
a připomíná se tu již mlýn. Dobraňa s dětmi tu r. 1381 ještě
byla.2) Oldřich ze Dvorců prodal r. 1390 Jindřichovi z Hradce
3 lány v Kumžaku. Tenkráte spolčili se majetkem Dobraňa
Šavlova, Vít ze Rzavého a Oldřich, syn Vítův. R. 1402 mezi
spolčenci pána z Rotenštejna, který náhlým útokem Jihlavy
zmocniti se chtěl, byli i rytíři ze Studené a ze Dvorců .3) Teprv r.
1406 Dobraňa řečená Šavlová připsala zdejší tvrz se dvěma dvory
Janu ze Dvorců, který také koupil dvůr v Meziříčku. Přibík
z Palupína upsal na Dvorcích ženě své Majdaleně r. 1415.
Z listin archivu zámeckého v Telči dovídáme se, že r. 1444
rozhodnuto Jindřichem z Hradce, by Hron ze Stojčína, který
držel Dvorce, plnil ročně kopu platu a desátou měřici, kterýmižto
dávkami kdysi Jindřich a Tomáš, bratří z Palupína,
faráře a kostel ve Studené nadali. Tehda Horní Dvorce „pusty
byly a nebylo v nich lidí usedlých“; proto bral Hron vše, co
nad kopu bylo, sám. Smluveno, aby „kostelníci“ sami všechno
to zboží, z něhož nadace odváděna, ve prospěch „Božího domu“
pronajímali, a teprv až by se tu lidé usadili, aby faráři byla
kopa dávána a desátá „vina“, bude-li, jak nadací určeno, zpívati
vigilie a mše o sv. Michale.4)
    Jistě že války husitské a nepokojná léta po válkách těžce
dolehly na tuto krajinu. - Kolem r. 1450 přijal Jan Babka
z Meziříčka na spolek syny své při statku Dvoreckém, načež jemu

    1) D. Z. II. 108: „Stybor et Bosco fratres de Zahradca et in Dworzesz“.
Později: Dworsesz, Dworcze.
    2) D. Z. VI. 834.
    3) Švojova topografie.       4) Z. A.
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r. 1466 králem Jiřím Dvorce i s Meziříčkem v desky vloženy byly
vyjímajíc 2 lidi ve Dvorcích, patřící knězi ve Studené.
    Téměř 100 let (do r. 1547) zůstaly Dvorce u rodiny Babků,
až Burianem Babkou prodány Jindřichu Radkovci z Mírovic.
Po něm dostaly se r. 1573 Janu Hodickému z Hodic a na Rudolci.
    Dalších majitelů Dvorců neznáme. Teprv r. 1636 poznamenán
Jiří Koňas z Vydří,1) jehož vdova Johanka ze Stranic,
provdavši se, prodala statek za 3200 zl. císařskému nejvyššímu
strážmistrovi Jakubu Maxuriovi Maxfeldovi z Tümmelu (29.
listopadu r. 1651), který je r. 1666 prodal hrab. Ferd. Vilémovi
Slavatovi, majiteli panství Teleckého.
    Dle zajímavého zápisu prodejního soudíme, že byly Dvorce
hrabětem Slavatou nově  osazeny poddanými z jiných dědin
panství Teleckého, tudíž že asi za 30leté války po druhé zpustly.
Devíti nově usedlým osadníkům zapsány na urbariálních dávkách
pouze slepice a vejce (6 dávalo po 4 slepicích a 20 vejcích,
3 obého polovic), úrok peněžní jim tenkrát nepředepsán. Desátý
statek zůstal neosazen, z chalupy pak nebráno ničeho. Tenkráte
zřídilo tu panství mlýn, kterýž zapsán v urbáři takto: „Dvorecký
v přikoupených Dvorcích; jest zánovní, má dvoje složení a stoupy,
všechno nové. Bude dávat každého půl léta za prachy 5 R 50 kr.,
žita 20 měr, ječmene 3 čtvrti.“
    „Dvůr tolikéž zjinačený a v lepší řád stavení uvedeno, jak
i kde pivováreček předešle byl, nyní nová kolna a sejpka učiněna.
Tvrzka zůstane jako předešle a má pohodlné obydlí pro hejtmana
i jinší oficíry tam přes noc zůstávající. Vseje se při něm (i na
pusté) žita ozimního 140 měr, jarého 4 míry, ječmene 18, hrachu 4,
ovsa 160, lněného semene 4 míry. Když se role vypraví, seje se
i 3 nebo 4 měřice pšenice, item maku, konopce a pohanky něco.
Vychovává dvůr volů tažných 6, krav dojných 24, jalového 6,
svinského a drůbeže též částku“. (Urbář.)
    Po smrti hraběte Ferdinanda Viléma Slavaty r. 1673 přenechány
Dvorce (se dvorem, ovčírnou a chmelnicemi) vdovou
jeho Marii Renatou ve stejné kupní ceně 4000 zl. Janu Jáchymu
hraběti Slavatovi. Když pak po smrti nástupce téhož, Františka
Leopolda Vil. Slavaty (r. 1691) na základě dědické dílčí smlouvy

1) Z. A.
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ze dne 7. února r. 1692 obrovské dědictví Slavatovské prozatímně
na 5 dílů rozděleno, tu Dubenky Panské, Prosté, Skrýchov
a Dvorce s dílem Jihlávky odtrženy od Telče a přiřknuty dceři
Jana Jáchyma Slavaty Marii Marketě, provdané hraběnce z
Kolovrat. Jakým způsobem r. 1695 přikoupeny zpět k Telč i , u
kteréhož panství potom navždy zůstaly, o tom ve stati: Dubenky
Panské jest pověděno.
    Zbytky tvrze (říkají tam „na zámku“) dosud jsou patrny.

Hladov.

    Na „císařské“ silnici Znojemsko-Jihlavské, při trojmezí
hejtmanství Dačického, Třebického a Jihlavského rozložena jest
tato obec v délce téměř 1 km ve výši kol 650 m nad mořem na
planině málo větrů chráněné. Podnebí jest tu chladné, vlhké,
půda písčitá, lehká, „hladná“, což snad příčinou pojmenování
dědiny „Hladovem“; po německu Hungerleiden. Dle farních knih
dříve se jmenovala „Pfaffendorf“ = Popovice, dědina kněžská.
    Jsouc katastrální i politickou obcí má s oddělenou skupinou
domů „Horním koncem“, (6 čísel) a samotou „u Pazderků“ (2 čísla)
čísel 43 se 345 obyvateli: r. 1870 udáno 37 domů s 268 obyv.
Pozemky měří 583 ha (pole 173, louky 86, zahrady 11/2, pastviny
42, lesy 83, rybníky 9 ha).
    Ve trati „pod Loučkou“ zachováno jméno zpustlé vsi.
O bývalém rybníku „Panenském“ praví zdejší pověst, že zahynuly
tu jeptišky Novoříšské, utíkajíce před Husity. Tratě: na Milířích,
na Sklenářce.1)

    1) O této vypravují: „Klášter postavil na pastvisku „u Zahrádek“, obci
patřícím, šest chalup. Lidé klášterem tu osazení nazýváni Hladovskými -
„Očišťáři“. Neumějíce čísti, nevěděli sobě Hladovští jak pomoci. Ujal se
jich jakýsi Sklenář z Nové Říše. Ten přidružil se k formanům a zajel do
Vídně k audienci. Prý za 14 dní po tom poručením císaře pána Očišťáři
přestěhováni do vesnic klášterních Sedlatic a Vystrčenovic a chalupy
jejich „v Očistci“ zbořeny. Obec dala Sklenářovi na stálé užívání několik
políček, a ty podnes jménem jeho se označují, jakož také místo, kde
zbořené chalupy stávaly, dosud patrno zůstalo. (Sdělil učitel A. Prais dle
vypravování zdejších starých lidí, kteří i tradici o připsání obecních lesů
[„za Loučkou“ a „na Františkově“] k panství znají.)

13
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    Počítá se tu 6 půlláníků a 6 čtvrtláníků. Nejdéle sedí na
gruntě rodiny: Tomkova, též Kolářova, kdež „u Čechů“ se říkalo
proto, že prý páni v době, kdy sedláci z gruntů pro roboty
nesnesitelné utíkali, chytivše kohosi z Čech pocházejícího, jej tu
usadili. V obci je kovář, kolář, obuvník, kupec a hospodský.
    Za časů „formanských“ znamenitě se dařilo zdejší hospodě
(č. 1.), jež kdysi panskou bývala a v letech 1880tých na lihovar
přestavěna. Dnes je i tento zrušen. V hospodě říkalo se „Na
kasárničce“.
    Za to daří se parní pile, již r. 1903 v čísle 1. zbudoval
J. Švejda, obchodník dřívím, kterýž dal podnět k vystavění
úhledné prostranné kaple. Plány k této gotické stavbě zhotovili
profesoři průmyslové školy v Brně Welzl a Dvořák. Sochy sv.
Jáchyma a sv. Anny i varhany věnoval jmenovaný o obec
zasloužilý J. Švejda. Kaple byla vysvěcena 25. září 1892.
    Hladov patří od stara k faře Staro-Říšské, kamž původně
i školou příslušel. Později chodily děti do školy v Dlouhé Brtnici.
Vyškolen odtud r. 1888. Vyučování na Hladově počalo 1. března
1890 v budově za 11.000 korun vystavěné. Učitelovali tu Jan
Stelzig (do 1896), František Píša (do 1905) a Rudolf Elbl
(do 1911); odtud nynější Arnošt Prais. R. 1892 počalo se
vyučovati ženským ručním pracím. R. 1893 přiškoleno Veselí.
    Majetkem obce je na 47 jiter pastvišť, luk a polí. Pověstný
„Stonařovský“ déšť kamenný (pád povětroňů) dne 22. května 1808
stihl i tuto obec, jež byla s Dlouhou Brtnicí a Brtničkou středem
okruhu pádu toho, severně za Stonařov, jižně za Starou Říší
sáhajícího.1)
    Obec pečetila v 17. století znakem radlice, při níž bylo
počáteční písmeno obce.
    Jak již pověděno, byly pojaty v území obce Hladova i pozemky
zaniklé vsi Louček. Ve trati té nachází se studně vyzděná,  o níž je
pověst, že je tu zasypán zvon.2)

    1) Dlužno opraviti dotyčné zprávy: Dra. Meliona v Notizenblattu 1886
a j.
    2) Šilhavý: O zaniklých osadách Č. M. M. XXII. Také Beringer: Zašlé
osady v okolí Telče.
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Hory

(do Hor, na Horách), obec na horském hřbetě při okresní silnici
z Telče do Třebíče, kraj okresu, 14 km na východ Telče rozložená,
s 25 topogr. čísly (č. 7. schází) a se 129 obyvateli; jest
přifařena i přiškolena do Předína (okres Třebický). Jméno samo
připomíná doby, kdy kovkopové-horníci v širém okolí zdejším
se usazovali, na železné a jiné rudy kutajíce, čemuž nasvědčují
podnes stopy po otevřených jamách i stávající dosud hluboké
šachty (posledně r. 1906 v samotné obci byla objevena šachta
na 30 m hluboká).1)
    Rýžováno poblíž i zlato, a to zejména ještě ve 14. stol.,
snad až do válek husitských, kdy, jak obecně se soudí, v celé
hornatině česko-moravské (až na doly v Kutné Hoře a Jihlavě)
dolování vůbec zaniklo. Proto i název „Zlaté Hory“ osadě do
nedávna dáván. Od Hor k Opatovu, ke mlýnu dosud
„Zlatomlýnem“ nazývanému, slul potok „Brtnička zlatonosná“.
    Původně v místech nynějších Hor byla osada Štítky, kterýž
starobylý název po prvé r. 1257 pripomínaný ve znění „Schytech
maior et minor“ (Štítky Velké a Malé)2) i na druhou nyní úplně
zaniklou osadu téhož jména (u Želetavy) se vztahuje. O těchto
Štítkách jedná listina Karla IV., daná v Brně 6. července r. 1345,
kterou potvrzuje výsady někdy králem Janem městu Jemnici dané,
aby právo měli na zlaté žíly okolo dědiny „Schicken-Gezyckach“3)
ať nově objevené, ať staré. S podivením jest, že hned následujícího
měsíce (v Praze 22. srpna téhož roku) Karel stvrzuje Jihlavským
privileje starší Otakara krále, kde jim dává lénem
„všecky doly v okruhu čtyř mil, zejména zlaté doly ve Štítkách
(„Schiken“).4) Zda nezasadili se Jihlavští o to, by starších
jejich práv bylo šetřeno? Či rozuměti jest druhé privileji tak,
že při dolování říditi se má ten, kdo kutá, horenskými právy
Jihlavy? Tehdy již ves tato počítána ke statku Želetavskému.

    1) Několik hornických kladívek na Horách nalezených jest uschováno
v městském museu v Telči.
    2) Dipl. III. 245.
    3) Dr. J. Reichert překládá jako „Jižičky“ (Článek: Spory města Jemnice
s vrchností v Č. Č. M. 1904 - dle listiny v Dipl. VII. 443-445 [orig. v
Jemnici], kde vedle „Schiken“ i „Gezyckách“ se uvádí).
    4) Chlumeckého: Regesta I. str. 16. - Dipl. VII. 451.

13*
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Na Jeníšově a Štítkách pojistil r. 1364 Oldřich ze Želetavy
manželce své Kateřině věno. (O jiných majitelích v letech 1369-
1417 viz Želetava.) R. 1417 vzala Eliška z Hradce Jana mladšího
z Hradce a Telče do spolku na zboží v Želetavě, Štítkách a j.  Od
těch dob až do r. 1829 byla ves tato stále součástí panství
Teleckého, odtud pak Želetavského.
    Kdy prvotní Štítky, pravděpodobně za husitské války zpustlé,
nově jako ves „Hory - Ští tky“ povstaly, nelze s jistotou udati.
V urbáři Zachariáše z Hradce (kolem r. 1570) jsou již (list 131)
uvedeny pod jménem: „Wes Hory Sstitky“1)
    Z urbárních zápisů psaných docela odlišně od zápisů podobných,
jiných osad se týkajících, usuzujeme na jakýsi zvláštní
poměr právní mezi vrchností a poddanými z Hor. Hned v záhlaví
uvádí písař:
    „Ves Hory-Štítky, jest usedlých na nich osob osm; nedávají J. M. pánu
žádných poplatkův, to při vůli J. M. páně jest, co o nich J. M. dále poručiti
ráčí. Léta 1567 v úterý před oktavem Těla Božího tento plat na ně vložen
jest, a počali všichni platiti ouroku každého nejprve o sv. Havle téhož leta
67.“ - A nyní poznamenává se v urbáři cena celého gruntu (toho u žádné
jiné dědiny jsme nenalezli !) takto:
    „Matěj z Hor má grunt za 36 kop, má dáti úroku každého 2 gr.,
slepici 1, vajec 5. Jíra rychtář má grunt za 40 kop (totéž), Korbelář za 7
kop (pouze 1 gr.), Jiřík má dva grunty za 30 kop (4 gr., slepice 2, vajec
10), Vondra má grunt za 74 kop (1 gr., slepici 1, vajec 5) atd. a pod. dále u
Václava, Nymrnocha a vdovy Barbory.“
    „Všecka obec z Hor Štítek mají zákop po dvoře shrabati, do kop složiti
a usušiti. A jiní mají ten zákop posíci, a každého roku má se jim dáti sud
piva řídkého, když to udělají.“
    „Též jsou na Horách dva domy J. M., ráčí-li je pán prodati, to při vůli
J. M. buď.“
    Z celé obce vycházelo úroku Svatojirského 15 gr.,
Svatohavelského tolikéž; ze zákop, které j im puštěny, 3 kopy
11 gr., slepic 7, vajec 35. Nelze vysvětliti blíže údaj o „dvou
domech J. M.“, a tolikéž těžko na jisto určiti přesný význam
„zákopu“, kteréhož jména se užívá při tratích v rozlehlých
končinách starodávného kutáni (poblíž tratí Zejfů = „sejpy“ mezi
Veselím a Hladovem, tratí mezi Hladovem a Předínem, mezi
Horami a Valdorfem, u Opatova ze zaniklého Jenišova a j.).

    1) Údaj Volného (a dle něho i jiných Č. M. M. 1891 str. 30), že
založeny  Hory r. 1567, není správným.
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    V končinách těchto v 16. stolelí stále přibývalo orné půdy.
Ve knize „Směn a freimarků“ poznamenáno,1) kterak r. 1577
vyjel úředník panství Telče na „paseky a jitra slove na Štítkách“
a sepsal, co více se „přirazilo“ těm, kteří „drží zákop“. Takových
bylo z Markvartic 8, ze Želetavy 34, samotné obci Horám puštěny
4 zákopy. A tak zapsáno na konec, že „všeho platu zákopního
vycházetí bude ročně 61R 91 gr.“

Obr. 40. Dolní hradiště u Valdorfa (kde stávaly Štítky).

    V urbáři Viléma Slavaty na místě platu ze zákopů uvádí se
prostě plat „za jitra“ a „role“. V r. 1650 píší „jitra, role i zákopy“.
Tenkráte bylo tu 9 usedlých.
    Území obce měří 30 ha. Trati: Záhony, Pastvišťata, Skalky,
Mrázky, Kopaniny. Z rolníků pokládají se jen 2 čtvrtníci, ostatní
jsou domkaři. (Kupec, obuvník, stolař, bednář) Obec má jen něco
pastvin 15 měr. Dvůr č. 6. patřil velkostatku Želetavskému, od

    1) D 8 str. 59-61.
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něhož v posledních letech odloučen. R. 1904 postiženy Hory
požárem; vyhořelo 6 čísel.1)
    Druhé Štítky (Malé = Štítečky, Jižičky) stávaly od Hor
směrem k Želetavě, kdež v lesích ještě polohu jejich poznati.
Jsou tu nepatrné stopy i jakéhos „hradiště“, jež měří v průměru
pouze 32 kroků.2) (Obr. 40.)
    Z pověstí v krajině naší kolujících stůjž zde tato o počátku
„Zlatých Hor“:
    „Před dávnými časy šel pocestný cestou z Telče do Třebíče a přišel
na místa, kde jsou nynější Hory. Že byl chůzi unaven, chtěl si odpočinouti.
Usedl do stínu pod strom a zdřimnul si. Když pak vstával, aby se dále
ubíral, viděl před sebou zvláštní krásné kvítko. Stonek, lístky i květ byly
světle  žluté, krásně se lesknoucí barvy.
    Pocestný kvítko utrhl a zastrčil je za klobouk. Kráčel svou cestou dále.
Když přišel do města, ohlíželi se lidé po něm a divili se neobyčejně
lesklému kvítku, jež měl za kloboukem. Ale jakmile kvítko pozorněji
prohlédli, poznali, že je z ryzího zlata. I ptali se pocestného, kde a jak ke
kvítku přišel; on zavedl je na místo, kde odpočíval a kvítko utrhl. Počali v
těch místech kopati a přicházeli na zlato; objevili zlaté doly.“
    Kdy budou zaniklé doly obnoveny, o tom jiná pověst:
    „Do jedné ze zasypaných šachet u Hor nasila selka kdysi maku.
Mák  rostl, kvetl, měl pěkné makovice a v nich plno maku. Kolik zrnek
bylo ve všech makůvkách, za tolik let se tu znova bude nacházeti zlato,
bude se na ně dolovati. Dříve však vyjde z té jámy - zlaté hříbě“.3)

Hostětice

(do Hostětic), název katastr. a polit. obce, utvořený z osobního
jména Hostěta. Obec tato na mírném návrší 3 km západně Telče
založená, má 17 čísel domovních a 86 obyvatelů, jimž patří  216 ha
pozemků (rolí 138, luk 25, pastvin 20, lesů 26 ha). Počítá
se tu: 53/4láníků, 51/2láníků, ostatní jsou domkaři. Řemeslo
provozuje jen truhlář. R. 1870 žili zde v 16 dom. 103 obyv.
Obecním majetkem je les Lošek, kus louky a něco pole. Jména
tratí: za Vrchy, u Parku, za Sedláčkovýma, u Sosny, v Zahrádkách,
ve Smrčí, Lošek, ve Skalních kopcích, u Lísku, v Jasani.

    1) Doplňky sdělil nadučitel J. Lhota z Markvartic.
    2) J. Beringer: „Zašlé osady v okolí Telče“. (Druhá zpráva Mus. spolku
v Telči.) - Cenné zprávy (fotografie) Museu v Telči odevzdal odb. učitel
J. Komenda z Želetavy.
    3) „Pověsti Jihlavy a okolí“ od Al. J. Pátka.
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    Obec přifařena jest do Telče. R. 1819 měli s Vanovskými
svého „školního pomocníka“, potom zase s Krahuleckými, až
r. 1861 do Telče byli přiškoleni. Přidali se r. 1910 ke Krahulčí,
když tu byla zřízena škola jednotřídní.
    Od nepaměti patří Hostětice k panství Teleckému, u kterého
se k r. 1366 uvádějí. R. 1570 bylo tu 9 osedlých (celoláník,
5 3/4láníků a 3 11/2čtvrtníci. Jména osadníků těch: Jakub, Jaroš,
Zoubek, Herynk, Vávra, Vaněk, Morava, Stejskal, Ambrož.
    Úročili dohromady dvojího úroku po 4 kopách 9 groších,
dávali 2 mty, 2 míry a čtvrt ovsa, slepic 24, vajec 1 kopu 13 kusů,
roboty ženné měli po 2-4 dnech, dohromady 25 dní. Celá obec
byla povinna s jinými louku u Šiškova posíci, svézti, skliditi.
Tenkráte byl blízký les panský (nynější bažantnice) již oborou.
R. 1650 byli tu: Jakoubek, Votruba, Staněk, Pátek, Vítek, Přibyl,
Morava, Šimon; Jakubcovi zůstali na gruntě do konce 19. století.
V posledních letech zakoupil tu JUDr. Jan Pohl, advokát v Telči,
2 grunty a založil velké zahrady. Postavil při cestě do Částkovic
úhlednou kapličku sv. Jana Nepomuckého.

Jelmo,

též Jilmo (odvozeno od jména stromu jilm, v nejstarších zápisech
latinských psáno Jilem, v Zemských deskách k r. 1358 také
„u Gilma“), katastrální a politická obec jihozápadně Studené,
2 km na silnici Telč-Studená-Jindřichův Hradec, na svažující
se kopcovatině položená, s 41 čísly a 263 obyvatelí (20 sedláků,
18 chalupníků; kovář, 2 zedníci, 3 krejčí, 2 obuvníci).
R. 1870 načítáno ve 37 dom. 267 obyv. Na pozemcích jest tu
454 ha (polí 219, luk 86, zahrad 1•5, pastvin 42, lesů 83, rybníků
9 ha). Trati nemají význačnějších jmen. Obci náleží na
18 ha pozemků (les 7 ha).
    Jest tu i obecní chudobinec. Pokročilost svoji prokázali
osadníci nejen založením hasického sboru (r. 1905), nýbrž i
podnikem svépomocným, jakým jest pěkně zařízený a nákladem
44.000 K r. 1902 zbudovaný „Lihovar rolnického družstva“.
    Původně založen již r. 1873 „Rolnický spolek s ručením
obmezeným“. Hospodáři smluvili se, že přestanou len pěstovati;
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byliť překupníky nesvědomitě vykořisťováni. Zakoupivše chalupu
č. 24, zřidili si lihovar. Prvá léta dobře se jim dařilo. Když
však cena lihu klesla téměř na polovici, podnik zadlužen a pro
tehdejší vysoké úrokování zašel r. 1883. Nynějšímu lihovaru při
dosti malém kontingentu dobře se daří.1)
    Obec jsouc od stara přifařena ke Studené, vyškolila se
odtud a zřídila vlastní jednotřídní školu r. 1908, opatřivši ji
budovou nákladem nad 23.000 K. Učitelem ustanoven Čeněk
Havlík.
    Jelmo jest stará osada, jejíž část patřívala k Hradci. Jindřich
z Hradce nadal oltářníka u nového oltáře Nanebevzetí P. Marie,
sv. Václava a sv. Jiří v Slavonicích r. 1398 dvěma kopami ročního
platu ze 3 osadníků z Jilma.2) Později zbyli se Hradečtí zboží
zdejšího zcela. Uvádíme záznamy o majitelích: R. 1358 Mikuláše
Kadolta z Hradce, kterýž prodal ves Děpoltovi. Ten přijal, získav
i polovice Olšan od Otíka z Olšan (na Dačicku), přídomek „z
Jelma“. Manželka téhož Kateřina vzala sice syny své Beneše a
Kuneše na spolek, ale hned r. 13783) týž Beneš z Jelma prodal tu
mlýn, 5 lánů a 2 rybníky Přibíkovi ze Zahrádek. Zbývající snad díl
vsi prodán Janem z Jelma dle všeho témuž Přibíkovi z Palupína
r. 1409, kterýž přijal na spolek na J. Václava Kadalici. Dědic
jmenovaného Mikuláš z Palupína prodal Jelmo se dvorem r. 1447
Václavovi ze Studené; Jan ze Studené r. 1557 Janu Babkovi
z Meziříčka. Od Ondřeje Babky z Meziříčka koupil Meziříčko
s Jelmem pán Telče Adam II. z Hradce r. 1593. Tenkráte byly
tu 3 mlýny. Od té doby patří Jelmo k Telči (Studené) a čítáno
bývalo k rychtě Studenské. Ještě v 16. století platilo se ze tří
gruntů zdejších k záduší Slavonickému: Kříž a Pykal každý
z 11/2 čtvrti po 15 gr. každého úroku, Hošek z 1/4 po 9 gr. 5 d.4)
V letech 1620tých bylo tu 18 usedlých. Největší gruntovník Jiřík
Zámečník (ten drželi mlýn) úročil 1 R., dával 8 ženců, 4 slepice.
Celá ves povinna byla napřísti „1 přadeno tenké, 1 pačesné,
1 křačné“. Ale zlý zbytek v urbáři zaráží: „A jinými robotami
v obou vesnicích (Meziříčku a Jelmě), co pán rozkáže, též jsou
povinni.“

    1) Ze zprávy správce školy v Jelmu Čeňka Havlíka.
    2) Dipl. XII. 423. Byli to sedláci: Vlk, Ješek a Jakeš.
    3) Roku toho píše se jako svědek Dipl. XI. 106 i Jan z Jilma, r. 1390
psal se odtud Pešek, který zapsal v Jilmu dvůr manželce své: Dipl. VII.
635 a 672.
   4) Urbář I.
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    Po válce 30leté bylo tu 19 usedlých. Pouze 3 osadníci měli
více než čtvrt, všichni ostatní (mimo 3 chalupníky) měli po čtvrti
a půl čtvrti. Jak zapisovali v urbáři i povinnosti rybničného
hospodářství panského se týkající, dokazuje zápis:
    „Jest rybníček pode vsí a nad rybníkem panským nejblížeji. Jest
povinnost na témž selském rybníčku taková: Poněvadž z něho voda toliko
zbývající splávkem vycházející přichází do Budína a ten se nasazuje vždy
na trdlo, kdyby stokami z hořejšího rybníčka nešla, bylo by rybám v
Budínu dosti nebezpečno. Má tedy držitel selského rybníčka to tak
opatřiti, aby jeho nelovil, leč by Budín se sušil a má vždycky míti vody
dostatek, struhy anebo stoky až do Budína povinen na pozoru míti, je
prázdniti atd.“

Jindřichovice,

obec dle osobního jména Jindřich pojmenovaná, leží při silnici
spojující Telč s Želetavou na horské mírně zvlněné rovince,
15•6 km na jihovýchod od okres. města. V území obce trigon,
určený Holý kopec 632 m.
    Jest tu 45 top. čísel (schází 19. a 35., samotou je mlýn
„Havlišův“), 201 obyvatel, kteří mají 375 ha pozemků (polí 282,
luk 46, pastvin 23, lesů 9 ha, ostatních 15 ha). R. 1870 napočítáno
stejně čísel s 207 obyvateli.
    Uprostřed návsi jest pěkná kaple, r. 1897 nákladem 10.000 K
(mimo dovoz a nádenickou práci, které občané zdarma vykonali)
vystavěná a P. Marii Růžencové zasvěcená. (Obr. 41.)
    Obec, přifařená do Krásonic a přiškolená do Želetavy, má
majetku 2 ha 87 arů polí, 1 ha 87 arů luk, 17 ha 26 arů pastvin,
6 ha 95 arů půdy zastavené a j.: užívala v 17. století znaku
radlice s krojidlem.
    Trati polní: na Díle, Padělky, u Volfavy, Padělky u Panholce,
Bučky, v Lázích, u Kopců, Vejhony pode vsí, Díly pod
hlinišťaty, u Rybníka, v Líchách, Nivky, nad Havlišovy, Kalábky,
Padělky u Havlišových, za Žlaby, Díly za rybníky.
    V Jindřichovicích jest 1 hostinec, cihelna rukodílná a mlýn,
1 kovář, zedník a tesař.
    Prvá zmínka o Jindřichovicích (Gyndrsychow, Gindrzichowicz)
jest z r. 1354. Tenkráte zajištěno tu věno 40 hřiven manželce
Žibřida ze Zbraslavě, kterýž popustil základ ten r. 1358 Oldřichovi
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Obr. 41. Vnitřek kaple v Jindřichovicích.
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z Želetavy. Jiný díl vsi prodali témuž Oldřichovi Radslav a Oldřich
z Heraltic za 33 kop, od kteréžto doby zůstala ves u Želetavy.
    V urbáři z r. 1580 pojmenovány jsou Jindřichovice jako
střed rychty (pro Jindřichovice a Hory). Bylo tu 20 usedlých
(8 celoláníků, 9 půlláníků, 1 tříčtvrtník, 1 čtvrtník, 1 podsedek),
kteří úročili 10 kopami 22 gr., odváděli 53 slepic a vajec 7 kop
a 7 kusů. Mimo to pomáhali na „Království Želetavském“ louky
síci, začež dostali chleba a sud bílého piva. Dva zdejší mlynáři
sluli Vaněk a Urban. Rychtářem byl r. 1579 Valentin.1)
    Rodiny: Daniel, Mošek, Čloupků, Bílý, Valenta, Mach,
Šmarda, Mertl, Holý, Ampapa, Svoboda, Máca, Bílek, Houzar
jsou nejstarší držitelé kmenových usedlostí. Nyní jest tu 16
pololáníků, 7 čtvrtníků, 20 domkařů a chalupníků. R. 1660 bylo tu
22 osadníků, mezi nimi 3 mlynáři; jména byla zcela jiná než
r. 1580.2)

Kaliště

(nyní obyč. pomnožné; do Kališt, původně číslo jednotné). Jméno
osady značí místo kalné neb mokré. Osada při silnici Studensko-
Batelovské na svahu návrší založená (do Telče přes Studenou 21
km, do Počátek 4•8 km) má 52 pop. čísel (č. 42. chybí); hájovna č.
50. samotou. Obyvatel jest 370 a jest vzrůst ten neobyčejný;
počítáno tu r. 1890 pouze 287 lidí a r. 1870 ve 30 domech 230
lidí.3)
    Pozemky měří 689 ha (pole 145, louky 72, pastviny 67,
lesy 385, rybníky 5 ha). Jména tratí: na Velkých dílech, k
Nádavkům, Zadědovky, na Starých Kalištích, k Pletkovému vršku,
Stříbrný vršek, v Bařinách, k Žehravci, místní trať. Lesy: Obecní
les: panské lesy: Blatiny, Rovná, Smejkalova, Mokrá, Kamenitá,
Velká a Malá leč, Klínová, pod Bukem. V Kalištích bývalo
13 usedlostí selských; ostatní čísla, „chalupy“, každé nějakým
pozemkem je opatřeno. Vysoká poloha (trati „na Starých Kalištích“
s vrchem „Stříbrný vršek“ 758 m nadmoř. výšky), tudíž

    1) D 7 str. 46.
    2) K popisu přispěl Jos. Vojta, nadučitel v. v.
    3) Dle pověsti lidu nestávala obec Kaliště v těch místech, kde jest nyní,
nýbrž na jih od obce, na mírném návrší, kde dosud na „Starém Kališti“
říkají.
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chladnější podnebí, jest písečná, chudá, nedají mnoho úrody.
Lnu se dobře daří.
    Z bývalého mlýna zřízena továrna na sukna a nyní přeměněna
v parní pilu. (Majiteli jsou T. a Fr. Novotný.) Závod
zaměstnává stálou prací 30-35 dělníků. V závodě většinou se
řežou klády na prkna, tyto na latě a vyrábí se šindel. Odbyt
na zpracované zboží jest většinou v tuzemsku; něco vyváží se
do Německa.
    Na obytném stavení vytesána jsou dle záznamů starých gruntovních
knih jména bývalých držitelů mlýna tohoto zvaného „mlýn pod Kališti“,
jichž bylo 26 od r. 1573. Před r. 1573 patřil tento mlýn ke gruntu č. 30. v
Jihlávce.
    Majetkem obce jest pozemků na 44 ha.
    Kaliště přifařeny jsou do Panských Dubenek. Dříve (před
rokem 1780) patřily ke kostelu sv. Kateřiny v „Lázních sv.
Kateřiny“. Domohly se po opětných žádostech vyškolení z Jihlávky
r. 1889. Škola vystavěna r. 1891; prvním učitelem byl Frant.
Müller. R. 1894 nastoupil nynější nadučitel Stanislav Klíma, za
něhož r. 1897 počalo se na škole vyučovati ženským ručním
pracím; r. 1906 škola na dvojtřídní rozšířena a nákladem téměř
28.000 K velmi účelné přestavěna. (Obr. 42.)
    Sbor dobrovolných hasičů založen r. 1901.
    Dne 2. července 1907 stihla obec a celé širé okolí velká
průtrž mračen a krupobití. Obec Kaliště utrpěla škody nad
70.000 K.
    V záznamech o převodech majetkových se Kaliště nejmenuje
ani při zboží Janštýnském (14. století), ani při zboží Šternberském.
V zemských deskách uvedeno k r. 1407, že Rynhart z Prostého
koupil od Vítka z Klátovce „mlýniště“ u „Kalystye“. Také nalezli
jsme v zámeckém archivě v Telči zápis, že r. 1451 Václav
ze Zhoře a z Jihlávky smluvil se s Janem z Hradce o břehy
potoků, tekoucích od Jihlávky a od Horních Dubenek.
Poslednějšímu přenechán „potok jménem Krkavec nad Kalištským
rybníkem až k pustému mlýništi pod Dubenkami“. V urbáři
z r. 1580 zapsány Kaliště k rychtě Jihlavské; bylo tu 13 usedlých,
kteří pouze úrokovali celkem 10 kop 6 gr. 6 d. Jména usedlých:
Navrátil, Křikava, Bárta, Říha, Mikeš, Horný. Z jiter dávali pánu
1 kopu 10 gr. V urbáři r. 1660 zapsán v Kališti: 1 celoláník,
jeden 3/4, 10 půlláníků, 2 podsedky a mlynář. Jména: Pulkráb,
Pavlíček, Béna, Šťastný, Smejkal ,  Kovář ,  Pospíchal.
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Krásný, Krejčů, Lojda, Stránský, Novák. (Jména proloženě
vytištěná se dosud v obci vyskytují.)
    V r. 1908 povolena stavba nouzové silnice z Kaliště Klátovcem
do Studené (7 km). V posledním čase otázka zřízení
silnice přímo k Telči lesy panskými na dědiny Řásnou a Vanov
spěje k uskutečnění.

Klátovec,

katastr. a polit. obec na návrší 2 km vých. Panských Dubenek
rozložená a sem přifařená se 46 topogr. čísly (2 scházejí), z nichž
menší část odděleně „v Chalupách“ a zcela (kilometr vzdáleně)
o samotě „Plániště“. Silnice z Kaliště od r. 1911.
    Rozloha obce 658 ha, z čehož polí 136, luk 68, pastvin 83,
lesů 350, rybníky 10 ha. Majetkem obce jest pozemků na 28 ha
a chudobinec.
    Ze 292 obyvatelů pokládají se celoláníky 4, půlláníci jsou 4,
čtvrtníci 3, domkařů 27. Nejdéle sedí na gruntě rodiny Veselých
a Bučků. Z řemeslníků živí se tu kameníků 5, tesaři 4, krejčí,
truhlář, tkadlec. Také výdělku poskytuje pletení punčoch v
domácnostech na strojích. Obchodníci jsou 2, hospoda na č. 37.
R. 1870 žilo v Klátovci jen 253 obyv. ve 36 domech.
    Jména tratí: Nivky, Paseky, na Zadech, v Kopaninách,
na Zahradách, Bahniště, Bučků kopec, na Šimaně, u Vrchů,
Chmelnice, za Lysou, u Bařin, Nádavky, Plániště. Rybník Zejhral
(dříve Zahral), u kterého (u Plánišť) před lety rýpali „borky“
(rašelinu).
    Obec zřídila si r. 1906 školní exposituru, jež r. 1909 samostatnou
školou se stala. Učiteloval tu Bartoloměj Mrvka (do r. 1911),
odtud nynější František Hrbek.
    Klátovec byl od stara samostatným statkem a spojován
s Dubenkami, nebo zase s Horním Polem a Jihlávkou. R. 1386
vložila Anna, vdova po Vítovi z Klátovce, a syn její Kliment ves
tuto ve dsky Janu Kančekovi, kterýž přenechal ji r. 1398 Adamu
Kadalici z Řečice. R. 1406 pustil týž Ješek, řečený Kanček, vše,  co
měl v Klátovci, Janovi z Dubenek a Vilému z Rudolce, ač
ještě nadjmenovaná Anna z Klátovce, odjinud ze Zhoře, na zboží
zdejší se táhla. Jan z Dubenek vzal r. 1407 na spolek kněze
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Pavla z Miličína ze Studené na Dubenky, Klátovec a Horní Pole.
Při Dubenkách jmenuje se ves opět r. 1437; jejím majetníkem
byl Václav ze Sedlejova-Leskovce, který se též „ze Zhoře“
psal r. 1448, kdy pustil díl Jihlávky a Klátovce s lesem Karhovem
Janu Lipníkovi. Ale r. 1482 opět rodina vladyk ze Zhoře
na Klátovci se psala, kdy Machna Zhorecká manžela svého Jana
Koňasa z Vydří v Klátovci na spolek vzala. Odtud patřila ves
Koňasům.
    Poručnictví nezletilých dědiců panství Hradeckých, Jáchyma
a Zachariáše z Hradce koupilo r. 1536 Klátovec a díl Jihlávky
od Hynka Koňasa z Vydří. Od té doby jest Klátovec při Telči
(Studené). R. 1580 čítána ves tato k rychtě Vilímečské, bylo tu
11 osedlých (Blažek, Zoubek, Jílek, Říha, Nález), z nichž 2
půlláníci, 1 tříčtvrtník, 3 majitelé 11/2 čtvrti, 1 čtvrtník, 4 domkaři,
kteří se nově na obci ustavili“. Odváděli jen úrok, oves a slepice.
Platili pánu z nějakých jiter u rybníka Karhova a Zhejrala.
    V letech 1650tých jména sousedů: Blažek, Panský, Málek,
Bílek, Tesař, Havlíček, Živný, Kocián, Kopřiva, Kolář, Zajíček.
Dva z nich platili i pánu i „knězi do Studené“.
    R. 1891 vyhořelo tu 13 čísel.

Krahulčí,

dříve Krahujčí (ze jména krahujec [krahulec] odvozené), jest obec
v úžlabí horském, jedinou ulicí rozložená se statky o sobě
postavenými při silnici z Telče do Studené 3 km na západ od     
okresního města vzdálená. Prostřed návsi jsou 4 rybníčky a
zvonička. Nejvýše u silnice bývalá hospoda „Jančkova“ již v 16.
století připomínaná. Od r. 1910 jest tu škola jednotřídní (přiškoleny
Hostětice); rozsáhlé budovy továrny na sukna firmy „Bratři
Lannerové“, od r. 1912 v majetku A. Löwa, uzavírají ves nejníže
na jihu, kde potok Myslovský proudí. Politická a katastrální
obec tato čitá 34 čísel top. a samoty: mlýn „Papírnu“, škrobárnu
a mlýn Krausův. Má 225 obyvatelů. R. 1870 načítáno 175 obyv.
ve 29 domech. Pozemků jest 363 ha (polí 197, luk 77, zahrad
přes 2, pastvin 38, lesů 30, rybníků 7 ha).
    Jmena tratí: u sv. Jana, Padělky, Hora (pod sv. Janem),
u Dobré Vody, na Valným; lesy: Ložek, Skalník, Jenčkův (obecní).



208
    Okolnost, že potok pod dědinou tekoucí stálým a dosti
vydatným jest zdrojem síly vodní, přiměla majitele bývalé proslulé
továrny na sukna v Telči, kde pro veliký závod byl nedostatek
vody, továrnu do Krahulčí (v letech 1860tých) úplně přestěhovati.
A tak slyne nyní Krahulčí jako jediná obec na Telecku
moderně zařízenou továrnou, v níž zároveň barvírna, přádelna,
tkalcovna i valcha pracují. Závod jest opatřen nejnovějšími stroji
a vyrábí sukna vojenská a houně. Parní stroj soustavy Corlissovy
o 120 koňských silách napájí se vodou rybníka „Suchého“,
továrně náležejícího; také turbinou soustavy Girrardovy (40 HP)
se pracuje.
    Poukazujíce na stať „Živnosti“ ve všeobecné části spisu
tohoto, dodáváme, že v době rozkvětu továrny Krahulecké
pracovalo tu na 200 dělníků a dělnic, docházejících ze všech
blízkých dědin. V té době bylo spotřebováno ročně průměrně půl
milionu liber vlny, 3000 kg indichu. Vlna kupována výhradně z
Uher, pokud domácí (menší část) nestačila.1)
    Panský mlýn (velkostatku Telče) pod rybníkem „Hamerským“
býval, jak jméno ukazuje, za stara „hamrem“, pokud na
Dobré Vodě bylo dolováno. V 17. století byla tu vodokovárna,
pracující pro c. k. vojenský erár, jak z dopisu hraběte Jáchyma
Slavaty švakru jeho Krištofu Filipu z Lichtenštejna z r. 1684 se
dovídáme.2) K r. 1721 mluví se o „nově“ vystavěném panském
mlýně; pak tu zřízena papírna, po níž dosud mlýn ten sluje.
R. 1800 prodána mlynáři Frant. Holubovi, od něhož ji koupil
r. 1839 továrník Biedermann v Telči. Zůstala při továrně do
r. 1863, kdy velkostatek mlýn zpět koupil. Níže rybníka
Hamerského při menším rybníčku „Valchovském“ kdysi založil
sobě valchu cech soukeníků Teleckých. Přeměněna nynějším
majitelem ve škrobárnu. V místech nynější továrny do let 1820tých
stával mlýn, o němž již r. 1385 zmínka se děje. Slul později
„Suchý“ a dle něho i rybník nad ním „Suchým“ pojmenován. Pod
vsí jest „Mrvkův“ (nyní Krausův) mlýn, jmenovaný tak již r. 1570
(tenkrát Jakub Mrvka).
    Krahulčí, v bezprostřední blízkosti Telče ležící, jest z osad
od nepaměti stále s Telčí spojených. Zapsány při panství

    1) Zprávy ředitele továrny p. E. Bechyňského.
    2) Z. A
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„Krahuyczie“ ponejprv r. 1366. R. 1570 bylo tu 16 usedlých, a to
3 celoláníci, pět 3/4níků, 6 1/2láníků, pak mlynář a chalupník,
který „postavil sobě na obci a nedává žádných poplatků, neb
k té chaloupce na ten čas žádných rolí nemá, než toliko robot
podle jiných odbývá“.
    Seděli tu tenkráte: Burjan, Tučný, Lovčí, Bořita, Těříška,
Hronák, Peroutka, Rod (na hospodě dosud tato rodina).
    Vycházelo odtud pánu obojího úroku nad 4 kopy 14 gr.,
ovsa 3 mty. 5 měr, slepic 39, vajec 3 kopy 15 kusů. Žennou
robotu konal láník 4 dni, 3/4ník 3, 1/2láník 2 dni. Celá obec byla
povinna „robotníci louku v Malé oboře posíci, sušiti a svézti“.
Drželi za plat panskou roli „Hamerskou“.
    V letech 1620tých (píší již v urbáři místo Krahujčí - Krahulčí)
objevují se tu dosud stávající neb aspoň „po domech“
užívaná jména: Železný, Nováček, Truhlář, Kryzan, Novák, Kouba.
Jeden dům byl tenkráte pustý. Tehdy tu počali lámati kámen.
Panství ujalo pak lom ten, oddavši majetníkům půdu jinde a bralo
za sáh lámaného kamene poplatku 31/2 denáru. Mlynář Mrvka
k mlýnu i pilu přistavěl. V urbáři z let 1650tých, kdy ke
„Krahulecké rychtě“ čítány Vanov, Vanůvek, Volevčice a Hostětice
u gruntu Vávry Železného poznamenáno: „Měl sice zapsáno
v starých urbářích rolí za lán i všecky platy povinen byl odváděti
z lánu, ale z jistých příčin léta 1654 dne 21. máje J. M. Pán,
pan vladař domu Hradeckého ráčil tento grunt toliko za půl lánu
zanechati.“ - Urban Čepelák přestal dávati oves, poněvadž
postoupil panství „na věčnost louku pod Hamrem mezi loukami
panskými“. Za to, že Železný pustil hraběti Fr. Ant. z Lichtenštejna
místo na vystavění kostela sv. Jana v letech 1720tých,
propuštěn z poddanství a roboty mu byly odpuštěny. R. 1759
hrabě za zátopu luk obecních „Novým“, Suchým a Valchovským
rybníkem odpustil Krahulečským polovici úročního ovsa.1)
    Na území obce Krahulecké shlíží v krajinu s mírného pahorku
krásná stavba filiálniho kostela sv. Janu Nepomuckému
zasvěceného. Na první pohled poznáváme památku stavitelskou
prvé polovice 18. věku rozkvětu slohu barokového. Vystavěn byl
r. 1726-1728. Jest to stavba křížového půdorysu 25 m délky
8•9 šířky a neobyčejné výšky (18 m) se dvěmi věžemi v průčelí,

    1) Z listin obecních.
14
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jež zůstaly po požáru 10. června r. 1830, kdy kopule se 6 okénky
nad křížením původně zbudovaná byla snesena. (Obr. 43.)
    Oltáře: sv. Jana Nepomuckého, sv. Františka Serafinského,
Nejsv. Trojice. Nad hlavním vchodem v kamenu je erb hraběte

Obr. 43. Kostel sv. Jana Nep.

Frant. Ant. z Lichtenštejna-Kastelkornu a jeho manželky Marie
Anny z Hallweilu z r. 1728 dokončení stavby. Kostel vysvěcen
příbuzným zakladatele Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna,
biskupem sekovským a kanovníkem olomuckým dne 4. července
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r. 1729, tedy ještě dříve, než v Praze byly (v říjnu t. r.) slavnosti
svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Na věži jsou 2 zvony ulité
ze starších po požáru vzpomenutém. V kostele tomto, vydržovaném
úplně hraběcí rodinou, koná se pobožnost každý den v týdnu
svatojanském.
    S kostelem bezprostředně jest spojeno jednopatrové stavení
(obydlí panského hajného). Vykládá se, že hrabě z Lichtenštejna
mínil tu původně založiti Františkánský klášter, od kteréhož
úmyslu sešlo a stavba zůstala nedokončena tak, jak dosud se jeví.

Krásonice

(do Krásonic), od osob. jména Krásoň, r. 1350 Krassenicz, později
Krassonytz, ves ležící 546 m nad mořem při křižovatce silnic
z Nové Říše k Mor. Budějovicům přes Domamil a od Želetavy
přes Budč k Jemnici vedoucích, na svahu pahorkatiny opodál
říčky Želetavky, nad níž kopec Humbert 591 m vyniká. Vzdálena
je od Telče 141/2 km. Tato politická a katastrální obec má
131 top. čísel (scházejí čís. 63, 71, 118); samoty jsou: panská
cihelna, Maškův mlýn, hájovna u Skalky a myslivna u sv.
Majdaleny. Má 667 obyvatelů. R: 1870 udáno ve 110 dom. 674
obyvatelů. Domy stojí v řadách, tvoříce podobou svou tři návsi,
které jako by připínaly se ke středu, v němž stojí kostel a zámek.
    Rozloha pozemků 1185 ha (polí 580, luk 81, zahrad 9,
pastvin 52, lesů 422, rybníků 6, různé 35 ha). Za starých dob  bylo
zde mnoho rybníků, které vypuštěny a proměněny v louky.
(Pastýřský, Martinský, Blatnický, 3 Rodošské, za Němcem, za
Ježkovcem, u Prokopa, pod Hájky, Mašků.)
    V roce 1824 bylo tu v 96 číslech 30 půlláníků, 6 čtvrtníků,
7 velkodomkářů, ostatní domkaři a chalupníci. Později vystavěna
panstvím ulice řemeslnická a dáno jí jméno „Plačkov“, dolní
části „Ples“.
    V matrice r. 1657 přicházejí již jména rodin dosud žijících:
Moudrý, Skoumal, Špička, Šnajdar, Vanoušek, Zadražil, Soukop.
    Obec má vlastního jmění: chudobinec, isol. nemocnici,
radnici, kovárnu a hasické skladiště a na 56 ha pozemků vlastních.
V obci jsou též singularisté; 32 sedláci mají podíl na obecním
lese, polích a lukách k jejich gruntům nedílně připsaných.

14*
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    Jihovýchodně Krásonic na pravém břehu řeky Želetavky
vedle hájovny u Skalky jsou veliké vápencové lomy, kde od
pradávna láme se vápenec a na vápno pálí. Krásné zde nalezené
exempláře kristalového, dvojlomného a paprskovitého vápence
uloženy jsou ve sbírce školní.
    Krásonice, Jindřichovice a Zdenkov tvoří farní obec.
Mají  trojtřídní školu, poštovní úřad, kontribučenskou záložnu,
Raiffeisenku z r. 1907, odbor Národní Jednoty (1886), sbor dobrov.
hasičů (1897), spolek katol. mládeže (1906).
    Zámek panský jest jednopatrová budova postavená na základech
starého hradu. V letech 1630tých byly přední část a vedle
stojící farní budova zbořeny a v nynější podobě přestavěny.
Zámek má 36 obytných místností.
    Trati polní slovou: Vejhony, Padělky, pod Smrčkama, Kopce,
v Rybničkách, nad Buličkou, u Svaté Anny, pod Krajinou,
Chalupnické, Zadní Palouky, pod Hájky, v Hraničníku, u Milíře,
v Šejbech, za Pastýřské, Díly, u Rodochu, pod Boroví, pod
Skalkou, u Blatnic, pod Oborou, na Žlabech, pod Silnicí, Příční,
Limberky, u Hranic, u Maškových, u Hrádku, u Stráně, u Sadovce,
u Černé Stráně, na Soškách, pod Ježkovcem, u Němce,
v Budějovičkách, pod Bažantnicí, Zahumenice, Rozkoš; lesy:
Horní a Dolní Boroví, v Kalábě, Němec, Ježkovec, Kukle, Horní
a Dolní Kopaniny, Panská leč, na Špici, u Majdaleny, Pahorek,
Slaný, Dlouhá leč, Selské dělniště, Polanka, Kouty, Jeziny, Čihadlo,
Skřip, Hrnčířské jámy, u Prokopa.
    Mimo rolníky je v Krásonicích: 1 velkoobchod s vínem,
2 obchodníci se zbožím smíšeným, 1 obchod se střižným zbožím,
1 s drůbeží, máslem a vejci, 2 řezníci, 3 hostinští, 2 stolaři,
2 kováři, 3 krejčí, 3 obuvníci, 1 malíř pokojů, 1 pekař, 2 bednáři,
1 mlynář, panská cihelna, 2 vápenky.
    Kostel sv. Vavřince, připomínaný již r. 1311, byl r. 1622
za protireformace nově posvěcen a od té doby několikráte
přestavěn, posledně r. 1771. Hlavní ozdobou jeho je veliký obraz
sv. Vavřince, malovaný věrně dle původního z r. 1774 obrazu
malíře Jana Lukáše Krakera od J. Šichana. Obraz jest nad hlavním
mramorovým oltářem, který byl péčí faráře H. Černého r. 1908
postaven. (Obr. 44.) Poboční oltář je zasvěcen Panně Marii, třetí
umístěný v přístavku za hlavním oltářem je Božím hrobem. Kostel
má pěkný pozlacený stříbrný kalich s emailovým obrázkem: „sv.
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Vavřinec“ z r. 1776. Ze tří zvonů největší slit r. 1614, kdy byli tu
převahou nekatolíci, jak nápis dí:... „ke cti a chvále Pána
Boha všemohoucího a náboženství evangelického...“, prostřední
z r. 1525, malý z r. 1762.1) Až do r. 1811 byl kolem kostela

Obr. 44. Hlavní oltář farního kostela v Krásonicích.

hřbitov, jehož zeď zdobyly 4 sochy: sv. Floriána, Šebestiána,
Rocha a Vendelína, jež přeneseny na zeď hřbitova nového. Ale

    1) V Kralicích nalézá se z Krásonic veliký zvon, ulitý z r. 1514 s
nápisem: Ke czti a + chvále + Pánu buou + a svatému Θ vavrzynczy +
do Krasonycz Θ leta buoziho to Θ pyeti stéo + štrnasto. -
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pěknější památky sochařské zanechali tu 3 bratři hrabata z Turnu:
Matyáš, probošt na Petrově v Brně, dal postaviti na dolní návsi
sloup Marianský (nápis na podstavci:1) „Turris Davidica protectio
de Turris 1720“); posvěcen dárcem 18. června t. r. za přítomnosti
hraběte Antonína z Krásonic, hrabat z Telče a Budiškovic; sochu
sv. Jana věnoval Antonín a Boží muky na cestě ke Zdenkovu
a Meziříčku František Oldřich z Turnu.
    Farní budova jest z r. 1634 na místě selského domu, který
tehdejším majitelem panství k účelu tomu byl zakoupen. V roce
1763 byla přestavěna v jednopatrovou budovu. Zádušní jmění
obnáší 3.013 K. Matriky farní počínají se rokem 1657. Kostelní
podací zdejší se dvěma lány darovala Vratislava, vdova po Štěpánu
z Krásonic, se souhlasem svých synů Subsegna (kněze ve Starči),
Bohuslava, Viléma, Damiana a Jenše r. 1311 klášteru
Novoříšskému.2) Bohuslav z Holoubka opět pamatoval r. 1390 na
faráře Jakuba. Opatřil jej bytem (daroval faře „pustou tvrz“ tu
v Krasonicích,3) r. 1401 Ješek Koňas z Vydří a Václav, syn jeho,
oddali kostelu sv. Vavřince a knězi Matěji les a louku.4) Byly
to les Mokřiny nad strání „Kukla“ a louka „Cíp“ u zaniklé nyní
vsi Budějoviček; z toho r. 1407 pohonila faráře Anna Koňasová
z Kněhnic.5)
    Také v lidu jest zachována pověst, že v místech mezi
Krásonicemi a Zdenkovem, kteréž místo „Sv. Anna“ se zove,
klášter stál, jenž Husity zničen byl, která se asi zakládá na tom,
že tam  stála kaplička založená snad z Nové Říše. R. 1528 byl farář
Linhard „podobojí“.

    1) „Věže Davidova ochranitelka Turrských“.
    2) Dipl. VII. 798.
    3) Dipl. XI. 527. „Datum in castro Taubenstein“. Svědky: Jan, děkan
bítovský, farář v Budči, Albert z Hrádku jinak ze Slatiny.
    4) Dipl. XIII. 155. Nadání to „pro buoh a mej ženy nebožky Klářinu
duši i za našich všech předkóv duše i za naše potom duše dávány a oddali
smy“.
   5) Jakub Hojek z Krásonic r. 1411 daroval svobodný půllán k obročí,
„aby kněz Matěj v Krásonicích a po něm každý budoucí farář službu činiti
jednou v rok za duše (Jakubových) předkův a za duši nebožtíka bratra jeho
Václava - jednou v rok ten týden před sv. Václavem... zpívali vigilie o
všech lekcích a k těm má povolati tří kněží a tří žákův a na zejtří má
sloužena býti mše zpívaná jedna a tři čtené... a těm kněžím má farář po
groši dáti.“  - Půh. II. 112.
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    V letech, kdy majetníci panství všeobecně sahali na obročí
farní a kostelní nadání, stalo se i tu, že po smrti farářově r. 1556
Jindřich Koňas z Vydří sebral stodolu farní s obilím, a když o to
prudký vznikl spor s opatem Zábrdovským Janem, zabráněno
bylo nově dosazenému faráři Míchalu se tu usaditi. Bránil tomu
ještě r. 1560 syn a dědic Jindřichův Melichar Koňas. Jisto jest,
že v dalších desetiletích nekatolictví se tu zmohlo, zajisté vlivem
vrchností nekatolíckých. Pán z Krásonic Štěpán Kusý z Mukoděl
r. 1619 dosazeného sem katolického kněze - řeholníka Gabriela
Nikolaida ze Zábrdovic vypudil, fary se zmocniv. Za obnovy
katolictví byla fara r. 1625 spravována farářem Janem Širamem
ze St. Říše; teprv od r. 1641 uvázali se klášterníci Novoříšští
v duchovní správu zdejší. Prvý z nich byl Melichar Lampert, za
vpádu Švédů r. 1646 byl jat a do Jihlavy odveden. klásterem
však za výkupné osvobozen. Vystřídalo se tu od té doby do dnes
22 farářů, z nichž zvláště jmenovati sluší faráře Norberta Ritschla
(1823-1847), dříve profesora fysiky v Brně, pilného badatele
s historie kanonie Novoříšské.
    Nejstarší zpráva vyučování dítek se týkající jest z r. 1662;
tehdy tu nebylo školy, ale učitel docházel ze Želetavy a vyučoval
děti „pořídkou“ po domech, což činil dále i učitel r. 1754 sem
se odstěhovavší. Později zřízena učírna v domě č. 26, kterýž
r. 1790 odkoupen a za školu zřízen. Bylo to výsledkem
komisionálního jednání krajským úřadem r. 1788 nařízeného.
    Z učitelů působili tu nejdéle: Josef Dražďanský (1765-1775), Josef
Kment (1787-1816), Konečný Josef (1816-1850), Josef Hrdlička (1850-
1877), do r. 1910 nadučitel Josef Vojta, za něhož škola r. 1880 od základů
nákladem 23.213•08 K vystavěna, r. 1881 na dvoutřídní a r. 1887 na
trojtřídní rozšířena a vyučování industriální r. 1886 zavedeno.
Nadučitelem nynějším Julius Navrátil.
    Přiškoleny jsou Malé Mezříčko a Zdenkov. Knihovny školní
mají 380 čísel, založil je nadučitel J. Vojta r. 1879. Od r. 1908
dává hraběnka Anna Attemsová školním dětem v zimě teplé obědy.
    Nejstarší zprávu o Krásonicích máme z r. 1286, kdy majetníkem
jejím byl Crha z Krásonic, z rodiny pánů z Bílkova,1)
Dále vládl zbožím zdejším - ač i na dvorech a lánech svobodných
byli jiní majetníci přídomku z „Krásonic“ užívající - rod pánů
z Holoubku (hrad na řece Jihlavce). Kolem r. 1311 žil z rodu
toho Štěpán, o jehož vdově Vratislavě a synech výše bylo
pověděno.

    1) Sedláček v Čas. Mat. Mor. 1893 str. 93.
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    R. 1353 jmenuje se z téhož rodu majitelem Krásonic Konrád,
řečený Bavor (Payer). Ten později pustil zboží své zdejší i s tvrzí
Bohuslavovi ze Staříče (Starče) a Holoubka. Bohuš (nebo snad
stejnojmenný syn jeho) přijal na spolek Jana z Lomnice a syna
jeho Tasa. Ti později dědili vše. Druhým rodem šlechtickým na
statku zdejším déle vládnoucím byl mocný, bohatý a rozvětvený
rod z Lomnice. Za jmenovaného Jana z Lomnice postiženy
Krásonice před r. 1420 v jakési drobné šlechtické půtce vpádem
Jiříka z Bítova a Vranova, jejž pohonil pan Jan, že „vpadl ve ves
Krásonice, ač byl s naší strany, jsa u téhož pána.“1)
    Jiný Jan Mezřický z Lomnice, odprodav jeden dvůr (1447)
Jindřichu z Kladrub, získal za to od Sigmunda z Vojslavic dva
svobodné lány a zavděčil se osadníkům poskytnutím cenné výsady
na „odúmrť“, listinou danou téhož roku na Meziříčí v pátek po
sv. Tomáši, za souhlasu syna Václava. Jan z Krásonic jmenuje se
ještě r. 1459.2) Po Václavu z Lomnice následoval (1515) Jindřich
z Lomnice, a ten teprv prodal statek r. 1525 rodu v krajině
naší od stara usedlému a majetnému Koňasům z Vydří. Prvý
rodu toho člen, Jindřich Koňas, již před r. 1524 koupí zajistil
si v Krásonicích od Jana Čelouda z Pálovic 2 svobodné lány.
Žil do r. 1559 a zanechal Krásonice třetímu ze čtyř synů svých
Adamovi, kterýž zemřel bezdětek r. 1574 a poručil statek mladšímu
bratru Volfovi, na Budči sedícímu. (Starší bratr Jan držel Kynice.)
Volf zemřev r. 1607 nezanechal potomků; majetek podědila sestra
jeho Eufrosina, ovdovělá Mitrovská, jež Krásonicím r. 1610
potvrdila privilej na odmrť z r. 1447 a přidala milost, aby při obci
zůstaly od starodávna dva kusy dosti velikého lesa borového při
hranicích Jindřichovických a u Mezřičku ležících (i louku, palouky
a rybníky), ale aby nedělili zboží toho, než „pro dobro obecné,
aby sobě schovali -“. Dala pak dobrá paní s rozmyslem dar
svůj, anať píše v listině: „Chtíc s dobrým a pokorným svědomím
život svůj dokonati, tolikéž aby ti lidé nynější i budoucí tím
raději se v té dědině usazovali a živností svých bedlivější byli,
dala jsem sama od sebe i od erbů... atd.“ Poslední vůlí ze dne
20. září 1615 poručila jmenovaná Krásonice s tvrzí, dvorem
a ovčírnou, Bitovánkami a pusté vsi: Zahrádky, Budějovičky,
Stojšice a Martinice (viz na mapce zaniklé osady) stejným dílem

    1) Půh. III.86.      2) Tamtéž IV.a) 22.
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Štěpánu a Vilému Kusým z Mukoděl. Odtud střídali se majetníci
Krásonic každým desítiletím. Štěpán převzal Krásonice, ale ztratil
je brzo, zúčastniv se povstání českého r. 1620. Císař Ferdinand II.
přenechal (1626) konfiskovaný statek i s Meziříčkem jako splátku
na vojenské výdaje plukovníkovi a c. k. vojenskému radovi
Hannibalovi ze Šaumburku (se Štěpkovem za 35.000 tolarů
a Meziříčko s Bítovánkami za 5.000 zl.). Ale hned po 3 letech
poručnictvo dědice jeho nezletilého prodalo Krásonice Baltasaru
Wüllersdorfovi z Urbaýru, královskému rychtáři ve Znojmě. Ten
zhostil se statku r. 1635; zakoupil se tu Šimon Kratzer ze
Schönsberka (kupní cena za Krásonice i s Bitovánkami a
Štěpkovem 26.000 zl.). Jen 4 leta znali Krásonice majetníka tohoto.
Dědina prodána r. 1639 majiteli Budče Zdenkovi Matyášovskému z
Matyášovic. Tentokráte byl tu mimo dvůr a ovčírnu i pivovar, 2
mlýny a vápenka. Matyášovský oddělil od statku pro sebe pozemky
zaniklých vsí Martinice a Budějoviček (též Majdalenku a Stojšice),
mlýn Votvrň s lukami, aby novému panstvíčku se středem nově
založeným „Zdenkovem“ těšiti se mohl (viz popis Zdenkova)
Krásonice samotné prodal r. 1650 hraběnce Maxmilianě z Turnů,
jíž pak i nový svůj Zdenkov r. 1659 přepustil. Z rodiny hrabat
z Turnů držel Krásonice od r. 1672 Karel Maxmilián (byl
1700-1704 moravským zemským hejtmanem), od r. 1717-1720
synové jeho, kteří majetek tento prodali Janu Matějovi ze Závětic
za 40.000 zl. Po tomto dědil r. 1741 syn jeho Václav Jiří a po
smrti téhož r. 1745 manželka jeho Maxmiliána. Zadlužený statek
zemským právem v dražbě prodán 27. června 1748 za 65.200 zl.
hraběti Františku Antonínu z Lichtenštejna na Telči. - Byloť
v zájmu majetníka Telče-Želetavy, který r. 1708 i Bitovánky
a Meziříčko k panství tomu přikoupil, aby zaokrouhlil rozsáhlou
tuto državu. Od r. 1748-1829 byli tudíž pány Krásonic hrabata
v Telči, od r. 1829 podnes majetníci Želetavy, od Telče odloučené.
Hrabě Gustav Podstatský-Lichtenštejn v letech 1830-1840tých
v zámku zdejším vůbec bydlil, založiv při něm pěkný anglický
park.1)
    Držiteli starobylých svobodných dvorů a lánů v Krásonicích
jmenují se: r. 1350 Václav z Krásonic, který prodal 4 lány

    1) Nyní má v drženi statek Anna, hraběnka Attemsová, která jej po
svém otci šlechtici Karlu Kammlu z Hardeggru zdědila. Manžel její hrabě
Marius Attems jest vysokým úředníkem ve státní službě.
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Staňkovi, služebníku pána z Jakubova, kterýž část oddal r. 1358
pánu z Kynic, konečně r. 1361 tři lány vložil v desky Mikuláši
Flaškovi. R. 1365 zapsali 4 lány bratři Dětřich a Smil z Kynic
Staňkovi. Synové Staňkovi Ctibor a Ondřej r. 1385 se připomínají,
r. 1386 také Michek a opět Staněk ještě r. 1406 jako majitel
svobodného dvoru. Vzal na spolek manželku svou Jitku. Majitelem
dvou jiných lánů svobodných psal se r. 1437 Hojek z Krásonic,
který prodal lány svob. Václavovi z Vescí. Téhož roku tento Václav
z Vesce a z Krásonic (ten vložil Bohunkovi z Gutenbrunnu lán
v Krásonicích, proti čemuž zdvihl Mikuláš ze Slatiny odpor).
Po tom měl zde lán Zikmunt z Vojislavic a r. 1466 Jakoubek
z Krásonic, který 2 lány ve Svojkovicích Oldřichovi z Milčína
prodal. Kolem r. 1505 patřily také 2 zdejší lidé klášteru v Nové
Říši. Jak svrchu pověděno bylo, podařilo se teprve Koňasům
r. 1524 zakoupením dvou svob. lánů panství sceliti.
    Jakož páni z Bílkova užívali erbem dvou jeleních parohů
zlatých v modrém poli, tolikéž i ti, kteří z Krásonic se psali
(tak hned Crh z Krásonic), týž znak měli.
    Páni z Holoubka (Hrádku, Ríše) měli letícího holuba znakem,
Lomničtí černé křídlo sedmiperé na stříbrném štítě.
    Rod Čeloudů z Palovic v kraji zdejším často se vyskytující
v Králově „Heraldice“ není uveden. Pečetil podobně jako rod
Bořitů z Budče: dvěma bradaticemi (= sekerami válečnými)
křížem položenými.1) O Koňasech z Vydří viz Čes. Olešná. Rodina
Mukodělských měla erbem obrněnou ruku v lokti ohnutou v
modrém poli, klenotem dva stříbrné rohy. (O Matyašovském erbu
viz Zdeňkov). Zavětičtí užívali erbem štítu zlatého s modrým
pásem nahoře s černou orlicí, klenotem tři péra řečených barev.
    Na blízkém pahorku „Humbertu“ zvedá se kaple P. Marie
r. 1664 hrabětem Maxmiliánem z Turnů založená a r. 1901
nákladem 18.000 K z dobrovolných příspěvků, k nimž základ dala
zdejší kontribučenská záložna 6.000 K přestavěná. (Obr. 45.) Nová
kaple je dosti prostranná, stavěna v slohu gotickém, ozdobená okny
s malbami na skle. V předu vyniká 22 m vysoká štíhlá vížka
se třemi souladnými zvony. Přední ozdobou svatyně jest vysoký
slohový oltář gotický, dar Josefa Karáska, opata z Nové Říše.

    1) K 16 a-h pečeti Václava Čelúda z Pálovic i Jana Bořity z Budče
z r. 1468.



220
a obraz P. Marie Humbertské od J. Šichana z Brna, přesně dle
starého originálu malovaný. (Obr. 46.) Na pahorku, nyní stromovím
osazeném, konají se poutě a lidové sjezdy.
    Kaple sv. Majdaleny, stojící směrem k Nové Říši, jmenovaná
od stara kaplí v „Lese“, připomíná se již r. 1629. Byla nákladem

Obr. 46. Oltář v kapli na Humberku.

vrchnosti (Telecké) r. 1768 od základů důkladně přestavěna,
r. 1786 odsvěcena a r. 1807 v myslivnu přeměněna. Dosud konají
se zde poutě s hlučným trhem v tu neděli před sv. Maří Majdalenou.
    V r. 1647 byl v Krásonicích veliký mor. Za válek francouzských
r. 1805 a více ještě 1809 (od 14. července do 20. října)
Krásonice velikých zakusily od nepřátel svízelů.
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    Nepokojná byla léta 1820tá, kdy vzplanul prudký spor mezi
vrchností zdejší a krásonickými o povinnosti robotní. Na základě
rozhodnutí dvorské kanceláře r. 1826 platily pak ve prospěch
poddaných r. 1823 opravené předpisy.1)

Obr. 47. Památní deska Furchova.

    Zlý byl rok 1877, kdy časté požáry občany děsily; tenkrát
dne 14. září vyhořelo 14. selských statků.
    Ze zdejšího rodu zemanského pocházel Vavř inec z Krásonic
či Krasonický (nar. kolem r. l450, † 1532 v Litomyšli).

    1) Ottův Slovník Naučný.
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vynikající kněz Jednoty bratrské a spisovatel mnohých
náboženských spisů (traktatů, polemik a p.), z nichž r. 1528
„Obranu Bratří proti tomu, že by nechtěli novokřtěnce přijímati a
poslanou bratru Matoušovi do Dačic, kdež bylo středisko bratří v
celém  našem kraji.
    Nekrolog bratrský píše, že „Vavřinec byl muž rozumný,
člověk učený, staré prostoty milovník; mnoho psal, avšak malá
toho sbírka zůstává“. U katolíků zván byl Vavřinec - Lorkem.
    V Krásonicich narodil se 8. srpna 1817 český básník Vincenc
Furch, syn Anny a Antonína Furcha, purkrabího v zámku
Krasonickém. Po odbytých studiích poslouchal filosofii v Brně za
profesora Klácela. V r. 1842 vstoupil do státní služby ve Vídni;
v r. 1862 jmenován účetním radou při centrální účtárně pro
ústavy komunikační. Spisy Furchovy vydány v „Národní
bibliotéce“ s podobiznou posmrtnou. Silhouetová podobenka
básníkova je v Telči. Nejpodrobněji oceněn význam Furchův
článkem Karla Riegra v Čas. Mat. Mor. 1912, str. 71-82.1) V. Furch
zemřel ve Vídni 5. ledna 1864 a pochován na hřbitově
Simmeringském.2)  (Obr. 47.)

Lhotka,

nesprávně „Malá Lhota“, ves v kotlince 7 km Telče vzdálená,
do Mrákotína přifařená a přiškolená, se 33 čísly domovními
a 203 obyvateli, jimž na 224 ha pozemků (polí 93, luk 37,
pastvin 42, lesů 40, rybníků 4 ha) náleží. Jak známo, rozumělo
se původně slovem „lhota“ jakési osvobození od platu, jež bylo
udělováno na určitou dobu osadníkům nové vsi neb osadníkům
postiženým neštěstím. V přeneseném smyslu značí jméno osadu,
splácející po svém osídlení platy po lhůtách.
    Trati polní: pod Strání, Vůbec (na Vůbci), na Zahradě,
Kopanina, na Úlehlích, na Příhonskej, u Horního a Dolního
Mrzatce, na Díle, Padělky, na Žlabech, na Stávkách, na Kozlici,
ve Vrchu, Prostřední vrch, v Hlubokým, na Dvořišťatech.

    1) L 1485.
    2) Podrobný popis o Krásonicích, jakož i cenné zprávy o Zdenkovu
podal nadučitel v. v. Jos. Vojta.
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    Obec má nemocnici, veliké pastviště „Vůbec“ (118 měr),
několik měr polí a luk. Na pastvisku hned za obcí pod Štamberkem
jest jakoby rozházená spousta žulových balvanů. Zde
i na jiných blízkých místech kameníci pracují. (Viz obr. 1.)
    Lhotka patřívala od stara ke zboží hradu Šternberka,
se kterým kolem r. 1417 trvale k Telči byla připojena. R. 1580
patřila k rychtě Mrákotínské. Byli tu tenkráte jen 4 usedlí: Václav
Pejčoch měl 3/4, Ambrož a Budek 1/2 lány, Blažek 1/4 lán. Úroku
dvojího platili 3 kopy 21 gr., sypali 22 měr ovsa, dávali 13 slepic,
kopu a 10 vajec, robotou žennou povinni byli po 4, 2, 1 dni.
Po válce 30leté seděli tu: Hamerník, Budek, Hrádek, Pejčoch.
    Nade vsí ční dosud na strmém skalnatém horském výběžku
mezi „Vrchem“ (724 m) a „Mrchatinou“ (695 m) poslední zbytek
starého hradu Šternberka. Viděti tu část hlásné věže, kus hradební
zdi a základy hradeb. Místy těžko rozeznati, kde přirozená
skála, kde umělé zdivo. Bezmála půl tisíce let hlásají ssutiny
tyto, že podvůdce Žižkův, hejtman Jan Hvězda z Vicemilic, řečený
Bzdinka, na výpravě proti Janovi z Hradce a na Telči, který byl
přívržencem Zikmunda, krále českého zlé paměti, r. 1423 Šternberk
pobořil. A býval hrad ten středem znamenitého statku, dle
domnění řádu Templářů náležejícího a potomně na komoru
královskou spadlého a odtud v držení šlechticů puštěného, jakož
stejně i při Telči se událo. Teprve kolem r. 1350 známe majitele
panství Šternberského Štěpána z Březnice, velmože jistě
bohatého, jemuž také Třešť, Urbanov, Domašín a j. zboží patřilo.
Ten r. 1355 směnil Šternberk za zboží pánů Hradeckých (statek
Sviny a j.). Šternberk měl se dostati Jindřichu z Hradce. Snad
směna ta vůbec neprovedena. Čteme, že dne 1. července r. 1358
prodal týž Štěpán Třešť a j. Janovi markraběti, a ten přepustil
koupené zboží hned Jaroslavu ze Šternberka. Od tohoto převzal
markrabě opět hrad Šternberk za 800 hřiven. Nejasnost těch
majetkových převodů stupňuje se ještě jiným zápisem z téhož
roku 1358, kdy Jindřich z Hradce potvrdil, že Šternberk Štěpánem
z Březnice jemu byl odevzdán. Maně vtírá se nám myšlenka,
že i Šternberk někdy v dobách nehospodárného Jana
Lucemburského v jisté sumě byl zastaven a na konec v roce
shora uvedeném markrabětem Janem puštěn cele šlechticům,
právo zástavní držícím. Po nějakých letech připomíná se Šternberk
skutečně ve spojení se zbožím pánů Hradeckých, kdy na zboží
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Bílkovské a Šternberské r. 1385 ve spolek majetkový se zapsali
Jindřich mladší a Heřman z Hradce. Tenkráte patřily ke Šternberku
mimo díl Slavonic a městečko Kumžak a Strmilov (v Čechách):
Mrákotín, Řásná, Lhotka pod hradem, Světlá,
Praskolesy, Vydří Valentinovo, Myslovka, druhá Myslovka, Pec,
Šachy, Radlice, Rozseč = Lhota (poslednější 4 na Dačicku),
mlýn v Krahulčí, pak zaniklé (z části polohou nám neznámé) vsi:
Jimramov, Rysov, Mrzatec, Vojkov, Uhliště, Cirče, Krokvice.1)
    V letech 1390tých vzal Heřman z Hradce na spolek bratra
svého Oldřicha; po r. 1404 poslednějšímu připadl Šternberk
docela, až po smrti synů řečeného Oldřicha připadl Janu ml.
z Hradce a na Telči. (Viz rodokmen pánů z Hradce.) Ale
ještě roku 1447 majetník Hradce Menhart pohnal sestru (příbuznou)
svou Annu „jmenovitě z Bílkova hradu i z Dačic
i ze Šternberského zboží ze 4000 hřiven grošů, jakož
Hynce z Pirkštejna, muž někdy její v této mírné zemi nočním
během a mocí vpadl mi v hrad můj Bílkov a v to zboží
se uvázal.2) Byly to spletité poměry majetkové na statcích
„nedílných“ a různými podílníky všelijak zástavami, dluhy a
dědickými nároky zatížených. Konečným prodejem Bílkova
(Dačic) r. 1459 Krajířům z Krajku Šternberk uvolněn úplně.
    Jako při jiných hradech povídá se i o Šternberku, nyní
všeobecně jen „Štamberk“ zvaném, že podzemní chodbou spojen
byl s Roštýnem, že nalezen tu byl poklad3) a p.

Markvartice,

(od osobního jména Markvart, také nazývané Markvatice), jsou
obcí politickou i katastrální, ležící východně Telče (14 km) v
hlubokém úžlabí vysoké kopcovatiny. Obcí vede silnice z Telče do
Třebíče; ta protíná as 11/2 km za obcí „císařskou“ silnici
Znojemsko-Jihlavskou. V místech těch o samotě stojí 1. číslo
obecní: „Kasárny“, bývalá hospoda, pamatující časy „formanů“ z
Vídně ku Praze tudy jezdících. Všech čísel topogr. je 77,
obydlených 71.

    1) D. Z. VII. 35.
    2) Půh. III. 391.
    3) Otištěno v pověstech od Mikšíčka.
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se 378 obyvateli (majitelů polností 55, řemeslníků: kovář, truhlář,
bednář (dříve bývalo jich několik), 2 krejčí, 2 hostinští a 2 kupci.
R. 1870 načítáno v 69 domech 467 obyvatelů. Nejdéle drží rodinný
statek rodiny: Binka, Baloun, Sylvestr.
    Na pozemcích jest tu 712 ha (polí 505, luk 77, zahrad 21/2,
pastvin 68, lesů 31, neplodné půdy 21/2 ha), ve tratích: Přední
a Zadní díly, u Pilejta, Bubečky, Nejdle, Pihličky, Projtny, v
Zákopech, u Olší, u Kuglcípu, Šejby, Buchlovy, Horní Pichle, pod
Trávní cestou, za Borovínem, Příční, Padělky, Ouzký.
Pozoruhodno, že některá ze jmen těch jsou původu německého.
(Osídlení  kraje ve 13. století kovkopy-Němci !)
    Obec má majetkem mimo kapli, školu, chudobinec a hasické
skladiště na pozemcích 16 ha.
    Markvartice jsou přifařeny do St. Říše, odkudž byvše vyškoleny,
zřídili sobě r. 1891 školu jednotřídní (stavba za 13.000 K),
na níž zavedeno industriální vyučování r. 1896 a jež r. 1908 na
dvoutřídní rozšířena. Od začátku působí tu nynější nadučitel
Josef Lhota.
    Pěkná kaple v prostřed návsi stojící zasvěcena jest Nanebevzetí
P. Marie. Jest sklenuta a má i věž a varhany. Nynější stavbu
provedl na svůj náklad r. 1726 rodák z Markvartic Tomáš Benda,
který byl magistrátním radou v Olomouci. Po požáru r. 1842
přestavěna kaple Gustavem hrabětem Podstatským. Do kaple dány
r. 1906 varhany.
    Sbor hasický založen r. 1900.
    Markvartice bývaly od 14. století součástkou statku Želetavského
a s tímto od let 1410tých při panství Teleckém. Ponejprve
uvádějí se v listinách k r. 1258, kdy zapsán odtud desátek
klášteru Novoříšskému. V r. 1350 daroval Oldřich z Želetavy
bratřím Bedřichu a Martinu rychtářství v Markvarticích s loukou
kolem vesnice, řečenou Pyrchleitem.1) Zápis k roku 1460, kdy
František z Libivé píše se i z „Markvartic“,2) týká se svobodné
rychty zdejší. O té poznámka v urbáři z r. 1580, že
„Matouš, rychtář, drží lán a jest na tom lánu rychta svobodná,
nedává z té rychty Jeho Milosti žádných poplatků, než kůň jest
z té rychty povinen J. M. do pole; a když by se zase domů

    1) Dipl. VIII. 13.      2) Půh. IV. 53.
15
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z tažení navrátili, jest mu (rychtáři) povinen (pán) ten kůň zase
navrátiti.“
    Tenkráte bylo tu usedlých 27 na 9 celolánech, 11 půllánech,
3 tříčtvrtkách, 2 čtvrtkách a na 2 podsedkách. Úročili na zámek
po 15 kopách 27 gr., slepic odváděli 17, 1/4 vajec 3 kopy a 14 kusů.
    Celá obec byla povinna hrabati a seno sušiti na „Království“,
kde Želetavští a Jindřichovičtí sekli. Za to jim dáván chléb a pivo.
    R. 1624 bylo 28 usedlých (žádný grunt pustý). Jména
usedlých: Koutný, Kozinka, Chroust, Valoušek, Rybla, Bradáček,
Budík, Bula, Parda, Matějka, Kaplan, Bína, Hrůza, jiný Hrůza
s přezdívkou, Krákora, Fousek, Pátek, Šilhavý. R. 1577 Jíra
rychtář ujal se s jinými zákopů „na Štítkách“.1)
    R. 1638 zdráhali se poddaní dávati desátek obilný z jařin
a ozimin ve slámě, jak smluveno r. 1598; chtěli zrno sypati.2)
    R. 1655 byl na rychtě Václav, „který se dne 5. máje uvolil
vedle jiných svobodníků fůry daleko do Prahy, do Vídně i jinam
v potřebě milostivé vrchnosti dávati, anebo, byl-li by zjednán
forman, jemu od fůry zaplatiti.“ Byla tato povinnost záměnou
za dávání „zbrojného koně“.
    Jména tehdejších sousedů: Doběhal, Mezoun, Štěpánů, Žák,
Urbánek, Binka, Bednář, Tkadlec, Vlach, Valoun, Albrecht,
Sylvestr, Říha, Šmarda, Sourežný, Šimečků, Berka, Koudelka (měl
mlýnec s 1 kolem), Šimánek, Přibyl (měl najatý rybníček Kladinu),
Urban (rychtář), Ježek, Nechvátal, Kolářů, Nestřeba, Pospíchal.
Tenkráte mnoho měli najatých „panských jiter“ a „zakopů“
(poznamenáno 127 jiter, z nichž platiti ročně 16 kop 27 gr. 31/2 d.).
Dodnes rozsáhlé, nyní zalesněné pozemky mezi Hladovem a
Předínem, pak mezi Svojkovicemi a Valdorfem „Zákopy“, „v
Zákopech“ slují. Tenkráte užívali Markvartice znaku v pečeti
pluhu,  nad nímž půl slunce.3)

   1) D 8 str. 59.      2) Z. A.
    3) R. 1836 skoro celá obec vyhořela. (Mátl „Paměti“. Viz Stará Říše.)
Dne 31. srpna 1906 přikvapilo na Markvartice opět podobné velké
neštěstí. O 41/2 hod. po velikém suchu, kdy vše bylo vypráhlo, vznikl
požár v č. 21. a v půl hodině stálo v plamenech 31 domů se stodolami,
plnými úrody právě svežené. Sedm hasických sborů pracovalo na zdolání
rozpoutaného živlu, jinak byla by celá obec lehla popelem. Pohořelým
dostalo se od J. V. cís. Františka Josefa I. podpory 3000 K; rovněž tolik
poskytlo místodržitelství. O pomoc jinou v širém okolí mnozí se starali.
Zejména sluší vzpomenouti vydatného působení poslance Frant. Staňka.



227
    Známy staly se Markvartice r. 1891 hromadným nálezem mincí
ze století 13ho.1) Část mincí uschována jest v městském museu
v Telči.2)

Horní Meziříčko,

obec, ležící 8 km jz. Studené, ve hlubší vkleslině při rybníku
Horno-Meziříčském, tvořeném dvěma občas prudkými potoky
Dvoreckým a Studenským, proto Mezi-říčím nazvaná. (Meziříčko
v okresu Mor.-Budějovickém nazýváno již v 14. stol. „u Želetavy“
na rozdíl od našeho „Meziříčka u Strmilova“). Jsouc při hranicích
zemských hledí Meziříčko již k městu českému Strmilovu
(6 km). Dlouho postrádala obec spojení silničního; teprve nyní
silnicí k Palupínu vedoucí starší silnice Studensko-Strmilovská
(Hradecká) se tu protíná a spojení usnadňuje. Zřízení silnice
do Olšan je projektováno.
    Obec má v 31 (odděleně dvůr č. 1, ovčírna č. 3 a „Kočvarův“
mlýn č. 22) čísle 220 obyvatelů, jimž náleží na pozemcích
439 ha (polí 214, luk 56, pastvin 34, lesů 83, rybníků 38 ha).
R. 1870 vykázáno v 27 domech 178 obyvatel.
    Při panském dvoře panství Studenského zaměstnává se
několik rodin. Zdejší továrna na látky bavlněné živí nad 60 dělníků.
Nynější majitelkou je Josefina Langová z Rozkoše u Strmilova.
Dříve byla v budově továrny „valcha“. Patřila panství
Studenskému. R. 1813 koupena byla i s okolními panskými
pozemky od velkostatku Ludvíkem Langem a utvořena z toho
tkalcovna ruční (nyní mechanická).
    Mlýn „Kočvarů“ přeměněn na dílnu perleťářskou; v brzku
zřídí se tu nová továrna.
    Obec má 2 rybníčky a něco málo pozemků. Horní Meziříčko
přifařeno jest do Strmilova a náleželo tamtéž za stara i školou;
od let císaře Josefa II. přiškoleno do Palupína. Pravdu mají lidé,
říkajíce, že napřed chodily děti jejich do školy „přes vodu“,
potom,,přes kopce a lesy“.

    1) ČZM. II. Nalezeno v č. 4. v nádobce na 1600 denárů.
    2) Doplňky popisu zaslal Jos. Lhota, nadučitel v Markvarticích.

15*
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    I předstoupili rychtář a konšelé r. 1791 před c. k. krajského
komisaře Leop. Hörrmana, tehda školy visitujícího, prosíce, aby
obec přiškolena byla do blízkých Olšan. Uvolili se platiti ročně:
Devět půlláníků po 1 zl., tři 1/4l. 45 kr., domkař po 15 kr.,
panský šafář 6 kr., ovčák 3 kr. mimo týdenní plat z dětí, také
koledu a posnopné. Z panského lesa smluveno až ke škole
Olšanské dovésti ročně 2 sáhy 3/4 lokte dlouhého dříví. A tak
chodili školáci déle sta let do Olšan, ač nebyl-li (v zimě) posílán
na výpomoc pomocník učitelský po domech „pořídkou“ na
vyučování.
    V r. 1893-1894 vystavěna škola pro Horní Meziříčko a Malý
Jeníkov za obnos 5700 zlatých. Od r. 1895 působil tu učitel
František Dolník (do r. 1900), odtud Jan Novák. Ruční práce
zavedeny r. 1900.
    Horní Meziříčko, jež od stara mělo svoji tvrz a dvůr, bývalo
středem samostatného statečku. Připomíná se „Mezirziecz prope
Strzemilow“ ponejprv jako součást panství Hradeckého a to
r. 1361, kdy Jindřich z Hradce vložil zboží to ve 160 kopách
ceněné do desk Dobroslavovi z Dluhé, jehož syn Ctibor prodal
vše, co v „Mezyrziczi u Strmilova“ měl, Přibíkovi ze Zahrádky.
R. 1386 Oneš Stradovec zajistil na Meziříčku manželce své Kačeně
nějaké peníze. R. 1406 prodal Ctibor z Dluhé Janovi ze Dvorců
dvůr v Meziříčku. Před r. 1415 jmenují se majetníky nejprve
Ondřej Klubeček z Prahy, pak Jan z Meziříčka. Prostřed 15. stol.
přešla ves na vladyckou rodinu „Babků“, kteří na čas i blízké
Horní Dvorce připojili. Měli v erbu zlato-červeně šachovaný
(kostkovaný) štít, klenotem zlaté a červené křídlo mezi červenými
parohy. Známe Jana Babku z Meziříčka, který r. 1464 syny své
na Meziříčko, Dvorce a Jeníkov na spolek vzal a jemuž král Jiří
Poděbradský Meziříčko i Dvorce r. 1466 v desky vložiti kázal.
Téměř sto let zůstal pěkně zcelený stateček ten Babkům. Burian
Babka z Meziříčka koupil od Jana ze Studené r. 1542 Skrýchov,
r. 1547 odprodal Dvorce a přikoupil bližší Jelmo (r. 1557). Když
však po smrti Zachariášově z Hradce a na Telči panství Telč
a Hradec byla spojena, tu jedině dědiny Meziříčko a Jelmo
oddělovaly obě veliká panství, což přirozeně lákalo ku zcelení a
zaokrouhlení mohutnějšího celku; proto r. 1593 prodáno Meziříčko
s Jelmem pánu Adamovi II. z Hradce a zůstaly při panství tom,
až po novém dělení Hradce-Telče Meziříčko se Strmilovem a
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Kumžakem k Telči přičleněno. Tenkráte zůstali Babkové seděním
na Skrýchově; ale když v posled i tento zabrán mohutným
sousedem Telčí r. 1685, tu zůstal zemanům-bezzemkům pouze
přídomek  téměř půl třetího sta let užívaný - „z Meziříčka“.
    Počátkem 17. století bylo v Meziříčku 13 osadníků. Měli
(jako později přikoupení) tužší roboty a více dávek než jiní
poddaní. Dávali 2-4 žence, sypali značnou sumu ovsa 56 měr,
dávali mák, slepice (22) a „všichni jsou povinni, když jim bude
dáno napřísti předeno tenké 1, křeční 1 a pačesné 1 “ (podobně
jako Jelemští).
    R. 1638 byl tu jeden grunt pustý: „jen místo zůstává“.
V těch letech byl Matouš rychtářem, mlynář Ambrož.
    Po r. 1650 byli tu: Beneda, Nejezchleba, Blecha, Matoušek,
Bohatec, Tupý, Popelínský, Doležal, Nydl, Vítků, Kočvara,
mlynář. Z „pustého Křeplovského“, jež ujala obec, úročila po
7 gr., dávala 4 míry ovsa, 2 slepice. Také z „obecní chalupy“
po 31/2 gr. úročili.
    Setkáváme se i se zápisem u gruntu Blechova, že „dával
9 měr ovsa, ten schází (= nedává se) na rolích ke dvoru
odňatých“. Opět příklad, že se panské dvory selskými lány
zcelovaly.1)

Mrákotín,

městys při silnici z Telče ke Hradci, 6 km od okresního města
vzdálený, 556 m nad mořem, rozložený na mírném úbočí a v
kotlince kopcovatiny, chráněné k severu a severozápadu nejvyšší
vypnulinou kraje zdejšího Vrchem (724 m), Nekolovem (767 m)
a Javořicí (835 m); odvozuje své jméno od osobního jména
Mrákota.2) (Obr. 48.)
    Tvoří s osadou „Dobrá Voda“ obec politickou a katastrální
o 148 topogr. číslech (bez Dobré Vody). Samoty „Hamry“ (č. 82,
104 a 109), „Na Pasekách“ a „U Nekolova“ (cihelny č. 142 a 143).

    1) Popis doplněn správcem školy J. Novákem.
    2) Již r. 1195 uvádí se v Diplomat. Mor. I. 340 jakýsi Mrákota jako
svědek ná listině pro klášter Lucký vydané. Později se jménem tím častěji
se  setkáváme.
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Čísla 28 a 66 scházejí. Obyvatelů (bez Dobré Vody) napočteno
981,1) r. 1870 v 85 dom. 734. (Obr. 49. a 50.)
    Pozemky měří,1360 ha, z čehož na pole 401, louky 124,
zahrady 4, pastviny 121, lesy 623, rybníky 62 ha připadá. Trati
polní a lesní slují: Dolní zahrádka a Horní (katast. Nekolovka),
u Hradu, Mrzatce, Nekolov, u Dolního lesa, Jasanka, Kovářská,
Rokle (Žlab), Paseka, Pitkov, Březina, u Zlatých studýnek, Láze,
Mezicesty, Záhoří, za Horou, u Kostelíka, Jistevník, na Losích,
Příčky, Noskova paseka, Dileček, na Vrchách, Kuchyňky, v
Zahradách, Kopecká. Jména rybníků: Horní a Dolní Mrzatec,
Řibřid, Pilátecký, Hamr.
    Mimo rolníky (21) jest tu 5 kamenických mistrů, 7 obchodníků,
3 obuvníci, 2 krejčí a mimo to mlynáři, truhláři, řezníci, koláři,
vodokovář, bednář, tesař, sedlář, výrobce sodovky, vývozce másla
a vajec, také 3 hostince a 2 cihelny.
    Prostřed „městečka“ v tvar trojúhelníka stavěného, stojí
radnice a několik čísel; nad městečkem vypíná se kostel. Odděleně
za potokem jsou domy „Hora“. V obci jest kostel, fara, škola
čtyrtřídní s pobočkou, škola pokračovací pro kameníky (od r.
1907), pošta (od r. 1869), telegrafní úřad (od r. 1901), stanoviště c.
k. četnictva (od r. 1906), záložna Raiffeisenka (od r. 1901), sbor
hasický (od r. 1893). Dělnická beseda „Palacký“ založena r. 1886,
Svaz kamenodělníků je od r. 1907.
    Privilejí ze dne 7. října r. 1684 uděleno Mrákotínu císařem
Leopoldem I. na přímluvu hraběte Jana Jáchyma Slavaty právo
na 2 jarmarky (v den Božího vstoupení - den před tím výroční
trh) a v den sv. Václava.2) Císař František II. pozměnil r. 1793
den prvého trhu na pátek po sv. Filipu a Jakubu a přidal 2 nové
jarmarky s trhy dobytčími v předcházející dny: o masopustní
úterek, o sv. Anně.
    Farní chrám sv. Jiljí zbudovaný r. 1806 v místech kostelíka
starého, gotického (z toho se zachovaly kružby v oknech, klenbové
žebroví vybíhající v konsolky a lidské hlavy, sanktuarium a sedilia
ve zdi boční kaple, jež jest bývalým presbytářem), má 3 oltáře.

    1) R. 1791 bylo domů 69, obyvatelů 500. R. 1835 obyv. 623, r. 1869
734, r. 1890 887, domů 108. Zd. Lepař v Č. Z. M. II.
    2) Originál a potvrzení privileje dto. 6. dubna r. 1747 císařovnou Marií
Teresií a dto. 28. února r. 1782 císařem Josefem II. na radnici v
Mrákotíně.
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Jelikož ke starému presbytáři přistavěna nová stavba napříč,
směřuje nyní hlavní osa stavby k severu. (Obr. 51.)
    Nápis na největším zvonu na věži praví, že kostel s větší
částí osady kolem r. 1748 byl zničen požárem. Měl tenkráte věž

Obr. 49. Půdorys Mrákotína.

dřevěnou. Druhá byla o samotě, snad ve zdi hřbitovní. Hřbitov
jest nyní opodál obce; jest tu kaple sv. Františka Seraf. z r. 1841,
z odkazu Frant. Křížka zbudovaná.
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    O faře, jejiž patronem byl majitel hradu Roštýna, zmiňují
se zápisy ponejprv k r. 1398. Ze jmen farářů připomíná se pouze
k r. 1583 Jakub Šetulius a r. 1597 Matěj Počátecký. V těch časech
užívali faráři práva svobodného posledního pořízení, daného
Zachariášem z Hradce r. 1569; bylo jim za to 4 kopy ročně
kostelu odváděti. Od r. 1601 patřila i Studená k farnosti zdejší
(do r. 1716).
    Ze správců duchovních po r. 1640 buďtež jmenováni: Tomáš Beránek
(Agnellus) - tento zhotoviti dal k památce † matce své votivní obraz r.
1649, kterýž dosud ve faře se nachází; Jakub Hodek, mistr svob. umění a
bakalář bohosloví, † 1676; Martin Hamerle, rodák z Telče, † 1712; Jiří
Žižka, tolikéž Telčan; Jan Magaus, o němž náhrobek v Telči z r. 1814
praví, že „r. 1807 obzvláštním přičiněním kostel farní v Mrákotíně z
gruntu vystavěl“. Alfréd  Vaňátko † 1904, nyní Josef Irovský.
    Patronatní právo v 17. století kolejí jesuitskou v Hradci
a později v Telči vykonávané po zrušení řádu přešlo na Studijní
matici. Nyní přifařeny jsou do Mrákotína osady: Dobrá Voda,
Částkovice, Lhotka, Praskolesy, Borovná, Řásná, Sumrakov
a Světlá. Zajímavo jest, že za stara (16. století) všichni osadníci
obce Částkovic úročili faráři Mrákotínskému (viz Částkovice).
    Že v Mrákotíně jako staré farní osadě i učitel býval, jest
jisto. Prvou o něm zprávu podává visitační kniha děkanství
Teleckého r. 1672. Tenkrát učil jen několik chlapců a dostával
pouze od sedláků snopy obilné.
    R. 1722 byl rektorem Martin Kukačka, zeť Bíny z Praskoles.1) Po
úpravě Josefinské známe učitele Martina Zourka (r. 1788), Jana Aug.
Czoka (Čoka) r. 1794-1829, velmi pilného a na tehdejší doby vzdělaného
muže (opisoval sobě stati z české kroniky, postil a j. knih starých,
zveršoval po česku dle latinské předlohy „Rhytmi patriotici“, r. 1806.
„Píseň vlastenskou o pamětihodnostech města Telče“).2) R. 1822
napočteno 225 dětí (z těch chodilo 177) a ve škole opakovací 103 (z těch
94 chodících). Po něm učitelovali:3) Josef Kment (do r. 1867), za něhož
vystavěna r. 1857 škola o dvou třídách (dřívější stará dřevěná budova z r.
1803 měla jen jednu učírnu) - vydával jediný v okrsku školním r. 1851
vysvědčení na českém tištěném formuláři;4) Jan Fojt (do r. 1893), za něhož
škola stala se trojtřídní a r. 1889 zcela novou budovou byla opatřena a také
industr. vyučování zavedeno. Za Františka Šimka (do  r. 1910) rozšířena
škola na čtyrtřídní a zřízena i pobočka. Nyní jest nadučitelem Jan Šívr.
    Osady přiškolené: Částkovice, Dobrá Voda, Lhotka a
Praskolesy.

    1) V pamětní knize Bínů v Praskolesích („Selský archiv“ 1907).
    2) L 1210.      3) L 734.      4) L 496.
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Mrákotín ponejprv r. 1385 v deskách zemských po latinsku
„Mracotin“ psaný, patřil ke zboží hradu Šternberka a s tímto
připojen v letech 1410lých k panství Telči navždy.
    K rychtě Mrákotínské slušelo od stara: městečko Mrákotín
s dědinami: Praskolesy, Světlou, Řásnou, Lhotkou. Mrákotínští
obtíženi byli r. 1580 nejen úrokem (poměrně málo platili, po
4-6 gr., nejvíce mlynář 8 gr., všeho úroku na 12 kop), než
i „rolními penězi“ o sv. Martině splatnými (4 kopy). Dávali oves
(34 měr), slepice (2 kopy 17), vajec 6 kop 15 a což nejvíce:
roboty „ženní“ měli 36 dní (každý 1-2 dni). Zvlášť platili
z panských jiter, z luk „v Mrzatči“, z rybníka Rysovce, rolí
Hamerských. Tři usedlí neplatili „pánu“, nýbrž knězi“. Jiní čtyři
úročili „pánu i knězi“. Bylo pak těch farářských povinností:
1 kopa 10 gr., ovsa 8 měr, kuřat 51, vajec 40, orné roboty
21/4dny a 11/2den, ženné robory 4 dni. Dva domkaři tehdy
„na obci ustavěli“ a platili malý úrok 4 denáry pánu a 3 denáry
obci. Mlynáři dva: Jan Menšík, druhý Tomeš. Tento byl povinen
řezati 3 kopy prken pro pána.
    Jména se vyskytují: Nosek, Janeš, Sedláček, Hronek, Hamerník,
Peterka, Hlávka, Petřík, Šálek, Vaněk, Sládek, Brychta,
Šidlák, Hanzl, Sluka, Kokeš, Kolář, Zejda, Bláha, Krejčů. -               
Tehdy krčmu anebo „rathaus“ na obci vystavěli: obec sama za
šenkýře, kterého měli najati, zaručila značný úrok 1 kopu ročně.
    Všech usedlých bylo tenkráte 38. Obec byla povinna opravovati
most u rybníka Řibřida. Po válce třicetileté bylo tu r. 1656
usedlých 44, pustý 1 grunt.1)
    Starého původu byl zdejší cech tkalcovský, který měl povinnost
dávati pánu 50 slepic.2) R. 1568 dal Zachariáš z Hradce
řemeslu kovářskému, bednářskému, kolářskému, zámečnickému,
tkalcovskému, ševcovskému, krejčovskému, mlynářskému a
mísařskému společný cech, „aby v tom cechu byly zachovány podle
obyčeje a řádu, jakž v Telči zachovávají“. (Opis v urbáři.)
    V 17. stol. mluví se o cechu tomto pouze jako o „tkalcovském“;
patrně bylo tu více mistrů tohoto řemesla. Tenkráte
jeden řezník odváděl 10 liber točeného loje na zámek; šenkýř
z každého vyšenkovaného sudu platil obci zvlášť 6 kr. R. 1770
osamotil se cech krejčů. (jich razítko je s německým opisem).

    1) Č. M. M. 1892.      2) Urbář IV.
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Obr. 51. Kostel v Mrákotíně.
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Třeba živilo se tu od těch dob vždy dosti příslušníků některého
z poctivých řemesel, přece nezmohlo se žádné tou měrou jako
kamenictví, kteréž učinilo na sklonku 19. stol. Mrákotín známým
v celém kraji. (Viz článek „Živnosti“ ve všeobecné části.)
Několikráte bylo městečko postiženo zhoubnými požáry. O
takovém z let 1740tých již zmínka se stala. R. 1852 shořelo 28
čísel. Strašný byl požár, který na Boží hod velikonoční 6. dubna r.
1890 k večeru vypukl a ve třech hodinách 46 domů s
hospodářskými staveními v popel obrátil i také 1 život lidský
zahubil.
    Od r. 1768 pečetili Mrákotínští pečetí, na níž ve štítě na
příč rozdvojeném spatřuje se dole pětilistá růže, nahoře trojúhelník
Lichtenštejnský nad parohy Podstatských. Štít, nad nímž
je hraběcí koruna, drží 2 vztyčení gryfové.
    Za stara byla v okolí řada dědin, jež v 15. věku zpustly.
Tam, kde nyní jsou „Hamry“, býval Rysov na potůčku Rysovci.
Mlýn v těchto místech dosud „Rejžák“ slove. (Rýžování?) Zaniklou
ves Mrzatec hledati sluší poblíž rybníků toho jména (Mrzatců).
Ještě r. 1818 tu byly znatelny bývalé studně. Polohu Ingramova
(snad blíž Částkovic) a Vojkova (směrem k Borovné) lze jen
dohadovati. Dojde-li k uskutečnění projektu dráhy z Hradce
Strmilovem, Mrákotínem, Telčí k Želetavě a Jaroměřicům, nastane
městysi jistě nová doba zdaru a rozkvětu.1)

Mysletice.

    Název vsi, od osobního jména Myslata utvořený, zapsán
nejprve r. 1385 ve formě „Mysleticz“. Tato politická a katastr.
obec leží na vysoké planině 7 km od Telče vzdálena při silnici
z Telče do Řečice. Ve 32 domech (top. čísel jest 39; čísla 16,
20, 30, 31, 33 a 35 scházejí) bydlí 184 lidí. Jest tu kovář, kolář,
truhlář, obuvník, 5 zedníků, obchodník smíšeným zbožím. Čítá se
tu 13 půlláníků a 19 domkařů; r. 1870 napočteno v 31 domě
183 obyvatelů. (Obr.52.)
    Staré rodiny: Dolský, Svoboda, Němec, Vejbor.

    1) Popis Mrákotína, Částkovic, Lhotky, Světlé a Dobré Vody doplnil
učitel Martin Chadim z Mrákotína.
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    Rozloha obce 291 ha, z čehož jsou 176 role, 45 louky,
23 pastviny, 32 lesy; 3 ha připadají na rybníky.
    Jména tratí: pod Horou, na Pasece, v Rybníčkách (u skal),
Stará Borovná, v Laňkusích, na Hlinách, za Matějkovy, za
Markovy, k Loučkám, na Lopatách. Majetkem obce jest nemocnice,
29 měr lesa, 11/2 míry luk, 6 měr polí.

Obr. 52. Půdorys Mysletic.

    Obec jest přifařena do Kostelní Myslové, přiškolena do
Řečice (dříve do Kostelní Myslové). R. 1788 dávalo se učiteli
řečickému odtud koledy 3 zl. 13 kr. (obilí žádné). Desátek (vyjma
z ječmene) platíval se ještě r. 1804, kdy již dávno před tím (1785)
fara v Kostelní Myslové zřízena byla, do Telče.
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    Dle vsi této psal se r. 1378 Jindřich, který přijal na spolek
Odolena z Pěčína. R. 1384 týž Jindřich po dohodě s bratry svými
Odolenem a Přibíkem pustil zdejší zboží své Mikuláši  z
Krchleb. R. 1415 prodány Mysletice Ondřej i  z Lidkovic
Potom dostaly se v majetek Jana Štítenského z Kostníku,
kterýž se připomíná r. 1496 ve spolku se Zdeslavem Koňasem z
Vydří. Můžeme tudíž s bezpečností od tohoto roku pokládati
Mysletice součástkou panství Vyderského. Různí majitelé vládli
statkem Vyderským, k němuž mimo Kostelní Vydří pouze Brandlín
a Mysletice patřily. Pouze v letech 1682-1694 patřila obec s
Vydřím k panství Teleckému. V r. 1700 bylo v Mysleticích 15
usedlých Dolský, Marek, Přeslička, Bláha, Vojtěch, Svoboda,
Klíma, Buček, Petrů, Němec, Burian, Štěpán, Vévoda, Výbor,
Matějka.
    Pololáníci platili 42 kr. ročně a slepičného po 6 kr. Od
r. 1825 spojeno panství Vyderské s Dačickým. - Poblíž obce
k sz. jsou vrchy Lopata (646 m) a Hora (663 m). - Jemnozrnná
žula ze zdejšího lomu dobře se hodí k pracím kamenickým. Obec
byla navštívena v posledních letech častými požáry, tak že nyní
zánovní stavení jsou bytelně zařízena. V r. 1886 vyhořelo 6 čísel,
v r. 1890 5, v r. 1900 4, v r. 1901 6 čísel.

Mysliboř.

    Název vesnice odvozen od staročeského osobního jména
„Myslibor“; s tím se v nejstarších památkách písemných (XII. stol.)
setkáváme. Polit. a katastr. obec tato 4 km od Telče vzdálená
má 736 ha katastr. výměry: polí 470, luk 95, zahrad 3, pastvin 43,
lesů 105, rybníků 2 ha. Leží při dráze Kostelec-Švarcenava
(536 m nad mořem). Jest tu železniční zastávka. Ze 64 čísel
topogr. scházejí: 46, 50, 53, 55, 56, 58. Obyvatel načítáno 304.
Počítá se v obci půlláníků 18, čtvrtláníků 8, chalupníků 25, podruhů
8; z řemeslníků: švec, kovář, kolář, krejčí, pumpař,
hostinský a kupec. R. 1870 žilo ve 165 domech 317 obyvatelů.
Dědina rozložena v dolíku. Náves má podobu táhlého obdélníku,
pouze na východní straně jest šířeji otevřena. Domy stojí štítem
do návsi obráceným, buď těsně při sobě, buď mezírkami odděleny;
před každým domem jest zahrádka. Grunty a chalupy se střídají,
ač těchto je více uprostřed návsi. (Obr. 53.)
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    Z tratí polních uvádíme tyto: v Loučkách, mezi Cestami,
u Drašťákových hrušek, v Kopcích, u Votavnic, na Ostrovech,
u Hájku, Červenky, Paseky, na Dílech, Zoulinky, Kliků kopec,
Dlouhá hora, u Žlabu.
    Obec přifařena do Telče, přiškolena bývala od r. 1788 do
Urbanova. V letech 1830tých vydržovali sobě „pokoutního“ učitele
ve vsi. Teprv r. 1872 zřízena pro Mysliboř a Studnici jednotřídní
škola. Budova vystavěna nákladem 1770 zl., jelikož všichni
sousedé práci potřebnou bezplatně konali. Industriální vyučování
zavedeno r. 1886, škola po přestavbě budovy nákladem 10.000 K r.
1895 na dvoutřídní rozšířena. Nyní zde působí nadučitel Frant.
Novotný.
    Obec má majetkem 9 kusů polí, 4 louky, 22 parcel pastvišť,
3 zahrady a 2 rybníčky.
    Od nepaměti patřila Mysliboř k panství Teleckému, při
němž již k r. 1366 „Myslibors“ v deskách zemských se uvádí.
    R. 1580 čítalo se při obci mezi 28 usedlými: 21 půlláníků,
4 tříčtvrtníci, 2 čtvrtníci, 1 podsedek.
    Mimo obvyklý úrok (značnější nad jiné obce: 26 kop, pak
oves, slepice, vejce a robotu ženní 86 dní) musil každý „jeden
vůz drev při vánocích na zámek vézti“. Všecka obec pak povinna
byla louku v Ořechově „slove Myslibořská robotnice síci, usušiti
i svézti, začež jim ze zámku dávána dvě vědra piva řídkého
a tři pecny režného chleba“. Petr Valen platil zvlášť ze stupníku
jenom o sv. Jiří 3 gr. Později mluví se o zdejším „mlýnci
a stupníku“. Za války 30leté zpustlo tu 6 gruntů. K r. 1634
zapsáno, že „Blažek Kohout z Mysliboři, Říha Šulista z Urbanova,
Jan Nováček ze Sedlejova a Jan Míčka ze Studnic schovali
a schránili své klisny, ale ty jim byly mocně vzaty, aby z Telče
vojsko se vyváželo. A vrátily se klisny uhnané bez chomoutů a
uzd.1) V urbáři Zachariáše z Hradce uvedena Mysliboř při „rychtě
Sedlejovské“; za Slavatů tvořila střed „rychty“. Na pečeti rychty
té viděti obraz medvěda, držícího písmeno M.
    V letech 1650tých seděli na gruntech: 27 rolníků, mezi nimi:
Klika, Skoumal, Plšek, Vejmelek, Mrdek, Paulíček, Chmelovský,
Vospělovský, Novotný, Valena, Zerzů, Šebesta, Zažímal, Bína,
Nechvátal, Dražďák, Vztecký, Vacek. Velice tenkráte tížilo
sousedy

    1) L 234.
16
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odvádění „úročního ovsa“, jehož každý půlláník 6-7 měr sypati
musil na sýpku panskou (z celé obce vycházelo ovsa 179 měr
a 3/4). A také panští úředníci naříkali, „že se ten úroční oves
obtížně dostával a pracně vybíral“. Proto za hraběte Jana Jáchyma
Slavaty r. 1674 vzájemná úmluva sjednána, že vrchnost
sousedy, „kteří od všelijakých neřestí hrubě ztenčeni byli, od
nesnesitelného toho břemena osvobodila a za to dílčí louky obecní
od nich přijala“. Zavázali se seno to kliditi a do ovčína dvoru
žateckého dovážeti. Nad to ještě podvolili se Myslibořští proto,
„že jim z té směny velké dobrodiní vyplývá, na dokázání povinné
vděčnosti v každé trati rolí svých dědičných náležitý a postačitelný
průhon každoročně učiniti, skrze který by ovčí dobytek žatecký
na všecky 3 tratě rolí jejich volně a beze škody i odporu proháněn
býti a potřebné pastvy užiti mohl“.
    Z posledních dob nevolnictví a poddanství zachována pamět,
že robotováno z lánu týdně třikráte s potahem a mimo to od
sv. Jana do sv. Václava chodila z každého domu jedna osoba na
práci ruční („pěší robota“). Slepice a vejce odváděny stále.
    Robota vykoupena za lán 600 zlatými, desátky farářské
300 zl.
    Škoda, že požárem ze dne 23. května 1865 po polednách
vzniklým za 2 hodiny polovice vesnice popelem lehla, při čemž
i „paměti“, jež rodina Plškova chovala (drahně let byli „rychtáři“),
nazmar přišly; jistě upadly neštěstím tím v zapomenutí zprávy
mnohé a zajímavé.1)

Horní Myslová

název od osobního jména Mysl), ves na silnici (od r. 1897)
z Telče do Řečice vedoucí, 3 km od Telče vzdálená, ležící ve
vkleslině potoka Myslovského, do Kostelní Myslové přifařená
i přiškolená. Jako obec katastrální má rozlohy 364 ha (polí 248,
luk 43, zahrad 1, pastvin 32, lesů 23, rybníků 3).
    Jest politickou obcí s 31 top. čísly (č. 1. a 3. nestávají,
mlyn Nechvátalův a Kopejtkův č. 26. a 27.). Počítá se tu:
1 celolán, 63/4lánů, 21/2lány. Nejdéle na domě sedí rody:

    1) Popis doplnil podrobnostmi nadučitel Fr. Novotný.
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Karásků, Vejslíků, Kučerů. Řemeslo provozují: krejčí, obuvník,
kovář; také mají i hospodu. R. 1870 napočítáno ve 32 domech
193 obyvatelů.
    Jména tratí: Pahorky, Dolní a Horní Loužek, Rozpouty,
na Žabce (na Čápech), Huliště, Klínek, Zahradní (na Zahradní),
v Podlesí, Volešky Horní a Dolní, mezi Rybníky, Dolina (na
Dolinách), na Kopci, za Dlouhými.
    Majetek obce: kovárna, nemocnice a 5 ha pozemků. K obci
patří 4 mlýny: Nechvátalů (majitel Jan Kopejtko), Vospělů,
Hanzálků, Kopejtků (majitelka pí. Březinová).
    Jsouc součástí panství Šternberského, dostala se Horní
Myslová k Telči v letech 1410tých. R. 1580 bylo tu 17 usedlých,
z těch 4 mlynáři: Vávra Hanousek, Klemar, Kopejtko a Martin
Hanousek (oba poslednější drželi po polovici háje nad Mrvkovým
mlýnem pod Krahulčím): Hanousek povinen byl řezati ročně
2 kopy prken pánu, zač od r. 1574 12 gr. platil.
    Byli tu: Dva celoláníci (z nich jeden „Dvořák“), 33/4lánici,
121/2láníků. Tito ze všech okolních vesnic největší poměrně
robotou byli obtíženi, neboť vykonávali robotu „ženní“ i „voznou“
všichni (oné 44 dní, této 24 dní, o „Dvořákovi“ zápis, že dle
starých rejster robotoval voznou robotou 5 dní). Nad to úročilí
dvakráte po 6 kopách 14 gr. 3 d. 1 h a sypali ovsa úročního
3 mty 14 měr; slepic 23, vajec 3 kopy a 28 dávali.
    Jména usedlých: Hron, Maleček, Rokos, Trouval, Karásek,
Koráb, Holý, Tvarůžek.
    R. 1625 stará povinnost „chovati pánu buď chrty, buď
krmiti vepře“ směněna na roční plat (týkalo se z mlynářů těch
jen dvou). Za války 30leté zpustly 2 grunty. - Sousedé drželi
v letech 1650tých louky a role „Dvorská“ na 40 jiter, jež jim
před r. 1577 dědičně byly puštěny (role a louka „po pustých
dvořích“) a v Uhlištích 56 jiter; z těchto pánu dávali obilné
desátky.
    Jména sousedů r. 1650 mimo některá dřívější: Hron, Kůžka,
Hošek, Polívka, Plato, Jakl, Doležal, Dubovský.
    R. 1787 podepsali protokol o zřízení řádné školy v Kostelní
Myslové: Jan Marek, rychtář, Frant. Nevrkla, konšel a Jan Hačka.

16*
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Kostelní Myslová.

    Původ pojmenování stejný jako u Myslové Horní z osobního
jména Mysl, z něhož původně „Myslovice“ (Mislowicz k r. 1253),
později r. 1351 Myslová (Myslow).
    Politická a katastr. obec tato leží 491 m nad mořem v údolí
dosti hluboce potokem Myslovským vyrytém jz. Telče, vzdálena
této 4 km. Rozloha pozemků 511 ha, z čehož na pole 297,
louky 51, zahrady 2, pastviny 58, lesy 76 a rybníky 10 ha připadá.
Čísel čítá se 42, obyvatel 241; r. 1870 žilo v 44 číslech 239
obyvatel.
    Mimo rolníky obývá tu: řezník, obchodník zbožím smíšeným,
2 krejčí, obuvník. truhlář, kolář, kovář, zedník, 2 tkalci: jsou tu
2 hospody a 2 mlýny. Záložna Raiffeisenova r. 1897. Hasický
sbor založen r. 1898.
    Jména tratí: za Vrchy, v Kozinkách, ve Voleškách, v Suchanech,
v Buzovách, u Zahrad, pod Zachovy, u Lišek, ve Skalkách,
na Děkanským, Huliště, v Kázkách, nad Pazdernou, Čtvrtky, na
Hlinách.
    Majetkem obce jest: kovárna, nemocnice, hasické skladiště,
asi 60 ha pozemků.
    Časté spory mezi sedláky a domkaři o pozemky obecní
srovnány r. 1871; domkařům vykázány kusy rolí v „Hulišťatech“.
Kostelní Myslová honositi se může starobylostí svou. Jestiť z
nejstarších osad v kraji našem, náležejíc s Telčí ke zboží
zeměpanskému, k majetku královu. Již z XIII. století byla osadou
farní s chrámem, jak některé sledy na zbytcích původní stavby
dosud ukazují, románským. Markrabě Přemysl, pán Dolních
Rakous, propůjčil faru Myslovskou s příslušenstvím ku spáse
své a všech svých příbuzných r. 1253 klášteru Jerušskému
(Geras).1) Byli tudíž odtud dosazováni sem mniši premonstráti, z
nichž jmenují se k r. 1265 Albert, r. 1292 Rudiger, r. 1329 Komm,
r. 1416 Christian, koncem toho století Vavřinec Süssenbek, r. 1505
Máchal. Znamenité privileje dostalo se klášteru řečenému králem
Václavem r. 1293. Podobně jako v Nové Říši od r. 1276 právem
bylo, měli poddaní Myslovští, odsouzení k placení peněžitých

    1) Dipl. III. 170. Svědek na listině Smil z Bílkova daroval témuž klášteru
r. 1257 podací kostelní v Rančířově (na Jemnicku).
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pokut zemskými soudy, platiti pokutu klášteru Jerušskému, nikoli
soudu.
    O podací farní byly hned s počátku spory, tak že r. 1274
bylo biskupovi Brunovi z Olomouce práva kláštera hájiti proti
násilnostem kteréhosi šlechtice. Podobně r. 1416 světský kněz
Mikuláš ze Stojčína svémocně fary se ujímal. Na konec však přec
jako jinde - i tu přešlo podací na pány světské. Kdy a za jakých
okolností se tak stalo, není známo. V r. 1535 připomíná se již
farář Havel z duchovenstva světského. R. 1556 bylo faráři
Jeronýmovi žalovati Koňasa z Vydří, že mu zadržoval desátek z
dědiny Zadního Vydří. Zachariáš z Hradce potvrdil r. 1569 faráři
zdejšímu jako jiným právo svobodného pořízení poslední vůle za
ročních 7 kop k dobru kostela zdejšího.
    R. 1595 udělil Adam II. z Hradce a Telče podací fary
Myslovské nově v Hradci založené koleji jesuitů. Ale zůstávala
tenkráte fara neosazena. Byliť se v celém kraji rozmohli podobojí
a Čeští bratři, kněží katolických byl nedostatek. Myslová zůstala
po celé století 17. až do časů Josefinských spravována farářem
teleckým; kaplan jezdíval sem jednou týdně konati služby boží.
    R. 1785 obnovena samostatná správa duchovní Maticí
náboženskou, jež dosud patronát vykonává. Přifařeny jsou sem
obce: Kostelní Myslová, Horní Myslová, Myslůvka, Mysletice,
Zadní Vydří,  Černič a Olší.
    Nejdéle působili faráři: Od r. 1785-1795 Frant. Nedorost, 1795-1815
Matěj Augusta, 1828-1851 Michal Michel, 1860-1872 Karel Jelínek,
1872-1892  Josef Špaňhel, 1893-1905 Karel Beer, odtud Dr. Jan Perka. Od
r. 1785 do  r. 1860 byli při zdejší faře též stále kaplani.
    Fara telecká ponechala si pozemky a les v Kost. Myslové i po r. 1785,
z čehož tuhé byly spory. Ještě r. 1804 odváděn z Myslové desátek do
Telče ano i část štóly.
    Kostel zasvěcený sv. Václavu byl přestavěn v nynější podobě
r. 1795. Věž opravována r. 1661 pak 1749.1) (Obr. 54.) Ve zdi
kněžiště jest pěkné kamenné sanktuarium, jakýchž v kraji našem
jest několik.
    Na věži 3 zvony.
    Hřbitov jest dosud kolem kostela.

    1) V báni věžní nalezena r. 1890 listina latinská, v níž oprava věže
poznačena „v roce, kdy za vlády královny Marie Teresie s pomocí Boží
nešťastné válce žádoucí dosažen byl konec.“
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    Na kříži před vchodem tento chronogram (1812), jejž tuto
na příklad jiných podobných uvádíme: KDIž BVh po WeLké
Drahotě zpoVhé sWé Dobrotij poLe hojně požehnaL, kV CtěnI
tento křIž Wÿsta Wen gest.
    Z visitačních protokolů děkanských zřejmo, že do r. 1672
školy a učitele tu nebylo. Teprve k r. 1749 připomíná se „rektorem
školním“ Jan Musil a r. 1785-1787 Tomáš Lojka. Dne 6. listopadu
1787 zřízen komisařem krajským Leop. Hörmannem obvod školní:
Myslová Kostelní, Myslová Horní, Myslůvka, Zadní Vydří; Černič,
odkudž chodily sem dítky přes hodinu cesty, vyškolena a k
Radkovu přidělena.
    Učil pak tu od r. 1787-1800 Petr Vejvara, potom Matěj Marek (do
1824). Za tohoto zapsáno r. 1808 91 žáků (ale z těch 22 vůbec do školy
nechodilo). Na „opakovací hodinu“ mělo choditi 64 žáků.
    Po požáru r. 1814 vystavěna škola r. 1816.
    Od r. 1824-1847 učiteloval tu Šimon Němec, po něm Frant. Marek
(syn Matěje Marka) do r. 1852, Matěj Koukal (1854), Frant. Urbánek
(1871).
    Od vydání nových školních zákonů spravoval jednotřídní školu zdejší
1870-1892 Tomáš Uhlíř, po něm Erhard Švinger do r. 1901, odtud nynější
Antonín Nechvátal.
    R. 1886 rozšířena škola na dvoutřídní a otevřena, když nová školní
budova nákladem 4400 K (bez staviva a dovozu) zbudována. Industriální
vyučování zavedeno r. 1896.
    Myslová Kostelní ve 14. století byla částí panství hradu
Šternberského (Štamberka) a majetkem pánů z Hradce, jimž
Bílkovské (Dačické) zboží patřilo tolikéž. Od let 1410tých spojena
s panstvím Teleckým. R. 1580 k rychtě Myslovské čítány všechny
tři Myslové: Kostelní, Horní, Malá a dvě Vydří: Prostřední
a „Krajní“ (= Zadní). Bylo tu 21 usedlých (1 láník, 73/4niků,
51/2láníků, 41/4níci, 3 podsedníci, 1 chalupník). Úročili po dvakráte
7 kopami 13 gr., sypali úročního ovsa 1 met. 11 měr,
slepic odváděli 15, vajec 1 kopu 15. Roboty orné byly 3 dni,
ženné 6 dní. Šest usedlých platilo knězi, faráři úrok a odváděli
kuřata i vejce a robotovali po 1 dni „hrabání“. Mlynář musil
„pila když šla, knězi jeden špalek na prkna zřezati“.
    Jména: Šichel, Sračka, Škárek (celoláník), Lukeš, Čermáků,
Vícků, Valena, Sanů, Kopejtko, Štefán, Liška, Busta, Suchomel,
Kavka. Na mlýně seděl Jíra Sračka a „pod Myslovou“ Blažek.
    R. 1787 podepsali protokol o zřízení školy zdejší: Lukáš
Valena, rychtář, Pavel Prokop, konšel, a Jan Busta.
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    Za války třicetileté jen jeden grunt zpustl.
    R. 1650 ke jménům hořejším přistoupí: Bárta, Urban, Kolář
Daniel, Hrdý, Brázda (mlynář), Křečný, Syrový, Herza, Hlavnička
(mlynář). Až do r. 1574 byli tři mlynáři zdejší povinni řezati
zdarma prkna pro vrchnost (kopu a 2 kopy). Povinnost ta
přeměněna na plat stálý (6-12 gr.) a za Slavatů na „krmení vepřů“.
I tuto povinnost v posled platem vybývali, když přituženo jim
bylo i zvláštními dávkami ze mlýna, pily í stávku zvláště.
    Mlýny ty zovou se dnes: Zachů  (též „Lukšů“, dle majitele
Jos. Lukše), Brázdů  (též „Marků“, dle majitele Jana Marka).
Třetí mlýn: „Náglů“, nazvaný dle majitele statkáře Julia Nágla,
byl v r. 1905 zrušen, ač stál na velmi dobrém vodním spádu.
Stoky jsou zachované.1)
    R. 1764 vyhořela obec i s kostelem.
    Tam, kde trať „Huliště“ (V Hulišťatech, Hulištský rybník),
stávala ves Uhliště (Uhlistye), jež připomíná se při zboží
Šternberském. Zdaž zanikla ves ve válce husitské či později v
uherské vojně, nevíme. Ve stol. 16. byla již pustou.
    Kostelní Myslová ujala se pozemků těch, za něž ročně 50 gr.
odváděla. R. 1650 držel tu mlynář Vávra z Kostelní Myslové
161/2 jitra za 1 kopu ročně, všechna obec ze 116 jiter platila
6 kop 40 gr.; 54 jiter puštěno Horno-Myslovským.
    Je-li rybník Hulištský vypuštěn, lze dosud viděti stopy
bývalých stavení zaniklé vsi.
    Dle ústního podání měla prý ves „Huliště“ jenom 5 čísel.
Přifařena byla do Kostelní Myslové. Vypukla prý tam nakažlivá
nemoc. Všichni zemřeli až na jednoho. Tento, poslední, vezl
nebožtíka do Kostelní Myslové, ale již nedojel; zemřel na cestě.
    Někteří zdejší obyvatelé hádají, že prý se tato pověst vztahuje
na zaniklou osadu „Starou Borovnou“, jež také blízko těch míst
stávala.2)

    1) Poblíž tohoto mlýna vykopána v prostřed XIX. stol. mastkovitá
hornina se vtroušenými čistými modrými korunty.
    2) K popisu Kostelní Myslové, Horní Myslové, Myslůvky, Mysletic a
Zadního Vydří přispěl nadučitel Ant. Nechvátal.
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Myslůvka,

také Myslovka (nesprávně „Malá Myslová“), zove se jako sousední
vsi po staročeském osobním jménu „Mysl“, jež s předponami
Pře-mysl, Neza-mysl a j. již z pradávných dob k nám zaznívá.
Dle majitele Věrdunka slula v 14. stol. „Myslowka Wierdunkowa“.
Leží při potoce Myslovském v údolí na silnici k Dačicům, 5 km
jižně Telče, a tvoří polit. i katast. obec o 238 ha rozlohy (polí 145,
luk 28, pastvin 29, lesu 24, rybniků 2 ha) se 14 domy (čís. 14.
zbořeno) a 75 obyvateli. R. 1870 měla ve 12 dom. 81 obyv.
Odtud odbočuje silnice druhá k Vydří (Slavonicům).
    Počítají tu 4 tříčtvrtláníky, 3 půlláníky, 2 čtvrtláníky, ostatní
jsou domkaři; jest tu mlýn „Zemanův“ s pilou, hospoda; z
řemeslníků krejčí.
    Jména tratí: za Vrškem, na Vršku, u Suchanů, v Buzovech,
za Sosní, Přední a Zadní díly, na Gbelkách, u Slejboře, u Stráně,
u Klátova, v Údolí, za Liškou, u Vejhonů.
    Majetkem obce jest nemocnice.
    Myslůvka náleží kostelem i školou do Kostelní Myslové.
Jako v Dejci, Radkově, Černiči a jinde byla Myslůvka sídlem
rodu vladyckého, jichž ve vlasti naší býval počet hojný. Zdejší
tvrz stála nad „Zemanovým mlýnem“, na místě, jež lid zove
dosud „Hradištěm“ (na Hradišti).
    K r. 1351 píše se Tomáš, řečený Věrdunk z „Myslov“, majitelem
Rosičky; r. 1366 praví o sobě, že je jako držitel alodu
Myslovky vasalem pánů Hradeckých.1) R. 1378 vložena
Věrdunkova Myslovka Tomíkem z Radkova se dvorem i mlýnem
Jindřichovi z Hradce. Také uvedeny jsou r. 1385 dvě Myslovky
jako část zboží Šternberského. Manželce Tomíkově Marketě
zajištěno tu 50 kop. R. 1406 poznamenáno, že Tomík z Myslovky
drží dědictví Markety, vdovy po Přibíkovi z Radkova.2) Tehda
Jaroslav z Radkova vzal Tomíka, bratra svého, na spolek. R. 1415 a
1417 opět zapsán spolek majetkový Markety, vdovy po Toníkovi z
Radkova, na Věrdunkovu Myslovku. V těch letech zajisté ves s
panstvím Šternberským trvale přišla k Telči. Kdy vladycká rodina i
s rodinnou svojí tvrzí zašla, není známo. V urbáři z r. 1580 zapsána
jako „Malá Myslová“, na jiném místě i „Dolní Myslovka“ s 9

    1) Dipl. IX. 340.      2) Půh. II. 30.
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usedlými (mlynář Klemar, který úročil ze mlýna 169 a ze stávku
platil velký obnos 2 kopy míšenské, pak 5 půlláníků, 2 půldruhé
čtvrti mající a 1 podsedník), kteří úročili dvakrát po 3 kopách
20 gr. a mimo to měli poměrně značnou „vorní robotu“ 20 dní.
Povinností mlynářovou bylo „splavy opravovati i znova udělati,
k čemuž lidé měli jemu,lesa`, t. j. dříví přivézti“. Obec užívala
rybníčku „Stávku“ pod „Suchanem“ ležícího. - Byla tu krčma.
Osadníci tehdejší: Karkulík, Klemar, Hamerník, Přibyl, Busta,
Velký. R. 1650: Mrvka, Šimek, mlynář, Přibyl, Macek, Blaha,
Janů. R. 1787 podepsali protokol o zřízení školy v Kostelní
Myslové: Melichar, Kovář, rychtář, Tomáš Fojt, konšel, a Melichar
Mrvka.
    Zdejší mlýn byl do nedávna zařízen na tlačení lněného oleje.
    Dne 23. května 1884 v pátek na sobotu den po Na nebe
vstoupení Páně vznikl před půlnocí ve stodole hospodáře Ant.
Pízy neznámým způsobem oheň; požár strávil celou ves až na
hospodu a chalupy č. 7. a 12. Ani dobytka nebylo lze mnohým
uhájiti (Frant. Bučkovi uhořelo 11 kusů). Tehdejší nedostatek
cihel v blízké Telči a Dačicích zavinil, že bylo pohořelým jezditi
pro stavivo až do Slavonic a Pálovic.

Nepomuky,

také Nepomuk a po staru Veselí , jest osada k polit. obci
Stará Říše náležející, zcela uprostřed lesů Brtnického panství
položená, do Staré Říše přifařená, do Hladova přiškolená (dříve
do Pavlova), 10 km od Telče na sv. vzdálená. Čítá v 11 domech
49 obyvatelů; r. 1870 načítáno v 11 dom. 58 obyvatelů. Výměra
pozemků 764 ha, z čehož rolí 30, luk 58, pastvin 4, lesů 663 ha.
Obklopují ji vrchy Veselský, Sv. Trojice, Zákopy, Březová. Jméno
trati: „u Třech křížů“.
    Jsou tu jen 4 domkaři, mající průměrně až 30 měřic polí;
chalupníků jest 6. Číslem 1. je myslivna. Kaplička zasvěcená je
sv. Janu, po kterémž světci - jak níže bude pověděno - i osada
své jméno má.
    Na místě nynější vsi bývala za stara osada Veselí, jež
se sousedními osadami Římovem a Lupolcem v 15. věku současně
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zpustla. Všecky tyto vsi jmenují se r. 1257, kdy odváděly desátek
klášteru Novo-Říšskému.1) (Píše se tu jméno obce: „Wessele“.)
Po stu letech prodal Matěj z Hrádku Jimramovi z Jakubova
„Veselí s lesem Švarcvaldem a Lipolec“. R. 1360 Jeklín, syn
Henzlína z Jihlavy, prodal V. Alešovi z Martinic.1)
    R. 1366 Lanclín z Dlouhé Brtnice upsal Dorotě, manželce
Viléma z Opatova na 4 lánech ve Veselí 20 kop gr. R. 1369
Aleš z Veselí prodal díl svůj ve Veselí Markvartu z Rychnova,
Markvart z Veselí (snad týž) r. 1376 pustil s bratrem zboží to
Pešíkovi z Rozhovic.
    Žibřid z Jakubova dal r. 1384 připsati na zboží v Lesonicích,
St. Říši, Lipolci a Veselí manželce své Anežce 35 hř. gr.
    R. 1392 prodal Jaroslav z Meziříčí Beneši z Hořovic polovici
Staré Říše, Lipolce a Veselí , r. 1437 Jan Žibřid z Pernštýna
jinak z Jakubova dává pojistit na témž zboží manželce Hedvice
věno. R. 1448 týž prodal Jiřímu Horkému z Budče St. Říši,
v Lipolci 9 lánů a celou pustou ves Veselí  bez jednoho
lánu, který byl majetkem kláštera. Zmizely vsi ty s povrchu
zemského ještě za války husitskě, kdy krajinou touto (od Říše
k Telči) přehnala se vojska Žižkova. Před několika lety nalezeno
tu při kácení lesa v zemi množství podkov, ostruh, kopí, z nichž
jedno zřejmě původu Kumanského,2) památky to zhoubnějšího
snad ještě krajině naší tažení věrolomného Matyáše, uherského
krále, který r. 1468 hrozně poplenil veškeré osady na cestě své
od Třebíče k Jihlavě, ve skutečnou poušť kraj všechen proměniv.
Zpustošil v okolí na samotném panství Brtnickém 29 osad !
    R. 1481 vloženo Veselí jako ves pustá v desky zemské
Hynkovi Brtnickému z Valdštejna a zůstala již trvale spojena
s panstvím Brtnickým. V urbáři tohoto panství zapsáno, že
v 16. století drželi zdejší „zákopy“ osadníci z Nevcehel (těch
bylo nejvíce 25), pak 5 ze Staré Říše, 15 z Pavlova, 10 z Urbanova,
3 ze Žatče a 1 z Ořechova.
    Brtničtí páni rádi honívali v širých těchto lesích. Dle pověsti
hrabě Vinciguerra Collalto na Brtnici, jsa v den sv. Jana
Nepom. na lovu, v končině této překvapen byl přeradostnou

    1) Pozoruhodná jsou jména německá, ukazující na kolonisaci Němců-
kovkopů Jihlavských v krajině naší od Nevcehle ke Štítkám. Dipl. III. 245.
    2) Vše uschováno v museu města Telče.
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zprávou, že narodil se mu dlouho očekávaný syn-dědic. I založil
zde na stálou pamět kapli sv. Jana Nepom. - syn jménem tím
pokřtěn - a když pak i novou myslivnu tu vystavěl a několik
poddaných sídlo svoje sem přeneslo (podnes říkají „Na
chaloupkách“), tu r. 1756 (dle Švoje) nová tato osada k dávnému
jménu Veselí i nové jméno Nepomuk se připojila.1) Někde udává
se rok založení osady 1780.
    Majetkem obce jest: Malá pastvina.
    Zaniklá ves Římov stávala někde západně Veselí mezi Olšany
a Nevcehlí, zaniklý Lupolec (Lipolec) k jihovýchodu na
cestě ke Staré Říši, jež zabrala všechny pozemky jeho. V lesních
těch končinách nalezeny sledy prastaré lesní cesty (mohutné
kmeny na místech bažinatých vedle sebe položené), kudy dle
místního podání za stara ku Praze se jezdívalo. Prof. Beringrem
vyslovena domněnka, že tu snad přestupovala stezka údolím Dyje
až z Rakous vedoucí k zemským hranicím (u Jihlavy) a ke známé
zemské stezce „Haberské“. V lidu zachovala se pověst, že Římov
se „propadl“.

Nevcehle,

obec politická a katastrální, na silnici Stonařovské, sv. od Telče
7 km vzdálená, v horském úžlabí ležící se 66 topogr. čísly (č. 14.
nestává) a 375 obyvateli; r. 1870 bylo jen 53 domů se 335 obyv.
(Obr. 55.)
    Jméno obce, zřejmě původu německého, jak ukazuje předpona
„new“ = = neu = nový, v nejstarších pramenech přerůzně se psává
(r. 1355 Nebczyhen, 1360 Nebczehli, 1373 Nebczechol, 1392
Nevtyel (Neutěly), v Půhonných knihách Netěhly). Pravděpodobně
jest osadou, Jihlavskými kovkopy někdy v 13. věku
založenou. Na celé vypnulině mezi Stonařovem k Želetavě bylo
za stara dolováno na železo, olovo a stříbro a snad i jiné kovy.
Jihlavští horníci od 13. století všude, kde uzdálo se jim, doly
zaráželi, - mělať Jihlava právo to na 4 míle cesty vůkol města
- (na mnoze „svrchní“ dílo, bez hlubokého šachet zakládání).

    1) R. 1890 složil a vytiskl pěknou německou báseň: „Der Ursprung vom
Nepomuk in Mähren“ (Původ Nepomuku na Moravě) Jan Nep. Zeiler.
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U Nevcehle zachovalo se dosud mezi jmény hatí i „Zejfy“
(něm. Scifen = ryžoviště). Patrně zkomoleným názvem významu
podobného jest jméno trati „Cimbordy“. (Zinnberge ?)
    Na pozemcích jest tu katastrem vykázáno 783 ha (polí 428,
luk 70, zahrad 1•2 ha, pastvin 78, lesů 185). Z toho patří 24 ha
(pastvin 14, lesů 5 ha) obci, jež zbudovala zlejšímu „Hasickému
spolku“ skladiště a zřídila též isolovanou nemocnici.
    Jména tratí: na Ješpanu, Vostrážky. Krajiny, Díle za žlaby,
Podzáhumenice, pod Vršky. u Otavnice, Lísek. Dolní záhumenice,
u Sosní, Čelounky, u Zátok, v Šejbích, Měrnice, na Paloukách,
Výhony, pod Šulovým dílem, v Zákopech, Vlčice, Předlesí.

Obr. 55. Nevcehle.

    Z živnostníků: majitel pily a obchodu dřívím, 2 hostince,
kupec, kolář, kovář, krejčí, obuvník.
    Péčí poslance Frant. Staňka vystavělo za vydatných subvencí
,Lnářské družstvo pro Nevcehli a okolí“ r. 1907 moderní, rozsáhlou
třelnu na len. (Obr. 56.)
    R. 1355 byla Nevcehle majetkem Štěpána z Březnice a prodána
s Urbanovem a Ořechovou Bohunkoví z Volfířova.
    S přídomkem z Nevcehle psávali se později majitelé vsi
této různých rodů okolních šlechticů, tak Bohunek ze Slatiny,
který zapsal na zboží tom zeti svému Adamovi 4 hřivny ročního
úroku. Bohunkova vdova Zdinka přenechala r. 1373 svoje věno
80 hřiven Oldřichovi z Heraltic. R 1390 spolčili se majetkem
v Urbanově, Ořechové a Nevcehli Adam Kadalice, Hozek z
Ustrašína a Jan z Hodic. Po té zastavena ves židu brněnskému
Lazaru
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Myšlovi a vyplacena r. 1392 k rukám bratřím Adamu Kadalici
a Janu z Hodic. R. 1415 držel ves Mareš z Volfířova, zapsav na
ni ženě své Voršile. Na to přešla r. 1447 na Ondřeje ze Slavíkovic,
ač držel tu zboží i Jan z Martinic. R. l476 prodána Václavem
z Nevcehle-Dubenek Dětřichu Vinarskému z Prostěboře, odkázána
tímto r. 1501 Janu Hlavatci, od jehož dědiců koupilo ji město
Jihlava. V neděli po sv. Matěji r. 1560 zakoupena za 425 kop
Zachariášem z Hradce, čímž podařilo se opět panství, k němuž
Pavlov již dávno patřil, sceliti a zaokrouhliti. Již tenkrát požívali

Obr. 56. Třelna v Nevcehli.

Nevcehelští vzácného práva svobodného kšaftování (potvrzeno
jim pozdějí hrabětem Vilémem Slavatou r. 1628), oprávněni byli
vypláceti robotu ročním výkupem 2 kop míš.
    Ale uvolili se „na ten čas'' panu Zachariášovi raději robotovati.
Bylo tu (r. 1580) 30 usedlých, z nichž 5 celoláníků (na
jednom „rychta svobodná, nedává J. M. pánu žádných poplatkův “;
u jiného majitel jako „dvořák“ poznamenán). Deset 3/4láníků,.
jedenáct 1/2láníků, čtyři 1/4láníci, úrokujíce po dvakráte 9 kop
1 gr. 3 d. 1 h., ale také 5 kop 3 gr. za desátek, kterýž „knězi
nedávali“, nýbrž na zámek odváděli o vánocích, snad z pustých
gruntů, kteréž ujali.
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    Jména sousedů r. 1580: Heil ig, Blaha, Kamarýt, Průcha,
Vála, Valenta, Šlapal, Mates, Podlačík, Nerad, Žahourek,
Ježek, Pejčoch, Bahno, Klaus, Dočekal, Bučka, Zeman,
Fornech, Holub,  Kokeš, Semerád, Zubatý, Urban, mlynář.1)
Zajímavo, že čtyři ze jmen hořejších jsou německá.
    Za Slavatů, kdy tvořila Nevcehle samostatnou rychtu, přitužili
i svobodnému rychtáři, jakž svědčí zápis:
    „Již ale 1655 léta dne 5. máje uvolil se Matěj Kamaryt,
(drží 1 lán rolí a na tom lánu jest rychta svobodná, ze které
žádných poplatků nedával, vedle jiných fůry daleké do Prahy,
do Vídně a jinam ku potřebě milostivé vrchnosti dávati anebo,
byl-li by jiný forman zjednán, takovému od fůry má zaplatiti.“2)
    R. 1788 podepsal protokol o založení školy Urbanovské
rychtář zdejší Vojtěch Kamarýt. R. 1815 bylo rychtářství v rodině
Bučkově.

Horní Němčice,

název obce původně zajisté Němčíci, od jména národa, ale možno
také od osobního Němec - Němek odvozené. Ponejprv uvádějí
se v zemských deskách r. 1358 Nempezic. Horní Němčice mají
v 46 top. číslech (z těch oddělených deset: „Chalupy“) 289 obyv.
R. 1870 žilo ve 43 dom. 250 obyvatelův. Vesnice je položena
4 km na jih od Studené poblíž potoka Studenského na svahu
horském v kotlince dosti hluboké při silnici, ze Studené do Slavonic
(od r. 1893) vedoucí. R. 1911 zřízena i silnice do Brandlína,
Katastrální arch uvádí tu 414 ha pozemků (polí 212, luk 71,
zahrad 1, pastvin 49, lesů 65, rybníků přes 11/2 ha).
    Jména tratí: Místní trať, u Studenských hranic, od Humen,
u Prostředního lesa, u Březí, na Kopci.
    Z rolníků jsou 2 tříčtvrtníci, půlláníků je 15, čtvrtníci 3,
domkařů 20. Mimo 3 mlynáře provozuje živnost hostinský, kupec,
obchodník s dobytkem a kovář.

    1) Jména vyznačená trvala i r. 1660. Rodina Paugarova připomíná se
v letech 1620, tolikéž rodiny Pospíchal, Novotný, Zažímal, Vejmělek,
Brychta.
   2) Urbář III.
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    Majetkem obce je škola a chudobinec.
    Obyvatelstvo katolické je přifařeno do Studené. Hned, když
vydán byl r. 1781 císařem Josefem II. patent toleranční, přihlásilo
se z Horních Němčic několik rodin k vyznání evang.-augšburskému
i reformovanému; tito evangelíci přifařeni do Velké Lhoty (na
Dačicku), kdež prvnějším vystavěn r. 1784 kostel, jehož až do
r. 1873, kdy zbudován i druhý, naproti stojící kostel vyznání
reformovanému, obě konfese střídavě užívaly. V r. 1840 bylo
v Horních Němčicích mezi 269 obyvateli 44 augšb. a 37 helv.
vyznání. V letech 1890tých bylo rodin katolických 27 a evang.
tolikéž (19 reform., 8 augšb.) Mnohé rodiny jsou smíšeného
vyznání.
    Různosti náboženské svědčí dvě  zvoničky prostřed obce
postavené. Zvonice evangelíků postavena r. 1903.
    Obec Horní Němčice ode dávna přiškolena byla do Studené.
Nyní má školu vlastní.
    Od let 1830tých až do 1869 docházíval pomocník učitelský zimního
času dvakráte v týdnu do Horních Němčic a vyučoval po domech. V dobré
paměti z těch let zůstali svědomití učitelé Sobotka Bedřich a Theodor
Müller.  Dle fase z r. 1857 bylo z Němčic žáků 24, žákyň 25. Počet ten do
r. 1890 vyrostl nad 50, obec vyškolena r. 1889, budova školní nákladem
5700 zl. r. 1894 zřízena. Ovšem bylo hraditi obnos obrovskou přirážkou
784%, takže rozvrženo na 24 poplatníků obnos do 100 zl., na 6 do 200 zl.
a 9 do 300 zl., 2 na 350 zl.; ostatek zaplatil velkostatek. Vzácný příklad
obětavosti občanstva!
    Prvním učitelem (katolickým, jelikož pětiletý průměr počtu dítek byl:
28 katolíků, 26 evangelíků), ustanoven r. 1895 František Bártů (do r.
1904). Odtud působí Jindřich Ondra, evangelík reform., jelikož většina
evang. dětí zjištěna. Industriální vyučování zavedeno r. 1897. R. 1911 bylo
tu žáků katolických 27, evangelických 33 (většina reform.).
    Jako v četných jiných osadách krajiny naší bylo i v Horních
Němčicích za stara sídlo příslušníka nižší šlechty: Připomíná se
tu svobodný dvůr již v XV. století a r. 1597 tvrz, ovčírna
a pivovar. Kdysi tvořily Horní Němčice s Radlicemi panstvíčko.
Pomineme-li těch zápisů v Deskách brněnských, u nichž nelze
zjistiti, týkají-li se Horních či Dolních Němčic (tak hned nejstarší
zápis z roku 1358 uvádějící Jarku z Němčic a roku 1365
Marketu z Němčic), můžeme vztahovati na Horní Němčice zápis
z r. 1368, kdy koupil ves tuto Ješek, který ji pustil po třech
letech bratřím Bradanovi, Oldřichu a Peškovi ze Slaviboře.
Prvnější píší se již z Němčic.1) Ti prodali po roce podíly své

    1) Dipl. XI. 106 uvádí Brandana z Němčic jako svědka r. 1378.
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Peškovi z Němčic. Na to dostala se ves se Studenou knězi Pavlovi,
biskupu Olomuckému, a přešla s Vilémovou Vsí (Vilímčí Horní)
na Jana Drhovi z Dolan, kterýž vložil ji r. 1446 v desky zemské
Janu z Lipníka. Tento pak oboje vsi i s Horním Polem zapsal
jako spolumajetek Janovi z Hodic hned toho roku, přibrav v zápis
i Bezděkov a Stejšť. Podíl po Peškovi, jinak Zajíčkovi z Rudolce,
přešel na Oldřicha z Rudolce a Miličína, po němž od r. 1452
uvádějí se majiteli Erasmus z Dlouhé Brtnice a sirotci po
Bohuslavovi z Hodic. Osada dostala se k panství Dačickému v
XVI. století za pánů Krajířů z Krajku. Současně vázáni byli někteří
osadníci i poddanstvím k Telči; r. 1580 úročilo 6 usedlých po
2-6 groších do Telče (z nich mlejnek, Vydourek, Labach, Pleskač).
Také platili z pronajatých panských „jiter“ k Sumrakovu patřících.
V urbáři Teleckém zapsáno, že ze 411/2 jitra 6 poddaných
pana Oldřicha Krajíře platí 4 kopy 9 gr. 31/2 d., kteréž peníze
hajný Sumrakovský vybírá a na Telč donáší.“ To trvato i později.
    Jmenovaný již Oldřich Krajíř z Krajku, pán na Dačicích
byl posledním svého rodu na Dačicích. Po r. 1610 připomínán
již Vilém Dubský z Třebomyslic, který, súčastniv se odporu proti
králi Ferdinandu II., odsouzen ku ztrátě všeho jmění. Panství
Dačice prodáno r. 1623 hraběti Lvu Burianovi Berkovi, po němž
dědil syn jeho Matyáš Ferdinand, r. 1644 pak příbuzní Bedřich
Rudolf hrabě z Fürstenberka, Maxmilián František a Prosper
Ferdinand z Fürstenberka. Od r. 1714 podědil panství Václav
Albrecht hrabě z Vrbna a prodal je r. 1725 Jindřichu Karlu
z Osteina; v rodině tohoto zůstalo synům jeho Filipu Karlu
a Janu Fridrichovi. Poslednější zemřel bezdětek r. 1809; dědil
po něm svob. pán Fridrich Karel z Dalberka. Odtud rodina na
Dačicích zůstává. Vystřídali se na panství: Karel Maxmilián
1818-1859, Bedřich Egbert 1859 - 1908 a nynější majitel.
    Dle tabulky z r. 1731 platila obec tato: z pozemků 17 zl. 24 kr., za
předivo („přádelné“) 7 zl. 48 kr., za slepice 4 zl. 33 kr., za vejce 36 kr., za
„hlásky“ 1 zl. 24 kr., „za právo“ 2 zl. 29 kr.1)
    Právem míněno así právo odúmrtí, jež v německy psaném urbáři
Dačickém slovem „Königsrecht“ jest vyznačeno. Na Dačicku od
starodávna povinen byl celoláník, tříčtvrtláník a půlláník konati tažnou
robotu s párem volů po celý rok, čtvrtláník po 3 dni v týdnu. Mimo to
konali od sv. Jiří do sv. Václava větší sedláci také pěší (ruční) robotu po
celý týden, čtvrtláníci

    1) Z knihy Město a panství Dačice od J. Beringera a J. Janouška.
17
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jeden den v týdnu. Teprv r. 1748 zmírnila vrchnost povinnosti poddanské,
protože „poddaní tou francouzskou vojnou mnoho utrpěli (válka o dědictví
rakouské 1740-1747) s podmínkou, že o zmírnění to každoročně bude
prosba podána tak, že potom dvouláník 5 dnů, celoláník 4 dny,
tříčtvrtláník 3 dny, půlláník 2 dny a čtvrtláník 1 den s párem volů
robotoval, Mimo to měli v době sv. Jiří do sv. Václava větší sedláci pěší
robotu v týdnu 5 dnů a čtvrtlánici 3 dny. Chalupníci a podruzi konali
pouze ruční robotu, tito 1 den oni 2 dni týdně od sv. Jiří do sv. Václava.
Zajímavo také, že ženy hospodářů i chalupníků a podruhů povinny byly na
jaře donésti kopu smržů a ve žních  plachetku přesličky.1)
    R. 1754 počítány Horní Němčice jako zvláštní celek k Markvareckému
statku. Správec v Markvarci Karel Gallina pod přísahou sdělil krajskému
úřadu „fasi“, z niž se dovídáme, že tenkráte bylo tu 19 usedlých. Šprincl
a Vydourek měli při domech jedno složení mlýnské, poslednější i olejnu.
Jediný byl tu třičtvrtláník, 12 půlláníků, 4 čtvrtníci, 2 chalupníci (Němec,
Zadražil, Nerad, Štolba, Petr, Bureš, Přeslička, Svoboda, Mlejnek, Kráca,
Přibyl, Plucar, dva Kupcové, tři Dvořákové.2)
    Za posledních dob roboty jezdívali Němčičtí do panských
dvorů v Maršově a v Olšanech. Posledním rychtářem byl Matěj
Kareš z č. 8., konšely Jan Nerad z č. 7. a Matěj Vítů z č. 19.
Prvním starostou volen Jan Plachý z č. 12.3)

Česká Olešná.

    Na Telecku jsou 4 osady podobného jména, odvozeného
z názvu stromu olšového nebo snad potůčku, olšovím tekoucího;
největší jest tato Olešná Česká (lidově také Volešná), jejíž polovice
kdysi k Čechám náležela. Území České Olešné, nejzápadnější
obce na Moravě, zabíhá (s Popelínem a Horní Olešnou) táhlým
výběžkem v území království Českého, jehož obce Bořetín a
Zahrádka vklinují se naopak v území Moravy. V těchto končinách
měnívaly se hranice zemské a jest pozoruhodno, že na př. blízké
české město Strmilov kdysi k Moravě počítali.
    Česká Olešná jest nejvzdálenější obcí středu soudního okresu
a leží 12 km západně od Studené v malé vkleslině horské při silnici
Popelín-Strmilov. Má 72 čísel, 544 obyvatelů; r. 1870 v 70 dom.
559 obyvatelů. Obec má 807 ha katastrální rozlohy (polí 348,

    1) Z knihy Město a panství Dačice od J. Beringera a J. Janouška.
    2) Archiv Dačický.
    3) Popis doplnil správce školy J. Ondra.
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luk 123, zahrad 2•5, pastvin 113, lesů 188, rybníků 15 ha), z čehož
na zdejší statek samostatný, v zemských deskách zapsaný, připadá
318 ha.
    Názvy tratí: Místní trať, u Lesa, na Kopcích, Padělky,
u Kapličky, Padělky u Kamenného kříže, ve Frukovcích, v
Koutech, Machova humna, u Buku, Zlámaný vršek, Hrnový brindl
a za Sejbem. Majetkem obce jest 40 ha pozemků, z čehož lesa 5 ha.
    Z řemeslníků jsou tu: mlynář, pekař, 2 kováři, kolář, bednář,
obuvníci, krejčí, 2 stolaři, 2 tesaři, 10 zedníků, punčochář,
25 perleťářů, 20 punčochářek; hostinští jsou 2. R. 1896 založen
tu sbor hasický. Okrasou obce jest zámek r. 1911 nově opravený
s pěkným parkem, shlížející se věží svou v hladině rybníka
Dolního.
    Obec přifařena jest do Popelína, majíc pouze o samotě
stojící kapli P. Marie; škola je dvoutřídní.
    Začátek školní kroniky zdejší zni: V letech 1820tých posílal učitel
Popelínský svého syna Damase Konečného jako „mládence školního“ do
obce naší, ale vždy jen v zimě. V létě, kdo chtěl, posílal děti do Popelína.
Učilo se tehda v místnosti hostince (nyní vrchnostenského), a byla-li
„muzika“, vyneseny lavice na rychlo před dům. - Za učení to odváděny
učiteli 4 míry žita, 4 míry brambor, 96 vajec, 8 šut čili 16 liber lnu a
skrovný sobotáles, jejž po 8 kr. z menšího a po 16 kr. z většího žáka u
rychtáře vybírali. První řádně kvalifikovaný učitel byl Antonín Hobza
(1874-1877). Po něm následovali: Karel Macilis (do r. 1881), Stanislav
Ciliják (do r. 1893), za něhož zavedeny ruční práce r. 1887, Jan Soběský,
za něhož škola r. 1898 jako dvoutřídní otevřena a r. 1899 v nové budově
školní umístěna. Od r. 1911 nynější Rudolf Elbl.
    Za stara rozdělena obec na díl „český“ a „moravský“.
Ve 14. stol. se v díle poslednějším vzpomíná svobodného dvoru,
r. 1453 mluví se o tvrzi zdejší. Pěkný zcelený stateček zdejší
uchován jako panství samostatné až na naše časy. Ovšem se
nepodařilo žádnou ze sousedních dědin, jež dříve dočasně ke
středisku tomuto byly připojeny, trvale přičleniti. Majitelů statků
stále se měnících jest veliká řada, což vysvětlitelno, jelikož bylo
držitelů dílů statku tohoto a svobodného dvoru několik současně.
    Z četných zápisů v Zemských deskách brněnských uvádíme
o Olešné tyto: R. 1349 Kristýna z Olešné postoupila tu 2 lány
s lesy Jarošovi z Milošova. Unka z Olešné téhož roku smluvil
se s bratrem Volkmarem o zboží v Popelíně; totéž zapsáno
o Martě z Olešné Bransudovi z Čermákovic a Maršíkovi, synu
Burkartovu, ve příčině Olešné a Palupína. R. 1356 Pavel z Olešné
připsal manželce své Bužce dvůr v Popelíně a 2 lány a 1/4 v Olešné

17*
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a lesy, jež kdysi měl Unka s manželkou svou Krystýnou. R. 1359
koupil Mareš Bytovic od Tomáše, syna Liškova, polovici statku
Olešné za 130 hřiven.
    R. 1368 vložena Olešná v desky Heřmanovi z Kunsek,
kterýž zapsal na zboží tom i Popelíně manželce své Marketě
60 hřiven.
    R. 1369 psali se odtud Svatoň, Kuneš a Vojšín, r. 1376
Domoslav. Tento zmohl se na rozsáhlejší panství; drželť v ty
časy r. 1378 i Vilímeč a Studenou. Ovšem nelze tu mysliti na
majetek celých osad těch s pozemky všemi. Vždyť od r. 1372
psali se i vladykové bohatého rodu z Maříže, z „Olešné“.1)
    Oldřich a Ješek z Maříže zapsali r. 1378 svob. dvůr v Olešné
a roční úrok 85 gr. i les „Vrch“ Frenclínu z Krvavého a manželce
jeho Markétě. Frenclín prodal dvůr ten r. 1384 Heřmanovi
z Rausenbruku, který ještě r. 1406 majitelem dílu Olešné se
jmenuje. Potom skoupil zboží Olešenské sám pan Oldřich z Hradce.
Pustil je však za krátko faráři v Strmilově Janu Zásmukovi
a Čenkovi Divočkovi z Hobzí, kterýž přijal na spolek Ctibora
Hájka z Vlčatína a Ondřeje Hobzu. R. 1453 král Ladislav celý
moravský díl Olešné s tvrzí a dílem Popelína jako statek odumřelý
(po Čenkovi Hobzovi) vložil v desky Prokopovi a Janovi
z Vojslavic. Eufemie v Vojslavic prodala zboží to kolem r. 1492
Václavovi z Vydří, po němž následovali así r. 1512 Hynek
a Jindřich z Vydří.
    R. 1515 jmenuje se majitelem Olešné Jan Štítenský z Kostník,
r. 1521 Jiří Špetl z Prudic, po něm Jindřich Špetl, konečně
kolem r. 1530 Jan z Krhové a Petrovic. Ale z listiny psané2)
r. 1536 patrno, že zůstaly v České Olešné Koňasům nějaké grunty
i když statku toho se zbyli.
    R. 1574 jmenuje se na Olešné Jan z Věžník, ale po r. 1600
vyskytuje se opět jméno Václava Koňasa z Vydří. Tomuto
konfiskovány byly pro účast v odboji proti králi Ferdinandu II.
r. 1622 3/4 statků (Kynice u Krásonic a j.), jen Česká Olešná
jemu ponechána, kteroužto poručil kolem r. 1643 Volfovi
Koňasovi. Snad byla manželka Adama Ostrovského ze Skalky,
rozená Koňasová, dcerou svrchu jmenovaného Volfa a přinesla
Olešnou věnem

    1) Dipl. X. 172.
    2) Opis smlouvy v Urbáři panství Telče IV. v Museu města Telče.
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manželu svému. Tento již r. 1636 podpisuje se „na České
Olešné“.1) Dcera jeho Marie Polyxena r. 1650 tolikéž přinesla
manželu svému Janu Arnoštu Allmannoví z Allmšteinu Českou
Olešnou věnem. Po tomto jmenuje se Adam Jiří Allmann z
Allmšteinu2) a v posled Ferdinand Arnošt Allmann z Allmšteinu,
který vstoupiv do kláštera Novoříšského r. 1721 matce své Karolíně
Amalii z Allmšteinu statek tento popustil, jež vládla jim do své
smrtí r. 1750. Tak rodina Allmannova plných sto let tu pobyla.

Obr. 57. Zámek v České Olešné.

    Dědicové, Karel Gothard z Allmšteinu, krajský hejtman
olomucký a 4 sestry jeho, prodalí statek za 28 tisíc zlatých Karlu
Jindřichu z Mošlic. Ten zemřel r. 1763, zůstaviv 4 syny, kteří
statek v sumě 24 tisíc ponechali nejstaršímu Arnoštu. Po smrti
jeho r. 1783 podědila vše vdova jeho Zuzana, roz. Maitheny;
prodala statek r. 1800 Jindřichu rytíři z Holle za 42 tisíc a ten

    1) Z. A. Erb jeho pěkně viděti na přitisknuté pečeti: na štítě (červené
pole) dva (stříbrní) plovoucí kapři; klenotem dva kapři na hlavách stojící.
    2) Z. A. Tento jako svědek přitiskl pečeť svou na kupní list, jímž
Panské Dubenky k Telči připadly. Erb: v 1. a 4. poli, černé a zlatově
děleném střelec s napnutým lukém, v poli 2. a 3. červeném kozel stříbrný
skákající;  klenot dvě černá křídla.
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zhostil se téhož za cenu více než dvojnásobnou r. 1804. Kupitel
Karel Wittich, rytíř ze Streitfeldu prodal již r. 1810 panství
šlechtici francouzskému, emigrantu Josefu svob. pánu z Laboriette
za 150 tisíc. Tehda zbudován zámek v nynější podobě a založeny
sady nádherné dle vkusu doby tehdejší. (Obr. 57.) Majitel slynul
velkým bohatstvím. Spřáteliv se s hrab. rodinou z Trautmannsdorfu
na Jemnici, odporučil sv. pán Laborické panství před svou smrtí
r. 1827 hraběnce Terezii, ovdovělé Trautmannsdorfové, jež je
r. 1838 přepustila synu svému Josefu, o jehož bezuzdném životě
dosud pamětníci vykládají. Tehda viděla Olešná slavnosti a všechnu
šlechtickou nádheru, jinde pouze u nejbohatších obvyklou. Konečně
bylo nutno i Českou Olešnou prodati. Den po prodeji
zastřelil se hrabě. Kupitelem panství byl Karel Lenert, bývalý
správce velkostatku Lesonického. Dobročinnosti pána tohoto
a choti jeho, roz. Bráfové, dosud přemnozí žehnají. Zemřel r. 1888.
Po smrti pozůstalé vdovy jeho r. 1892 koupil Olešnou od dědiců
za 160 tisíc zlatých továrník počátecký Karel Brdlík, kterýž
odevzdal vše r. 1911 synu svému Ludvíkovi.1)

Horní Olešná

slula za stara „Závišná“, kteréhožto názvu dosud tolikéž, ač řidčeji,
se užívá. Jest obcí katastrální i politickou se 37 čísly a 255
obyvateli; r. 1870 napočítáno v 37 dom. 230 obyv. Přifařena je do
Popelína. Leží při hranicích zemských na silnici z Popelína do
Panských Dubenek v horské vkleslině; do Studené je 7 km.
Pozemky měří 484 ha (pole 256, louky 100, zahrady skoro 1•5,
pastviny 33, lesy 75, rybníky 3, neplodné plochy jest tu 3•4 ha).
    Jména tratí: Vlčina, Příhon, Holubince, Hora, Haluzna,
Macků vrch, Vršky.
    Žijí zde: 4 celoláníci, 10 půlláníků, 14 čtvrtláníků, 6 domkařů
a 7 podruhů.
    Řemeslo provozují: 2 kováři, obuvník a krejčí, 2 hostince,
obchody smíšeným zbožím.
    Majetkem obce jest na 36 ha pozemků, škola a pastouška.

    1) Popis doplněn nadučiteiem R. Elblem.
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    Horní Olešná přiškolena bývala do Popelína. Až do vydání
nového zákona školního r. 1869 byla docházka dětí pouze dočasná;
v zimě, vždy asi na 20 neděl, zůstávaly děti doma, kdež
upravena jim byla „škola“ v pastoušce. Jakýsi František Kaška
(v letech 1830tých) vyučoval tu, živě se v létě pletením košů,
opálek. Po něm vyučoval ještě tímže způsobům František Šimůnek.
Ač obec již r. 1873 o zřízení samostatné školy se starala,
došla cíle teprv r. 1894, kdy budova školní nákladem 11 tisíc
korun zřízena. Prvým učitelem jmenován Josef Fortelný (do
r. 1909), odtud nynější František Tomšík. Industriální vyučování
zavedeno r. 1896.
    Obec tato až do zrušení poddanských poměrů patřívala
dvěma pánům: polovicí osady (pokud nebyla připojena k
velkostatku Telči) vládla některá z rodin nižší šlechty v okolí
usedlých, druhou polovicí klášter Novoříšský. Klášteru dostalo se
dílu jeho koupí. Oneš a Pelhřim z Kopitce prodali klášteru k rukám
Jitky, jeptišky, Olešnou r. 1368 za 70 kop1) Z Půhonných knih
dovídáme se, že práva na toto zboží soudně domáhati se musil
probošt Prokop r. 1481, že držel je Albrecht z Leskovce, ač
konventu a pannám náleželo. Klášter uhájil práva svého, takže v
posled měl tu ze 36 osedlých 19, totiž 9 sedláků a 10 domkařů.
Odprodal poddaným veškeré pozemky, jež dříve tu měl, ponechav
si jen rybníčků. Jeden rybník nade vsí se jmenuje dosud „Epiška“
(jeptiška). Ale musili i tito „panenští lidé“, jak v urbářích se
zovou, mimo povinnosti k vlastní vrchnosti. „pannám“ Říšským,
vybývati i platy majiteli druhé polovice vsi, pánu do Telče.
V urbáři pana Zachariáše z Hradce při „Závišné Olešné“ čteme
poznámku: „Tuto ves jsem já přikoupil“, ač také hned
poznamenává, že 9 lidí patřilo klášteru. Zajisté, že týkají se
polovice klášteru nepatřící, v niž byl i dvorec svobodný, různé
zápisy. Tak r. 1415 kněz Pavel z Miličína, majitel Studené, vložil
dvůr ten v desky Vilémovi z Prostého, kterýž přijal na spolek Jana
z Leskovce, jemuž dvůr i s polovicí vsi hned na to prodal.
R. 1447 prodáno toto zboží i to, co měl Arnošt Leskovec v Prostém,
bratřím Janu a Vaňkovi z Pálovic. Jan Čeloud z Pálovic kolem
r. 1490 prodal vše - výslovně vyjímaje to, co klášteru náleželo
- Václavu z Maříže. Kolem r. 1530 bylo Horní Pole i Závišná

    1) Dipl. X. 82. Oneš píše se „z Olešné“ v D. Z. V. 187.
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Olešná stále v majetku rodiny této velmi majetné; vdova po
Václavu z Maříže zapsala zboží to jako společný majetek i čtyřem
dcerám svým. Po dvou z nich, vdaných za Oldřicha Osečanského
a Jiřího Čelouda z Pálovic (tento byl r. 1538-1552 úředníkem
na Telči), tito jejich manželé dědili, ale statečků těch neudrželi.
Oldřich Osečanský nemohl dluhů svých u velmožného pána
Zachariáše zaplatiti; převzal tudiž r. 1558 Olešnou pan Zachariáš
sám. Tenkráte bylo 18 poddaných, z nichž 9 patřilo a úročilo
p. Zachariáši úroku sv.-Jirského 5 kop, 2 gr. 2 d., sv.-Havelského
6 kop, 1 gr. 3 d. 1 hal., ovsa sypali 7 měr, slepic dávali 44,
vajec 4 kopy 5 kusů. Pode jménem. „příhonné“ platil každý ještě
2-3 gr. Tenkrát jmenují se v této polovici (Telecké) obyvatelé:
Rábl, Starý, Vondráček, Vondra, Dvořák (ten měl 2 lány). V urbáři
Slavatovském z let 1620tých poznačeny jsou 2 grunty jako pusté.
Zapsána také výslovně i povinnost, že „panenští“ lidé dávají
všichni společně z příhonného J. M. pánu o sv. Havle 17 gr.
4 d. 1 h., též všecka obec, poddaní J. M. pána i převory
Novoříšské mají dávati J. M. pánu ze 2 rybničků ve vsi a ze
2 nad Prostým o sv. Havle 22 gr.“
    Byly, jak ze všeho poznati, povinnosti této nově nabyté
vsi Závišné Olešné v poměru k jiným vesnicím značné.
    Po válce 30leté byli tu: Novák, Špiglovský, Nerad, Holý,
Kosař, Kaška, Doležal, Tkadlec a Kešnar. Tenkráte užívala obec,
pečetíc, znaku radlice držené dvěma ženami. (Dosud se zde, po
doškách“ říká „u Kosařů“, „Doležalů“, u „Kešnarů“. Též jméno
Holý se zde udrželo.)
    Z rodiny vladyk Osečanských byl r. 1482-1485 purkrabím
na Telči Jan. Erb jejich: štít stříbrný, na něm poutník v černém
plášti s holí. Leskovcové, jejichž sídlo Leskovec jest na cestě
z Počátek do Horní Cerekve, užívali erbu stříbrných vidlí na
červeném štítě: vidle klenotem.
    Klášterní díl vesnice pečetil r. 1740 znakem: dvě ženy držící
radlicí vzhůru.1)

    1) Slavík: Č. Z. M. 1906. Doplňky k popisu H. Olešné, Prostém u
H. Vilímče a Vescím zaslal Fr. Fortelný, správce školy.
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Olšany,

lidově Volšany, polit. i katastr. obec 9 km vých. od Telče na
náhorní planině ležící. Osadní jméno znamená kolonisty
pocházejíci z Olší. Po obou stranách silnice, jež tudy z Telče k
Třebíči vede, stojí řady pěkně vystavěných domů (po požáru, jemuž
r. 1836 celá obec padla za obět,1) mezi nimiž i myslivna revíru
kláštera Novo-Říšského. Uprostřed obce stojí kaplička; menší
Maria Celská kaple z r. 1752 jest konec vsi. Čísel top. načítáno 32
(obydlených 29), obyvatelů 190; r. 1870 bydlelo v 30 domech
165 obyvatel. Pozemky měří 730 ha (polí 175, luk 68, zahrad 13/4,
pastvin 46, lesů 427 ha).
    Jména tratí lesních: Jechovec (r. 1707 koupil pro klášter
Novo-Říšský Bernard Leupold, probošt), Kopaniny, Hora, Žár,
Řeminy (také polní a luční trať tak pojmenována; zde snad
byly Římovice; dosud znáti meze poli), Výšky, Kozlice, na
Vinohrádku, v Donátovém. Pole: Šejb, Kopaniny (souvisí s lesem
stejného jména, v Kamení, u Branculic, u Kaláška, Louky: v Žáře,
Pastýřské louky, Zátočky, na Blatech.
    Nejdéle drží rodný dům rodina Tománkova. V obci této
vyrábí se mnoho duh bednářských.
    Olšany přifařeny i přiškoleny jsou do Staré Říše.
    R. 1602 žádali Olšanští a Markvatičtí faráře svého ve Staré
Říši, by jim svátost oltářní podával pod obojí způsobou.2)
Mezi původním obdarováním kláštera Říšského byly i Olšany;
potvrzenot věnování „Olschowe“ r. 1257 Markvartem a Ludvíkem
z Hrádku.3)
    R. 1568 pustil klášter Zachariáši z Hradce a na Telči grunt
„Žďár“ u Olšan, aby rybník sobě udělati mohl. Za to slíben
klášteru kus lesa na „Království“. Teprv r. 1638 v té věci konečná
úmluva se stala.4) V ty časy užívala obec na pečeti vyobrazení
radlice s písmenem „0“.
    Na jih Olšan, někde nad mlýnem Vymyšleným na levém
břehu potoka Olšanského, kde dosud na Křástově říkají, stával
kdysi dvůr Chřástov, kterýž patřil - ač pravý břeh potoční

    1) Mátlovy „Paměti“ viz Stará Říše !
    2) Farní kronika ve Staré Říši.      3) Dipl. III. 245.      4) Z. A.
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byl hranicemi panství Telče - Adamu z Hradce a na Telči
a od téhož prodán r. 1531 Jiříkovi Bulínovi. Dvůr ten, r. 1572
již zpustlý, koupila obec Novo-Říšská.

Olší

(lidově Volší, jakž také ve všech urbářích se píše), obec katastr.
a politická, do Kostelní Myslové přifařená, do Borovné přiškolená,
vzdálená od Telče 7 km na jz. a vysoko mezi kopci skupiny
Hradiska (769 m) položená. Poblíž Bradlo (671 m), Hory (663 m).
Pozemků naměřeno tu 361 ha, z čehož polí 135, luk 58, pastvin 49,
lesů 110 ha. Obyvatelů jest tu v 29 top. číslech (č. 24. a 25.
jest zrušeno) 141, z nichž 5 kameníků, 3 zedníci, kolář, tesař,
hostinský. Počítají tu 3 tříčtvrtníky, 4 půlláníky, 3 čtvrtníky,
domkařů 15. Obec má na pozemcích 21 ha (z toho pastvin 16 ha)
a pastoušku. R. 1870 načítáno ve 24 dom. 143 obyvatelů. Jako
všudy na vysočině Českomoravské, tak i zde nosí se kroj
poloměstský. (Obr. 58.)
    Trati: Hora, pod Horou, v Rybníčkách, Kamenný vrch,  Stará
louka, pod Hrází, za Rybníkem, Planišťata, Bezkoutí, Bahnice,
na Losech, na Pačesné, Bradlo, v Kopcích, Závratě, Zvažadla.1)
    V r. 1580 čítána ves tato k rychtě Šachovské; bylo tu
10 lidí usedlých (1 celoláník, 2 tříčtvrtláníci, 5 půlláníků, 1 domkař
mající jitro panské, „dědičně puštěné“ a mlynář, který od r. 1599
k Řečici čítán). Úročili dvojího úroku v roce 3 kopy, 6 gr. 3 d.
a robotovali 9 dní (všichni po dni). Všechněm bylo povinností
voziti dříví k vápenici a citelně panské (později na panskou
hospodu „Kuchyni“ do Telče). Tehda již seděl na půlláně rod
Skupů (r. 1580 Tomeš, po něm Šimek, r. 1650 Václav); od toho
zajisté pojmenování „Skupova branka“, cesta ke hluboké lesní
úžlabině.
    Usedli r. 1650: Šejha, Kašpar, Vokřínek, Matějů, Vondra
Burjanů (r. 1580 píše se na půlláně tom Jira Telka, r. 1620
Burjan Telka), Novák, Babka, Skupa, Buzek.
    Pěkný příklad, jak ve století 16. páni rybníků dbali, máme
z r. 1536, kdy páni Telečtí dovolili z rybníka svého Volešného

    1) Ve Zvažadlech býval „Čertův kámen“, o němž lid vykládal, že na
něm čert seděl a šil. Bylo prý na kameni znáti jehlu, niť, klubko. Nedávno
byl kámen kameníky odvezen.
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svésti vodu na rybník Smíchov majiteli Borovné úsluhou za to:
že Koňas drže tenkráte i Českou Olešnou, dovolil měšťanům
Jindřicho-Hradeckým zatopiti rybníkem Holubem u Olešné grunty
páně Koňasovy.1)
    V hlubokých lesích, nyní již v území panství Řečického
2 km záp. od Olší, 2 km sev. od Velké Lhoty, v místech, kde
dodnes studánka „Královna“ se jmenuje, bývalo sídliště „Nová
Královna“. V urbáři z let 1580tých poznamenáno, že byli tu
pouze dva chalupníci Linhart a Valenta, kteří „z planiště a chalupy“
platili o sv. Jiří 5 gr., o sv. Havlu 11 gr. Jáchym Oldřich
z Hradce daroval r. 1599 vladykovi Václavu Lipovskému z Lipovce
a na Řečici za služby, jež jsa hejtmanem na Telči a potomně
na Hradě za pánů Zachariáše, Adama a jmenovaného
Jáchyma Oldřicha pánům z Hradce konal, mlýn Šírkovský
a „dva sedláky slove na Královně... s padesáti osmi jitry,
s rybníčkem, též potůčkem od studánky Kraloviny v týchž jitřích
ležící, hranic jeho Řečických a mezí mých vsí Lhoty a Volší
se dotýkajících.2)

Ořechová

(lidově Vořechová, též Ořechové i Ořechov), obec politická i
katastrální, pojmenovaná jistě od keře lísky-ořechu. Vystavěna jest
na kopcovitém návrší, z něhož vystupuje „Srní hora“. (669 m.)
Jest tu 22 čísel (samotou „Pilka“, mlýn) se 120 obyvateli; r. 1870
bylo jen 20 domů se 113 obyv. Obec má na pozemcích 288 ha
(pole 154, louky 44, pastviny 46, lesy 32, rybníky 3 ha).
    Trati: Díly, pod Brankou, Padělky, Pasíčka, pode Vsí,
Královské, Majetkem obce jest 10 ha pozemků a nemocnice.
Ves tato mívala s Urbanovem, kamž jest přifařena i přiškolena,
stejné pány: před r. 1355 Štěpána a Hynka z Březnice,
od nichž přešla na Bohunka` z Volfířova. Po těch se připomíná
Čeněk z Ořechové, po něm vdova jeho Kateřina a syn Dluhomil.
R. 1379 známe majitele Jana Kadalici, pak syna téhož Adama
z Řečice, jehož macecha Alžběta vdovské věno 90 kop z dědiny
této a z Urbanova Marešovi z Roštýna zapsala a zbytek tohoto

    1) Urbář IV. (D 1224).      2) Opis darování toho v urbáři IV.
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majetku bratru Oldřichovi v desky zemské vložila. R. 1419 prodal
Mareš z Volfířova, syn Oldřichův, Urbanov s Ořechovem pánu
Teleckému. Od té doby jest součástí panství Teleckého.
    R. 1580 bylo tu 9 usedlých (celoláník, dva 3/4, pět 1/2, jeden
1/4ník), úročili dvakráte po 3 kopách 7 gr. i d.; dávali slepic 9,
vajec 2 kopy 7 kusů. Jeden půlláník úročil pouze knězi do
Urbanova. Rokem 1575 platili i z pasek „nově vypláněných“. Obec
držela tenkráte tratu řečenou „Odjatá“. („Wodyaty“.)
    Usedlí: Beseda (ten neúročil, nýbrž jen ,,knězi do Urbanova
platil“), Cucla, Kvasnička, Neřád, Šnoflok.
    Za Slavatů přibyla povinnost voziti drva milířská. R. 1650
žili tu sousedé: Toman, Novák, Bednář, Cucla, Frejlach, Petrák,
Beseda, Samek a druhý Novák.
    R. 1788 podepsali zakládací listinu školy Urbanovské konšelé
Josef Cucla a Antonín Novák, pak soused Petrák František.

Palupín,

obec na horském hřbetu vysoko (629 m nad mořem) položená,
5 km západně od Studené vzdálená. Silnice od nádraží
Popelínského sem vedoucí od r. 1906 připojuje se k silnici Studená-
Hradec. Dříve byla obec cele odříznuta od všeho vůkolí. Původ
pojmenování obce jest nejasný. Již r. 1368 zapsána pravopisem
dosavadním: „Palupin“. Uprostřed návsi nepravidelné podoby
jest rybníček; dvůr panský a domy štíty svými do středu hledí.
Chalupy rozestaveny jsou porůznu, nejvíce na východní stranu.
Fara a škola jsou na straně západní, as 500 kroků od vesnice;
ještě dále za nimi nejvýše na kopci jest kostel, daleko v okolí
viditelný.
    Jest tu 49 topogr. čísel (čís. 22. schází) a 308 obyvatelů;
r. 1870 bydlelo v 49 číslech 329 obyvatelův. Pozemky měří
284 ha (pole 148, louky 39, zahrady více 1•5, pastviny 26, lesy 61
ha). Statek v deskách zemských zapsaný má 148 ha rozlohy. V
panském dvoře jest zařízen lihovar (dříve býval tu i pivovar) a od
r. 1907 i škrobárna. Větší rolníci „na domech“ jsou jen 3, ostatní
jsou na chalupách.
    Jelikož v bezprostřední blízkosti obce jest kopcovatina
(k severovýchodu Šternberk 657 m a Kalcův kopec 622 m, k
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jihovýchodu Štimberk=Steinberg 642 m), jsou pole písčitá a
kamenitá, málo úrodná. Pozoruhodné jest jméno „Strážnice“
(nyní les). Na prvý pohled každému zjevno, že Palupín hodil se za
stara k tomu, zažehnutím „strážných“ ohňů, znamení daleko
viditelná dávati širému okolí na výstrahu. Jiná jména tratí: Skalice,
za Kaplí, za Jirkou; lesy: Střední, Horní a Dolní les, Višňovský,  na
Čihadle.
    Práce při dvoře poskytuje několika rodinám výživy; výdělku
poněkud dává též perleťářství. V obci jest hasický sbor (od r. 1897),
záložna Raiffeisenova (od r. 1900), též obecní chudobinec. K
farnosti Palupínské přísluší obce Horní Dvorce a Zahrádka
(v Čechách).
    Kostel sv. Václava (obr. 59.), kterýž v nynější podobě, jak
hlásá nadpis nade vchodem, zřídil pro nekatolíky r. 1617 majetník
statku Jindřich Václav Radkovec z Mirovic, opatřen byl r. 1897
věží, do níž dány 3 nové zvony. Dříve stávala u fary zvonice,
vlastně sloup dřevěný, se zvonkem. V kostele zachovány jsou
náhrobní kameny majetníků statku: Oldřicha Hynka Koňasa
z Vydří († 1635), Jindřicha Radkovce z Mirovic († 1660) a
Karolíny baronky z Pillerstorffu († 1827). Fara katolická za
náboženských bouří v 16. století zašla, takže ves přifařena byla do
Studené. R. 1785 náboženská matice založila tu lokalii, jež na faru
přeměněna r. 1859. Farnost jest tou měrou chudičká, že r. 1884,
kdy statek přešel koupí v majetek nekatolíka, kterýž dle zákona
není povinen přispívati na potřeby kostelní, bylo na to pomýšleno
faru zrušiti. Kostel jest nejchudším v diecési. Faráři často se
střídali.. Působili tu nejdéle: Martin Veselý (od začátku lokalie
do r. 1787), Paulin Suppauer (1801), Ignát Osecký (1821), Václav
Petrů (1829), Frant. Jurovský (1841), Josef Mach (1852), Adam
Špaček (1863), František Říčný (1879) (po dvě léta byla fara
neobsazena); Josef Kratochvíl (1884) (téměř rok opět fara
neobsazena); Josef Jurek (1893). Nynější farář jest František
Homola (od r. 1906).
    Škola založena jako tak mnohé jiné v době Josefinské r. 1788.
Před tím prý vyučovalo se v č. 40. Z prvých učitelů jmenují
nejstarší pamětníci (ústním podáním): Řízka a Samsona. R. 1808
bylo tu za učitele Fr. Sedláčka 57 žáků (z těch nechodilo 24),
na opakovací hodinu jich zapsáno 120, ale přicházelo jen 32.1)

    1) L 687 a 734. R. 1822 žáků 89, opakujících 52.
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V r. 1823 přijat i pomocník učitelský. Děti chodily sem do školy
ze Dvorců a Zahrádek. Že však děti ze Zahrádek nepravidelně
docházely, vyučoval tam pomocník, což trvalo až do r. 1864,
kdy Zahrádka vyškolena. Od r. 1833-1861 učiteloval tu Josef
Krištof, Josef Hlinka (do r. 1871), Antonín Koukal jen rok,
načež učil, když učitele nebylo - zdejší farář. Josef Vojta (1873
-1877), Jan Plachý zatímně (rok), Stanislav Ciliják (2 roky),
Karel Macilis (1881-1883), (vyučoval opět půl roku farář), odtud
po 25 let František Novák do r. 1909, odtud Karel Koželouh.
    R. 1893 budova přestavěna, když pak škola dvoutřídní
se stala, přestavěna úplně r. 1902 za obnos téměř 15 tisíc korun.
Industriální vyučování zavedeno r. 1893.
    Od XIV. století trvá Palupín jako samostatný deskový statek.
Pouze rodina Koňasů z Vydří, od stara v našich končinách usedlá,
pobyla tu na 90 let, rodina Mírovců na 80 let. Jinak přecházel
statek z ruky do ruky stále. R. 1368 intabulován Palupín ve 108
kopách synovi Přibíka z Čémě (Czyemie) Jindřichu, který nabýval
i ve blízkých Dvorcích majetku.
    R. 1406 a 1409 uvádí se1) Přibík z Palupína v majetkovém
spolku s Václavem Kadalicí z Řečice. R. 1415 týž Přibík zapsal
ženě své Majdaleně věno na Palupíně a Dvorcích. R. 1444 Jindřich
a Tomáš, bratří z Palupína (viz Horní Dvorce), r. 1446 Mikuláš
z Palupína, který držel Jilmo, jež r. 1447 prodal majiteli Studené
Václavovi. R. 1448 jmenují se Petr, Mikuláš a Jindřich z Palupína.
R. 1454 vložen Palupín se 2 dvory v desky Janem z Palupína
Hronovi ze Stojčína. Tento Jan z Palupína pohnal r. 1463 Jiříka
Horkého z Budče a ze Staré Říše, že „se uvázal v Palupín
a pobral po smrti bratra mého nedílného všecek statek, rybníky
slovil, lesy smýtil a já, když jsem byl v Uhřích, učinil jsem
Jana ze Zahrádek listem poručníkem a on (Jiřík) vytiskl jej z toho
mocí.“2) R. 1466 psali se z Palupína Jan a jeho sestra Marketa.
Statek přešel od Jeronyma Špettla z Prudic r. 1514 na Hynka
Koňasa z Vydří. Z této rodiny seděním na Kostelním Vydří známe
Volfa Jiřího a Šimona Koňasa z Vydří, konečně kolem r. 1600
Václava Koňasa z Vydří. (O erbu Koňasů viz Česká Olešná.)
Další majetník statku Jindřich Radkovec z Mírovic přidav se
k „zimnímu“ králi Bedřichu Falckému ušel konfiskaci, jež

    1) Půh. II. 201.      2) Půh. IV. 61 a, 154.
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zastihla i rodinu Koňasův z blízké České Olešné jen tím, že
přestoupil ke katolictví. Po něm dědil Mikuláš Radkovec z Mírovic,
od r. 1687 pak Václav Jindřich Radkovec z Mírovic, kterýž statek
r. 1694 za 7.000 zl. prodal. (Rodina Radkovců z Mírovic užívala
v erbu dvou bradatic, t. j. válečných sekyr skřížených, také dvou
válečných háků s bodcem. Tak pečetil jako svědek na kupní
listině Skrýchova r. 1689 „Václav Jindřich Radkovec z Mírovic
na Popelíně“.)1) Erb ten (vedle erbu Koňasů) vytesán nad vchodem
kostela v Palupíně.
    Jen krátký čas (od r. 1694-1707) byl Adam Allmann
z Allmsteina majetník Palupína a sousední České Olešné. Palupín
prodán ve prospěch sirotků jeho Frant. Ignáci Hozlauerovi z Hozlau
(viz Panské Dubenky), po němž následoval syn jeho Jan Václav.
(Erb Allmanů viz Česká Olešná a Hozlauerů viz Panské Dubenky.)
Tento prodal 24. června 1750 statek Palupín „s rytířským sídlem“,
dvorem, ovčírnou, pivovarem, sladovnou, lihovarem, zahradami
a chmelnicemi Bohumilovi Gothardovi Píškovi z Rozenthalu,
švakru svému za 7000 zl.; po tomto dědila vdova jeho Teresie
Anna, roz. z Hozlau. Od této přešel Palupín r. 1777 na Frant.
Kölbla z Löwengrünu, r. 1794 na Frant. z Wiedersperku, r. 1801
na Josefa Komárka, bývalého starostu ze Strmilova. Statek r. 1750
za 7000 zl. prodaný posledně jmenovanými kupiteli zaplacen
postupně 11, 15, naposled pak 25 tisíci. Dalšími majiteli byli:
Prokop šlechtic Adler, Benedikt rytíř z Rittersteina (kupní cena
37 tisíc), kterýž r. 1788 školu vystavěl, Arnošt, svobodný pán
Dlouhoveský z Langendorfu (r. 1819) a Leopold, svobodný pán
z Pillersdorfu (1823). R. 1827 koupen Palupín a spojen s Batelovem
hrabětem Jindřichem z Blankensteina, po němž následoval
syn jeho Karel. R. 1884 odprodán za 52 tisíc Vilému Schulzovi,
nájemci dvorů. V r. 1896 dědil po něm jeho syn Arnold Schulz,
nynější majetník.2)

Horní Pole,

katastr. i polit. obec, severně od Studené, odtud 3 km, od Telče
13 km vzdálená, ve vkleslině při potoku, na svazích Javořice

    1) Z. A.
    2) K popisu Palupína a Horních Dvorců přispěl nadučitel K. Koželouh.

18
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a Skalního vrchu vyvěrajícím. Vede tudy nedávno vystavěná
silnice Studensko-Kališťská. Obec má 47 čísel, z nichž samoty
„Klikův“ mlýn a čtyři chalupy (z těch dvě „Rusko“ řečené).
Obyvatelů napočteno 266, r. 1870 žilo 210 obyv. ve 30 domech;
pozemků je 437 ha (polí 158, luk 85, pastvin 66, lesů 92, rybníků
25 ha). Jména tratí: v Brůdkách, pod a za Vrchem, na
Obůrce, Zadní obec, Jalovčí, na Dráhách, Paseka, Plániště,
v Struhách, na Oboře, Malé a Velké hory, Chmelnice, Homolí
(les). Řemeslníci jsou tu čtyři: 2 koláři a 2 mlynáři; hostinský,
mlynář. V r. 1910 otevřela zde firma Jarolím Fojt z Mrákotína
kamenný lom. Majetkem obce jest domek č. 32 a pozemků na
30 ha (nejvíce pastvin). Horní Pole přifařeno jest do Studené.
    Až do r. 1899 příslušela ves do obvodu školy Studenské.
Toho roku počalo se vyučovati v budově jednotřídní školy zdejší,
nákladem nad 16 tisíc korun zřízené. Industriální vyučování
zavedeno r. 1905. Správcem školy jest od počátku František
Melena.
    V letech 1360tých patřilo „Hornye pole“ k Hradci a bylo
r. 1364 s Bolikovem od poručníků po † Jindřichovi z Hradce
prodáno za 140 kop a 45 grošů Martinovi řečenému „Hlaváči“.1)
R. 1376 zapsal tu Vikeř z Radkova manželce své Donce 621/2 kop,
r. 1381 bylo v nedílnosti při Lipoldovi z Bohuslavic a sestře
jeho Heleně. Jmenovaný Vikeř prodal ves r. 1386 Chvalovi z
Radkova, který tu zajistil 50 hřiven manželce své. Blízká sídla
rytířská Dubenky a Studená zveličena o Horní Pole r. 1406. Mareš z
Horního Pole zajistiv majetek Anežce, ženě své ve Vydří, prodal
ves Janovi z Dubenek, který vešel ve spolek maje ještě Klátovec s
majitelem Studené a Skrýchova knězem Pavlem z Miličína a
Bohunkem z Maršova, takže tenkráte slibný učiněn počátek
utvoření rozlehlejšího panství. R. 1437 přešlo zboží to o Jihlávku
zvětšené na Václava Leskovce, kterýž spolčen byl majetkem s
několika jinými, z nichž později Jan z Lipníka vlastním majitelem
se jmenuje. Týž spolčil se na Horní Pole, Němčice Horní a
Vilémovu Ves s Janem z Hodic, majitelem Bezděkova a Stejště r.
1446. Odtud opět dělen byl statek sotva zcelený v díly, z nichž
povstal. Kolem r. 1452 vládla Horním Polem rodina z Hodic (Jan
Mareš a Václav), vložena Janem z Hodic i s lesem „Budinský“ v
desky r. 1466 Václavu z Maříže. Vdova po (druhém?) Václavu z
Maříže,

    1) Dipl. IX. 250.
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Barbora spolčila se na Horní Pole a Olešnou se čtyřmi svými
dcerami, z nichž provdána Johanka za Oldřicha Osečanského,
druhá za Jiřího Čelouda z Pálovic. Od těchto dvou koupeno
Horní Pole Zachariášem z Hradce a na Telči r. 1560, což
poznamenáno v urbáři I. tímto zápisem: „A tu ves Horní Pole
s těmi všemi rybníky (ty na vejtah se nasazují: Prostřední,
Nade mlýnem, Na stezce, Suchan, Na cestě, Karhav, Zahral)
ráčil jest Jeho Milost Pán od pana Oldřicha Osečanského leta 1560
za dvanácte set tolarů koupiti a třinácté sto jest mu ráčil z lásky
své k těm 1200 přidati. A též díl, kterýž pan Jiřík Čeloud1)
jest držel, J. M. jest téhož roku za šest set koupiti ráčil. A tak
ta ves i s těmi rybníky i s pilou, kteráž v té vsi se J. M. dostala,
za 19 set v desky zemské jest se vším vložena,“ O rybnících
Karhovu a Zahralu (nyní Zejhral jmenovaném) dočítáme se, že
„se v nich na spuštění drahně pstruhův, několik kop nachází “.
    Tehda v Horním Poli bylo 15 usedlých (pět si na obci
vnově  postavili chaloupky) a ti úročili více 10 kopami ročně,
ovsa odváděli 2 mty 4 měřice, slepic 18. Půlláníků bylo 6,
čtvrtníci 4. Jména: Snížek, Nýdl, Kučera, Barta, Tomka, Batík,
Kokeš, Havel (mlynář).
    R. 1660 se jmenují zdejší gruntovníci: Zlatuška (mlynář),
Stránský, Dobšů, Chvátal, Martinků, Kubů, Pavlíček, Vyhnalovský,
Bína: chalupníci: Pilař (měl mlejnec s 1 kolem), Burian,
Burianovská vdova, Čapek, Pazour. Mnoho jiter (pro)najímali „pod
Zejhralem - rybníkem“.
    Čítajíc se stále k panství Studenskému, vybývalo Horní
Pole povinnosti poddanské v „rychtě Studenské“. Že převratný
rok 1848 leckde obcím neposloužil, viděti na Horním Poli. Vykácen
„obecní les“ a místo zůstalo ladem až do r. 1903, kdy
parcely dotyčné „Zadní obce“ opět zalesněny.2)

Popelín

(název z osobního jména Popela) jest politická i katastrální obec
při hranicích českých, sz. Studené, rozložená po úbočích údolí

    1) J. Čeloud byl r. 1538-1552 hejtmanem na panství Telči.
    2) Popis doplnil správce školy Fr. Melena.

18*
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potůčku zde počinajícího a k Hradci Jindř. tekoucího. (Obr. 60.)
Křižují se tu silnice od Panských Dubenek k České Olešné a od
„Hradecké“ silnice (Studená-Hradec) Palupínem ke zdejšímu
nádraží odbočující. Do Telče jest 22 km.
    Je tu 132 čísel (3 čísla scházejí), z nichž o samotě (téměř  2 km
od obce) 8 čísel na „Dobré Vodě“, pak „Březina“  (9 čísel),
„Chalupy“ (3 čísla), dvůr „Ovč ín“,  „Hájovna“,
„Dolní mlýn“, železniční stanice 596 km nad mořem, skoro
1 km vzdálená (7 čísel). Obyvatelů napočteno 851; roku 1870
žilo 778 obyv. ve 102 domech. Na pozemcích připsáno obci
862 ha (z toho polí 398, luk 152, zahrady 3, pastviny 63, lesy 168,
rybníky 19 ha). U zdejšího deskového statku jest 208 ha (polí
jen 48, za to lesa 85, rybníky 19 ha).
    Jména tratí: Parovčitá, Roulandy, Šejby, Budince, Pustiny,
Hutička, Na Buku, Červenka. Majetkem obce je pozemků skoro
32 ha a obecní chudobinec č. 41.
    Usazeno tu poměrně hojně živnostníků a řemeslníků: typickou
je živnost perleťářská, jež živí nyní na 50 lidí. Krejčí jsou
tu 4, 2 mlynáři, řezníci, pekaři, obuvníci, kováři a koláři, 1 truhlář,
hostince 4, obchody smíš. zbožím 4, střižným zbožím 3, obchod
máslem a vejci 1.
    Popelín býval kdysi do Strmilova přifařen. Ve století 16.
přidala se většina osadníků - jako jiní v okolí - ke kališníkům
a Českým bratřím, tak že za doby protireformace dlouho zůstávalo
úsilí jesuitů Hradeckých obrátiti lid ke katolictví bezvýsledným.
R. 1651 posledních 22 nekatolíků obráceno. R. 1785 zřídila tu
náboženská matice lokálii, jež farou se stala r. 1859. Kostel
sv. Petru a Pavlu zasvěcený vystavěn r. 1788.
    Jména duchovních správců, kteří nejdéle působili: Petr Malý (1786 až
1797), Josef Bergmann (1818-1846), Frant. Jelínek (1852-1860), Frant.
Pátek (1864-1874), Josef Čámek (1874-1885), Ant. Kubíček (1885-1895),
nynější  Josef Ševčík od r. 1902.
    K farnosti náleží Česká Olešná a Horní Olešná. Kostel sv. Petra
a Pavla byl vystavěn r. 1788. Věž jest dřevěná, (Obr. 61.) V kolonii
Dobré Vodě jest kaple P. Marie; ještě ve století 18. přicházeli
sem četní poutníci.
    Škola zdejší založena současně s kostelem r. 1788.
    Učitel dostával 49 zl. příplatku z náboženského fondu. Budovou novou
opatřena teprve r. 1801 nákladem „patrona“ studijního fondu. Tehda
učitelem
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byl tu Josef Venuš. R. 1808 učil tu Frant. Konečný s pomocníkem Jos.
Kmentem. Žáků bylo 185 (jen 8 jich nechodilo). Na opakovací hodinu
zapsána jich 148 (nechodilo 11).
    R. 1822 vykázáno 233, z těch chodilo 218 žáků, 152 opakujících.1)
    Triviální tato škola stala se 1. lednem 1859 školou „farní“, od níž
vyškolena r. 1864 Česká Olešná.
    Za učitele Damase Konečného r. 1854 založena štěpnice, jež r. 1873
zrušena, když při škole samotné zřízena zahrada. Po učitelích Frant.
Konečném a Frant. Šimůnkovi působil tu Antonín Hobza, prvý nadučitel
dvoutřídní školy zdejší, jež přestavěna r. 1882. Industriální vyučování
zavedeno r. 1884. R. 1894 vyškolena Horní Olešná. Od r. 1899 působí tu
nadučitel  Jan J irků .
    Sídlo velkostatkáře - zámek - jest stavba dvojkřídlová,
s věží v rohu. Při zámku dvůr s prostrannými hospodářskými
stavbami, panský lihovar a škrobárna.
    V obci je pošta rurální a jízdná (spojení Strmilov, Kumžak)
i telegrafní úřad.
    Z majitelů tohoto deskového statku, častěji pouhé polovice
dědiny, anať tato byla druhdy s polovicí při království českém
a zapisována v českých zemských deskách, uváději se v nejstarším
zápisu z let 1350tých tatáž jména jako při sousední České
Olešné. Tehda Mareš, syn, Burkartův, porovnal se s Martou
z Olešné navzájem o majetek v obou dědinách. Unka z Olešné
bratru Volkmarovi přepustil roli, 51/4 lánu a dvůr. - Táž Marta
porovnala se se svým synovcem Všeborem z Křepic; stejnou
dobou pak Pavel z Olešné vkládal ve dsky dvůr s lánem a rybníkem
a jedním poddaným v Popelíně manželce Bušce. R. 1368
zapsali Bransud z Čermákovic a Matěj z Rataj díl Popelína
Janu a Oldřichovi z Radošovic, jiný díl vsi r. 1385 zapsal Heřman
z Rausenbrucku manželce své Marketě na Olešné a Popelíně
60 hřiven Heřmanu z Kunsky a Olešné, r. 1398 Václav z Maříže
zapsal 41/2 kopy úroku ročního v Popelíně. Majitelem svob. dvora
v Popelíně r. 1415 byl Přibík z Popelína. Tehdy prodal Heřman
z Miličína 21/2 lánu vzdělaného 11/2 lánu nevzdělaného Petrovi
z Chotěnic.
    R. 1446 přijala Eufemie z Hradce bratry Prokopa a Jana
z Vojslavic na spolek na 21/2 lánu v Popelíně a r. 1448 intabuloval
Petr z Popelína zdejší svob. dvůr Mikuláši a Jindřichu z Popelína.
R. 1454 rozkázal král Ladislav jmenovaným bratřím intabulovati

    1) L 734 a 745.
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díl Olešné i díl Popelína, jež patřily k Moravě. Po Jindřichovi
z Vojslavic sestra jeho Eufemie z Vojslavic pustila na konec
díly ty Václavovi z Vydří (1492), po němž do r. 1514 vládl jimi
Jan Štítenský z Kostník. Na to přešly r. 1521 na Annu Roubíkovu
z Prudic, jež přijala r. 1530 druhého manžela Jana Škornu
z Proseče na spolek, ač odporoval tomu Jan Špetl z Prudic.
Kolem r. 1560 patřil Popelín (moravská polovice) Ludmile ze
Stojčína (na sstupek čili spolek vzat manžel její r. 1563 Petr Zerhart
z Nasevrk), potomně Vilému z Roupova, který zboží to r. 1611
vložil ve dsky Ludvíku Sokolovskému ze Sokolova. V letech
1620tých ztrestán byl konfiskací Popelína za odboj proti králi
tehdejší majitel Sigmund Vrchotický z Vrchotic; císař daroval
statek ten Seifridovi Krištofu šl. Breunerovi, ten prodal vše Janu
Unčovskému z Rosenportu (tento byl vrchním hejtmanem všech
Slavatovských panství), od něhož se zboží r. 1638 za kupní cenu
11 tisíc zlatých koleji jesuitské v Hradci Jindřichově dostalo. Po
zrušení řádu přenechal moravský studijní fond majetek ten témuž
fondu v Čechách v ceně 24.500 zl.
    Jak známo, utvořen byl ze statků jesuitských státem zabraných
studijní fond, ze statků ostatních klášterů náboženský
fond. Statky ty tenkráte „státními“ jmenovali. Zůstal tedy Popelín
statkem takovým.
    Dotkly se ho tudíž jako jiných statků podobných patenty
císaře Josefa II. z let 1780tých, jimiž nařízeno rozkouskování
dvorů, poražení čili abolice robot, odprodej a p.
    Statek dán r. 1798 v dědičný nájem (ročně 1252 zl.) Janu
Kalinovi, po němž ujal se správy r. 1812 syn jeho Jan.
    Konečně přešel Popelín v plný majetek rodiny řečené.
Nynějším držitelem je Ludvík Kalina.
    V obci jest kontribučenská záložna a (od r. 1902) i záložna
Raiffeisenova, lidová knihovna.
    V blízké Dobré Vodě, kde prýští pramen sirnaté kyselky,
byly dříve lázně. R. 1762 dovoleno kněžím zde se léčícím sloužiti
v kapličce mše sv. Nyní zřízeno tu bělidlo.
    Popelín stal se pověstným srážkou vojenskou ve válce
30leté. Na škaredou středu r. 1646 přitáhli Švédové (200 jezdců)
z posádky Jihlavské, postupujíce proti Hradci a vše pleníce
k Popelínu, kde zajat byl od nich císařský plukovník Albrecht
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Kapoun ze Svojkova. Císařští vyrazivše za velení vůdce Contiho
z Českých Budějovic osvobodili zajatce vítěznou bitvou u
Batelova.1)

Praskolesy,

jméno významu samozřejmého, 11/2 hod. od Telče, na kraji
rozlehlých lesů; katastrální a politická obec rozlohy 467 ha (rolí 71,
luk 37, záhrad 1•24, pastvin 30, lesa 318, rybníků, močálů 2•6 ha).
    Jména tratí: Klokočí (les), Vrchy, Záhumenice horní, na
Pasekách, Horka (les).
    Čísel domovních jest 15; stavení jsou postavena na dosti
příkrém úbočí kopce „Vrchy“ (623 m). Obyvatel napočteno 73.
Jsou tu: jeden celoláník, 4 tříčtvrtláníci, 8 chalupníků a 2 podruzi.
R. 1870 žilo v 17 domech 97 obyvatelů. Řemeslníci: 7 kameníků;
jsoutě na území obce v trati „Klokočí“ lomy žulové. Les poskytuje
práce stálé. Obecních pozemků je 13 ha.
    Uprostřed návsi stojí prastarý, v celém okolí známý dutý
strom - lípa, zastupující zvonici. (Obr. 62.)
    O samotě stojí malý mlýn. Kostelem i školou náležejí
Praskolesy do Mrákotína.
    Praskolesy připomínají se r. 1385 jako část statku Šternberského
(tehdejší majitelé téhož Jindřich mladší a Heřman
z Hradce). R. 1392 poručeny dceři Heřmanově Elišce a manželu
jejímu Janu z Kravař. Za Jana z Hradce spojeno zboží Šternberské
s panstvím Teleckým. Odtud patří Praskolesy k Telči.
R. 1580 bylo tu 5 lidí usedlých (3 půlláníci, 1 11/2, 1 21/2 čtvrti),
kteří odváděli dvakráte v roce po 2 kopách 2 g. úroku panského,
pak „z rolí puštěných od pána“ 15 gr. Mimo to 1 met, 1 míru
ovsa, 10 slepic; roboty „ženné“ bylo 10 dní (po 2 dnech).
    Jména: Chocholík, Dvořák. Jelikož se v tyto strany v panských
lesích silně „plánilo“, puštěno obci r. 1627 31/2 jitra za
plat roční 10 gr.

    1) Geschichte u. Neuhaus, str. 111. - Nadučitel J. Jirků doplnil popis
této obce.
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    Od začátku století XVII. sedí na půllánu (nyní č. 7.) rod
Bínův. „Z rodinných pamětí“, psaných jimi v Melantrichově bibli,
uvádíme tento zápis:1)

Obr. 62. Zvonička v lípě v Praskolesích.

    „Leta 1693 ten pondělí po Nanebevzetí Panny Marie přiletěly
kobylky ode Lhoty. Mnoho jich bylo v outerý, ale ty

    1) O rodinných pamětech Bínů z Praskoles viz článek J. Tiraye v
Selském archivu r. 1907.
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nepadaly. Ve středu tu jich tak mnoho přilítlo, že všechny pole
přikryly. Aby všecky byly padly, tu by jich muselo být nejmíň
asi na píď. Na ovsích neudělaly tak hrubé škody; na loukách
hned jakoby vypálil; vyžraly okolo vody hned dokona všechno.
    Bože všemohoucí rač od nás zlé odvrátiti a nám své svaté
Boží požehnání dáti.“
    O mlýně zdejším (1 kolo a stupy) zmiňuje se již urbář
r. 1580; seděl na něm tenkrát Bartoš Chocholík.
    Mezi hájemstvím na černou zvěř připomínají se r. 1650
i lesy zdejší „na 4 leče“, jež svěřeny k opatrování sedlákům
Bínovi a konšelovi z Praskoles.

Prosté,

také Prostý (do Prostého stř. r.), jméno osady při hranicích
českých na otevřené, mírně zvlněné hornatině při železnici ležící.
Nejbližší zastávka Horní Vilímeč. Do Studené, ku kterémuž panství
Prosté přísluší, majíc dosud dvůr panský, jest 7 km. Rozloha
pozemků celé této katastr. a polit. obce, mající 23 čísel topogr.
(jedno číslo schází) a 138 obyvatelů počítá se na 285 ha, z čehož
polí 185, luk 61, pastvin skoro 6, lesů 16, rybníků 6 ha. R. 1870
udává se 19 domů se 127 obyvateli. Nejdéle drží grunt rodný
Matouškovi a Klikovi. Majetkem obce jest pouze pastouška a 4 ha
pozemků. Jest tu hostinec; řemeslo provozuje: kolář, krejčí, zedník.
    Obec přifařena jest do Panských Dubenek, kamž i školou
náleží dosud, ač zásadně byla tu r. 1910 celoroční expositura
povolena, již vlastní budova v brzku postavena bude.
    Jména tratí: u Vrchu, Šotna, na Červeným, za Bučkami,
Názadí.
    Prosté tvořilo kdysi samostatný statek, dle kteréhož se zvala
r. 14071) Eufemie z Prostého, jež Otovi, faráři z Mnichu (v
Čechách) a Janovi ze Štítného darovala v 50 kopách zdejší svoje
dědictví. Tenkráte porovnali se o zboží toto bratři Aleš a Rynart,
který byl purkrabím na Jindř. Hradci. Později uvádí se jméno
Viléma z Prostého, jemuž kněz Pavel z Miličína prodal alod. dvůr v

    1) Zápisů z r. 1377 z DB VI. 486, 487, v nichž jmenován Pešek, řečený
Prušek, sotva lze, jak index Desk uvádí k Prostému vztahovati.
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Závišné Olešné r. 1416. Na ten vzal Vilém na spolumajetnictví Jana
Leskovce r. 1427 i s polovicí Olešné a vložil mu v knihy i Prosté.
Po tomto držel ves Arnošt z Leskovce, který ji pustil se Závišnou
Olešnou r. 1447 bratřím Janu a Vaňkovi z Pálovic. Svědkem
na listině z r. 14511) uveden jest Mikuláš z Prostého, seděním
v Batelově. Po tom jmenují se majetníky Jan Čeloud z Pálovic,
po něm Václav z Maříže. Batelovští psávali se i později s
přídomkem,,z Prostého“, jakož známo o pověstném Jindřichu
Batelovském z Prostého, který r. 1519 pro lupičství a jiné zločiny
byl upálen. Erbem této rodiny byla rozkřídlená sova, klenotem
erbu byly 3 skřížené kopí pod kloboukem. Také pečetili 2 řemdihy
(válečná zbraň = koule na řetízku upevněná).
    R. 1598 prodáno Prosté Dorotou Dobrovodskou z Dobré
Vody Adamu Jindřichu Strachovskému ze Strachovic za 1450 zl.
a připojeno k Panským Dubenkám. Po řečeném Adamu dostalo
se Prosté jako věno dceři jeho Juditě, vdané za Václava st.
Hozlauera z Hozlau, kteráž Dubenky ponechala manželu,
postoupivši Prosté s Malým Jeníkovem synu Václavu Jindřichovi.
O Václavu Hozlauerovi na „Prostaji“ spisovatel Bílek ve své knize
o konfiskacích po povstání českém uvádí, že pro odboj svůj
zemskému hejtmanu kardinálu z Dietrichsteinu r. 1622 pokutu
složil. V letech 1630tých opět se píší Jan2) a Mikuláš Batelovští z
Prostého ač jim ves sotva náležela. Jisto jest, že r. 1675 přešly
Dubenky i s Prostým trvale z majetku rodiny Hozlauerů na pány
Slavaty na Telči a zůstaly u Telče (až na léta 1692-1695, kdy
dostaly se k Hradci dědictvím dceři Jana Jáchyma Slavaty Marii
Marketě hraběnče z Kolovrat) navždy.

Radkov,

farní ves v údolí Dyje na levém břehu jejím při dráze (zastávka
484 m nad mořem), 5 km na jih Telče ležící. Název svůj odvozuje
od staročeského osobního jména „Radek“. Polit. a katastr.
obec tato má 628 ha rozlohy (polí 440, luk 57, pastvin 48,
lesů 65 ha) a 42 top. čísel (č. 1. a 2. panský dvůr, č. 11. a 37.
samota Kalousek) se 279 obyvateli; r. 1870 udáno v 37 dom.

    1) Originál smlouvy Z. A.      2) L 653.
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237 obyvatelů. Ze zdejších gruntovníků, z nichž pokládali: 3
celoláníky, 4 tříčtvrtláníky, 5 půlláníků, ostatní čtvrtníky, sedí na
gruntech nejdéle rodiny Hoškova a Chvátalova. (Obr. 63.)
    Jména tratí: Rubášov, Hlavní vrch (Kukle), Cerný les,
u Drábska, Homolky, Hřebílko, Volešky, Vostrážka, za Obecníkem.
Jména tratí panských: Husí krk, Bednářka, Velká niva, Podhájská,
Chmelnice, na Díle, na Oboře, Kotrba, Kněžská louka, Vondrovka.
Majetkem obce: kovárna, nemocnice.
    Od stara býval tu kostel a fara. Kostel zasvěcený sv. Bartoloměji
pochází v nynější podobě z r. 1818. (Obr. 64.) Ze staré stavby
zůstala pouze věž, na níž 3 zvony zasvěceny sv. Bartoloměji,
sv. Ludmile a sv. Josefu. Přelity byly r. 1872 po požáru, jemuž
i kostel za obět padl.
    Ze starých náhrobků zachován pouze jeden: „Anno Doi
MCCCCCXI Obiit honesta mulier Margareta“.
    O faře zdejší činí se zmínka již k r. 1360. R. 1390 byl tu
kněz Ctibor. Tehda a ještě r. 1482 náleželo patronátní právo
majetníkům vsi této, jichž vždy několik současně díly jejími vládlo.
    Farář zdejší Oldřich byl r. 1469 zároveň oltářníkem oltáře
P. Marie u sv. Jakuba v Telči. Matka Jindřicha z Hradce Kateřina
ze Šternberka oltář ten „při vstupu do choru na levo nedávno
postavený“ bohatě obmyslila, kteréžto nadání biskup olomucký
Protazius potvrdil.1) R. 1546 jmenoval se farář zdejší Bartoš.
Zachariáš z Hradce udělil r. 1569 za roční 4 kopy gr. právo
svobodného posledního pořízení i farářům radkovským. Když
však v těch letech počet katolíků v celém kraji se ztenčil, přidělena
farnost Radkov k Urbanovu, u kteréhož se r. 1601 připomíná.
Teprv za císaře Josefa fara r. 1785 obnovena. Matice
náboženská ujala se práva patronátního. Ještě r. 1804 ze Slejboře
a Černiče dávali desátek faráři teleckému. Radkov povinnosti té
neměl. Nyní přifařeny jsou do Radkova dědiny Slejboř a
Strachoňovice.
    Nejdéle zde působili: r. 1785-1809 Kašpar Foltánek, Jakub Beránek
1816-1830, Josef Richter 1830-1845, Josef Sankot, rodák z Telče, pilný
spisovatel historických pamětí rodiště svého 1863-1882. Nyní jest farářem
Antonín Vévoda.
    Byla-li tu za časů, kdy samostatná fara tu trvala, také škola,
nevíme. V trudných dobách po válce 30leté, kdy ani faráře neměli,

    1) K 18 a 19.
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jistě ani učitele tu nebylo, jak visit. zprávy z let 1662 a 1672
výslovně uvádějí. Ve stol. 18. na škole pokoutní učil již jakýsi
Kožešník, po něm pak Burian, sedlák. A za toho brzy po obnovení
fary zřízena řádně i škola.
    Dne 16. května 1788 předsedal krajský komisař Leopold Hörmann
komisi, ve které určen školní plat učiteli od sedláků a chalupníků v
Radkově, ve Strachoňovicích, ve Slejboři, v Černiči. Z každého dítka
týdně v 1. odd. 1. kr. ve 2. krejcary dva a měsíčně pecen chleba. Na místě
koledy chtěl platiti každý sedlák 10 kr., chalupník 2 kr., a na místě
desátečního snopu žita 10 kr., ovsa 5 kr. Obvyklým napomenutím, aby se
česky i německy učilo (!), „pracovní škola“ (= ženské ruční práce) pro
děvčata a „opakovací škola“  zavedla, končí protokol ten.1)
    Z učitelů působili od roku 1792-1805 Leopold Klimeš, Jan Vonka
od r. 1818-1869, Tomáš Licek (do 1905), za něhož škola dvoutřídní se
stala (1886), industriální učení r. 1896 zavedeno a škola opatřena novou
budovou nákladem nad 12 tisíc korun na místě starém blíže fary. Dále
Frant. Píša (do  r. 1906), odtud nynější Jan Bláha.
    R. 1808 z 55 zapsaných žáků jen 4 nechodili; v „opakovací“
škole bylo jich 21. R. 1822 z 92 dětí chodilo 79 a na „škole
nedělní“ z 52 bývalo návštěvníků 45.
    Že okolí zdejší, ležící při prastaré obchodní cestě z Rakous,
jež po Dyji do Čech vedla, záhy bylo osídleno, toho důkaz
podal nález t. zv. kulturních jam, jež při stavbě dráhy byly
u Radkova odkryty. Obsahovaly vrstvy uhlí, popela, úlomky
grafitových nádob, mastkový přeslen, zbytky nožíků železných.
Původ jejich možno klásti do stol. XI.-XII.
    Ve stol. 14. byl Radkov rozdělen mezi několik podílníků,
příslušníkův různých rodů nižší šlechty z okolí; někteří „z
Radkova“ se psali. Od polovice stol. 14. až do r. 1482 pánové
Telečtí neustále k tomu přihlíželi, by koupí celého Radkova panství
zaokrouhlili. Byliť majiteli Dejce, Zvolenovic a Slejboře a od
r. 1390 dokonce i Strachoňovic, takže jediné zboží Radkovské
na těchto stranách zůstalo jakoby vklíněno v cizích rukách. -
R. 1366 se Radkov ještě při Telči neuvádí. Dle vsi psal se r. 1354
Ctibor,2) r. 1358 Janek. Kolem r. 1366 patřil svobodný dvůr
v Radkově Vlčkovi z Radkova a jiný - s polovicí podací farního
- prodán bratřímí Bohunkem a Jaroslavem z Radkova Bohuslavovi
z Radkova za 11 kop gr. R. 1366 koupil Menhart z Hradce
11/8 lánu v Rubášově (viz jména tratí) od synů Sifrída z Radkova

    1) L 687.      2) Dipl. VIII. 234.
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Bohunka, Ondruše a Pechy a od Čejče a Jaroslava, bratří Moravů1)
z Menhart s Jindřichem z Hradce pustil sice hned roku
následujícího pole na Rubášově, Luhu i Slaviboři nadjmenovaným
Moravům a Zdichovi, řečenému Rusovi.2) Za to Bohunek a Jaroslav
z Radkova prodali vše, co tu měli, r. 1368 Jindřichovi z Hradce,
kterýž r. 1371 odprodával zase Vlkovi z Radkova.3)
    R. 1376 koupeno k Telči 31/2 lánu, r. 1406 Jan z Hradce
zakoupil od Tomíka z Myslůvky kopu roční činže v Radkově,
takže v ty časy již polovic vsi k Telči náležela. - Jinak drželi
různý majetek zdejší Oldřich z Želetavy, kolem r. 1370 Ivan
z Budějoviček, po něm Chval z Radkova (držel polovici farního
podací) a vdova téhož Buška r. 1376, r. 1385 Hlavně z Lovčovic.
R. 1387 Oto Vlček z Radkova prodal dvůr svůj Kunšovi Hlavni,
kterýž r. 1390 i manželce své na zboží tom díl zajistil přikoupiv
od Petra z Radkova svobodný dvůr za kostelem ležící. R. 1390
kněz Ctibor prodal Tomíkovi z Myslovky lány v Radkově. V r.
1406 uvádí se majetnicí nějakého zboží zdejšího Marketa, vdova po
Přibíkovi, v letech 1430tých vdova Tomíka z Myslůvky Guta =
Dobrá, jež r. 1437 dva lány (Černý les a Rubášov) zapsala Václ.
z Maříže. Po tomto vládli zbožím tím Hynek a Oldřich z Maříže,
ti pak r. 1482 Jindřichovi z Hradce ves i s polovicí podacího farního
ve dsky vložili, takže lze právem rok posledně uvedený
pokládati rokem připojení Radkova k Telči. Znamenitý hospodář
Zachariáš z Hradce vepsal ve svůj urbář: „Dvůr Radkov, kde
jsem skoupil pět dvorů, z nich jeden udělán, při něm se ovce
chovají.“ Z těch tři dvory koupeny r. 1568 od Víta, starého
rychtáře, za 300 kop (za kopu 30 gr. a za groš 7 denarů počítajíc),
od Vondry Drašťáka za 60 kop a Šimona, syna Martinova, za
100 kop. Provedeny různé záměny i s rolemi špitálu Teleckého,
jež poblíž Radkova se nacházely a vystavěna stavení dvorská,
nyní již opuštěná. Zcela nový výstavný dvůr založen r. 1885
kousek dále ode vsi. Ke dvoru zřízena odbočka ze silnice Telecko-
Dačické; r. 1910 spojen silnicí Radkov i dvůr sám přímo s Telčí.
    R. 1580 náležely k rychtě Radkovské: Radkov, Strachoňovice,
Černič a Slejboř. V Radkově bylo 19 usedlých (jména:
Luňák, Holub, Skoka, Vaverka, Lacman, Chyba, Šíbek, Kříž,
Malík, Jiřman), z nichž bylo: 5/4 čtyři, celoláníků 6, 3/4 jeden,

    1) Dipl. IX. 358.      2) Tamtéž Dipl. X. 5.      3) Tamtéž X. 168.
19
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pět, 1/4 tři. Úročili dvakrát po 9 kopách 29 gr. a odváděli
26 slepic. Tři mimo to platili knězi, všichni pak knězi dávali
po kuřeti a z deseti hus (a byť i jich měl více) jednu husu.
Tehda byl tu mlynář i krčmář. Později zle se vedlo obci.
    Zpustlo 6 gruntů. O jednom ze zpustlých gruntů poznamenáno
„Stavení l. 1628 odvezeno ke spálení do vápenice“. Také mlýn
byl pustý. Jeden ze sousedů malý „mlýnec“ si zřídil. Byly tu
pak r. 1650 dva mlýny. Jména usedlých: Neužil, Dvořák, Mach,
Pavlíček, Krupička, Valenta, Vaverka, Landsmann, Mareš, Hošek,
Matoušek, Kříž, Nikodém, Lupač. Grunt „Severinovský“ rozdělen
jiným. Ba psáno, že „již jen z toho domu místo (zůstalo)“.
    Rychta Radkovská za Slavatů užívala pečetidla s vyobrazením
medvěda držícího štítek se dvěmi břevny.1)
    Hned u vsi na pahorku k Dyji srázně se svažujícím stávala
původně tvrz zdejší, z níž dosud v půlkruh vykopaný příkop
se zachoval. Lid posměšně místo toto „Kočičím zámkem“ zove.
Hradiště má v průměru 22 m. Příkop na jedné straně 1•25 m,
na druhé straně 1•7 m; výška kopce nad údolím 32 m.2)

Rozseč,

psávána také Roseč (význam slova zřejmý), jest polit. a katastr.
obec, stejně Nové Říše a Želetavy vzdálená, na málo vlnité horské
planině (596 m nad mořem) založená. Do Telče 16 km. Silnice
k Nové Říši se staví. Ze 70 obydlených čísel (top. čís. je 73)
stojí o samotě 13 čísel: „Familky“, v nichž bydleli dříve panští
deputátníci. Všeho obyvatelstva napočteno 392, r. 1870 v 70 čís.
466 obyvatel. Náleží jim na pozemcích 827 ha (polí 620, luk 91,
zahrad 1, pastvin 70, lesů 18, rybníků 13/4 ha).
    Jména tratí: ve Vrbkách, na Martinských, ke Zdenkovu,
za Humny, za Doležalovy, v Sedlaticích, u Vostrážky, Vranovky,
k Bohuslavicím, na Příčných, ke Stráni, k Vápovicím a Staré
Říši, za Radkovcovy, u Markvartických hranic, k Markvarticím,
za Branou, nad Buchlovem, k Březí, k Svojkovicím, Panský,

    1) ČZM. V.
    2) Popisy Radkova, Černiče, Strachoňovic a Slejboře doplnil Jan Bláha,
nadučitel.
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v Posměchu, k Seči, Suché Zákopy, na Šimkových, u Želetavských
hranic, na Vikartovém zákopu, u Jam, k Želetavě, na Žlabech,
u Vršku, k Jindřichovicím. Lesy směrem ke Kasárně slují Březí,
louka Martinská ukazuje místo zaniklé vsi Martinic. Majetkem
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obce je chudobinec č. 24. a pozemky ve značné výměře 77 ha,
z čehož na pastviny 64 a na pole 10 ha připadá.
    Náves utvořena jest dvěma řadami domů selských (obr. 65.)
uprostřed na horní straně jest rybníček, nad nimž nyní vystavěn
farní
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kostel. Obec do Nové Říše od stara přifařená obdržela r. 1908
vlastní svou duchovní správu. Přifařeny Svojkovice. Velmi úhledný
chrám Páně moderního slohu gotického zřízen (se hřbitovem
a farou) nákladem 160 tisíc korun, k čemuž obec pouze 10 tisíci,
přifařené Svojkovice 2 tisíci korun přispěly. Zasvěcen jest
Božskému Srdci Ježíšovu; poboční oltáře P. Marie a sv. Barbory.
V osmi oknech zdobné malby na skle (sv. Norbert, sv. Josef,
sv. Jan Křtitel, sv. Cyril a Metoděj, sv. Petr a Pavel, sv. Jan
Nepom., sv. Anežka, sv. Alžběta). Zvony: Josef, Maria, Jan
a Kristina ulil Arnošt Děpolt v Praze, práce malířské zhotovil
Viktor Förster z Prahy. (Obr. 66.)
    Faru obsazuje kanonie Novo-Říšská. Prvním farářem ustanoven
r. 1908 Evermod Petrů; nyní působí Petr Stejskal.
    Škola zdejší založena 13. března 1788 vyškolením obce
z Nové Říše. Do r. 1800 vyučovalo se po různých domech. Teprv
roku jmenovaného zřízeno č. 39. na školu. Prvním zkoušeným
učitelem stal se Bernard Procházka (přišel r. 1800 z Říše a působil
ještě r. 1817). R. 1874 rozšířena škola na dvoutřídní, r. 1885
zřízena nová budova z čís. 4. nákladem 8 tisíc zlatých; vyučování
industr. zavedeno r. 1888. Posledně ustanoven sem nadučitelem
Josef Čech.
    Čítá se tu: 1 celolán, 19 půllánů, 5 čtvrtlánů. Nejdéle drží
grunty rodiny: Špička, Travníček, Knotek, Zadražil, Tománek,
Novák a Doležal. Živnostníků je 9: 1 hostinský, 2 kupci, kovář,
kolář, obuvník, truhlář, 2 krejčí.
    Rozseč bývala samostatným statkem; byl tu také od stara
dvůr svobodný. V zemských deskách uveden r. 1349 Mikuláš
z Kynic, který přenechal vše, co v Rozseči měl, manželce své
Kateřině. Četné zápisy deskové ze 14. století jmenují „Rosičku“
ve vztahu s rodinami na Hrádku, Budějovičkách, Kynicích
usazenými; možná, že týkají se naší Rozseče.
    Co dále Volný ve své Topografii píše, jakoby v r. 1385
patřila Rozseč ke zboží hradu Šternberka, pokládati sluší omylem.
Zápis v Zemských deskách kniha III., fol. 3., vypočítává vsi
ku Šternberku patřící, z nichž nejjižněji leží Radlice a Šach;
a u těchto vsí jest Velká Lhota, kteráž ještě r. 1526 zapsána
„ve Lhotě, jinak v Rozseči“.1) V urbářích z let 1580tých a 1620tých

    1) K 38.
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píší „Lhota-Rozseč“, kterážto ves po staletí jako celé zboží
bývalého hradu Šternberka u panství Telče zůstávala, tak že
sluší s jistotou za to míti, že zápis řečený týká se Velké Lhoty
na Dačicku a nikoli Rozseče u Nové Říše.
    R. 1567 pohonil Jan Jindrák ze Štěpkova probošta Kašpara
z Nové Říše, že svých poddaných v Rozseč i  odepřel užíti
jako svědků. Z toho patrno, že již tehdy měl klášter jistý díl
v Rozseči.
    Později dostala se Rozseč rodině pánů z Vrchovišť na Třešti.
Vdova po Janu Vencelíku z Vrchovišť Judita z Gersdorfu prodala
na konec r. 1610 Rozsečský dvůr s 12 sedláky a Svojkovice za
5400 zl. Krištofu Říčanskému z Červeného Hrádku.
    Krištof z Říčan byl za povstání členem direktoria a přísedícím
zem. soudu, krajským hejtmanem Jihlavským, členem poselstva
ku generálnímu sněmu pražskému r. 1619; hněv kardinála
Dietrichštejna vzbudil sobě hlavně tím, že vypudil probošta z Nové
Říše a statků toho kláštera se zmocnil. Proto také byl nad ním
r. 1623 rozsudek ze všech (na Moravě) nejpřísnější vynesen; měl
býti sťat, tělo jeho čtvrceno a na čtvero cest pohozeno. Milostí
císařskou zmírněn mu trest na doživotní žalář, i vězněn byl po
dlouhý čas na Špilberku. Později byl mu trest prominut. Ztratil
své statky Rozseč a Beranov. Manželce jeho Krescencii, dceři
Václava Zahradeckého ač nekatoličce, ponechány věnné její statky
Budiškovice a Červený Hrádek.1)
    Majitelem Rozseče stal se - jak tehda v případech přečetných
- císařský důstojník, generál Hannibal ze Schaumburku,
který přepustil vše plukovníku Ferdinandu Mohrovi z Lichteneggu,
od něhož koupena r. 1627 (se dvorem a pustými Svojkovicemi)
klášterem Novoříšským.
    R. 1398 jmenuje se majitelem zdejšího svob. dvoru
„Trupovského“ Litvín Hlavnica (Hlavně) z Rozseče, jehož synové
Michal a Hroch dědictví toto prodali r. 1406 Janu Soltyšovi
z Rožinky. V letech 1440tých až 1460tých vládl na Rozseči Václav
z Rozseče-Lesonic, který na majetek svůj přijal společníky Václava
z Vydří a Erasma z Dlouhé Brtnice (1466). Přivěsil jako svědek
pečeť svou (viz vyobrazení pečetí) k listině pergamenové z r.
1462.2)

    1) Dvořák: Dějiny Moravy str. 575.      2) K 13.
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Erbem užíval rod ten tenkrát „Martinkovský z Rozseče“ se píšící
Martinkov koupen r. 1447)1) dvou půlměsíců zlatých v modrém
poli, zdobených zlatou hvězdičkou. R. 1480 připomíná se Jiřík
z Rozseče,2) r. 1490 Petr z Rozseče; syn tohoto Matouš propuštěn

Obr. 67. Prelát Josef Karásek.

králem Vladislavem (1492) ze závazku lenního se svými 6 lány
zdejšími.
    Posloupnost majitelů dvora svobodného po r. 1500 cele jest
známa. Po Janu Čeloudovi z Pálovic dostal se majitelům Krásonic

    1) Volný: údaj při Martinkově.      2) Půhonné knihy V. 278.
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a Vydří: Jan, Jindřich a od r. 1573 po Urbanovi Udinkovi dočasně
kolem r. 1570 na Rozseč se zakoupivším, Volf Koňas z Vydří.
Tento prodal r. 1595 dvůr (svobodný podsedek) tehda
„Tomášovský“ řečený s domem, lesem a 5 rybníky písaři svému
Petru Radkovskému za 700 zl. (do nedávna slul dvůr ten „Písařův
dvůr“) a v rodině Radkovských zůstal do r. 1777. R. 1750 zapsán
se 105 měrami polí, 4 m. pastvin, 1 m. zahrad, 11 vozů sena,
17 měřic lesa a rybníkem na 10 kop kaprů.1) Dcera Jakuba
Radkovského, provdaná za Jana Krčalu, obdržela dvůr věnem
a zanechala synu Janu Krčalovi, který r. 1822 rozdělil dvůr
(nyní čísla 8. a 9.) opět, synům svým Antonínu a Josefovi. Tito
prodali celek r. 1828 za 8 tisíc zlatých Pavlu Vranickému. Dalším
majitelem byl Felkl, majetník hospody „U Anděla“ ve
Svojkovicích, po něm téhož dcera, provdaná Pustějovská.
    Rozseč je rodištěm bratři Josefa a Jana Karáska.
Prvnější nar. r. 1848, zvolen r. 1903 opatem kláštera Novo-
Říšského. (Obr. 67.) Nehynoucí vděčnou pamět zanechal v rodišti
svém založením farnosti a zbudováním chrámu Páně, jehož
vysvěcení, těžkou strádaje nemocí, ještě se dočkal. Zemřel 11. října
1908. Starší Jan (nar. r. 1845), dosud žijící, působil, jsa arciknězem
Jaroměřickým, jako farář v Českém Rudolci na Dačicku.
Rodiče jejich Jan a Františka byli majiteli domu č. 8.

Řásná,

osada, jejíž jméno snad od rostlin - řas - odvoditi možno.
Jest 6 km od Telče vzdálena a rozkládá se ve chráněné horské
kotlince pod kopcem „Vrchem“ (724 m). Jest tu 51 top. čísel
(samoty: bývalá pila u „Malého Pařezitého rybníka“ a hájenka
blízko „Velkého Pařezitého rybníka“; čís. 6, 37, 46 a 47 scházejí.)
Má 286 obyvatelů, r. 1870 ve 34 dom. 273 obyvatelů. Katastrální
arch vykazuje pozemků 1352 ha, z čehož plných 904 ha připadá
na lesy (revír Řásenský panství Telče zabírá východní a jižní
úbočí hory Javořice), na pole 224, louky 94, zahrady 23/4, pastviny
83, rybníky 30 ha. Selských statků jest 16, ostatní obyvatelé

    1) Aug. Kratochvil: Svobodné dvory na Moravě. Č. Z. M. X. - Teprv
r. 1900 byl dvůr z Kvaternů dvořáků vymazán.
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jsou domkaři a chalupníci, kteří odkázáni jsou hlavně na výdělek
v lesích. Dříve obráběno tu dřevo na hrábě, kosišťata, dřevěné
pantofle. Kamenictví počíná se též ujímati. Ve vsi jest myslivna
a mlýn. Nejdéle jsou na gruntě rodiny: Fuksa, Prokop, Sedlák,
Stehlík, Uhlíř, Zedník.
    Farou přísluší Řásná do Mrákotína; vystavěla si r. 1885
úhlednou kapli v pamět tisíciletého úmrtí sv. Metoda, zasvětivši
ji svatým našim věrozvěstům. V den těchto svatých bývá tu
mše sv. Obyvatelstvo hledí si pravidelně pobožnosti v nedělní
odpoledne. O škole toto vyjímáme:
    V prvé polovici XIX. stol. počalo se v Řásné vyučovati nejdříve
„pořídkou“ po domech, potom teprv proměněna jedna světnice obecní
pastoušky (!) v učírnu, v níž učitel nejen vyučoval, ale zároveň i bydlel. A
tak bylo tu do r. 1880, kdy nákladem 1900 zl. nynější budova školní
vystavěna. „Domácímu“ učiteli odváděli z gruntu: 1/2 šuty lnu (šuta = 20
žemliček = 40 hrstí), 1 žejdlík másla, 1 pytel bramborů, 1/2 míry žita, 1/8
míry ječmene, za dítko v I. odd. 2 gr. měs., v II. odd. 4 gr. měs. A
současně (až do r. 1856), museli odváděti učiteli do Mrákotína, kamž
vlastně přiškoleni zůstávali, snop žita, koledu 7 kr., malovny 2 vejce.“
Učili zde nejdéle rodina Marků: Marek Fr., Marek Leop. (působil nejdéle)
a syn jeho Leopold. Řádně kvalifikovaný učitel byl teprve Jos. Kříž, který
tu pobyl 3 leta od r. 1879. Po něm učiteloval rok Konrad Raab, pak do r.
1904 Jan Kopal, za něhož počalo r. 1889 vyučování industriální, odtud
nynější správce školní Jan Nechvátal.
    Obec má na 18 ha pozemků (nejvíce pastvin). Od r. 1896
jest tu hasický sbor.
    Trati: od Humen, v Koutech, na Nívách, Řásenské hory,
Písčitý kopec, pod Vrchem, v Přístěnkách, za Rybníky, za Horou,
v Končinách, v Loučkách, u Žlabu, na Lázích, Podemlejnská,
nad Stráněmi, na Závisti, od Kremličkových, na Malé straně,
v Presnej. Jednotlivé díly Řásenských „hor“ (= lesů) jmenují se:
Vejtopa, Klepadlo, Zápotoční, Kolovrat, Spálený, Klín, u Lípy,
Smrčiny, Spády, Rovina, Vrch, Štamberk, u Huberta (obrázek
světce na stromě), u Jelenky (studánky se znamenitou vodou),
u Staré Tetřeví boudy (domek prostřed lesů, hraběti za noclehárnu
při lovu na tetřevy sloužící), u Nové Tetřeví boudy, Paseky,
u Zabité (kámen památný s nápisem, že zabita tu r. 1831 Marie
Bambulová pádem stromu; pojmenování to přešlo i v mapy
generálního štábu, ovšem zkomoleně „U zabiti“). Louky v
panských lesích: Hradská (u hradu Štamberka), „Spádní louka“,
u lesa „Záseky“, louka „Mučírna“. O této vykládají:
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    „Za časů velké vojny ukrývali se Řásenští v lese tomto
s dobytkem svým. Aby nepřítel k nim nemohl, ohradili se zásekami.
Nepřátelé však před zásekou na louce některé chycené
osadníky strašně mučili, aby vynutili na ostatních vydání dobytka
i majetku ukrytého.“
    Řásná patřívala původně k panství hradu Šternberka; jmenuje
se při něm po prvé r. 1385 a spojena s Telčí v letech 1410tých.
V urbáři panském z r. 1580 uvádí se 17 usedlých (5 půlláníků,
majitelů po půldruhé čtvrtce, 6 čtvrtníků, 1 podsedník). Již
tenkráte byl tu mlynář a šenkýř. Roboty ženné měli po 2-4
dnech, dohromady 48 dní. Úročili dvakráte v rok po 4 kopách
9 groších, „vorních peněz a z luk“ odváděli 1 kopu 16 grošů,
ovsa 2 muty, 12 měr, slepic 48, vajec 4 kopy. Najímali panské
„louky na Mnichu“ (zaniklá ves). Tehda byli na gruntech: Pelan,
Krapa, Letek, Matula. Před rokem 1608 „ustavil na obci“ jako
osmnáctý Havel myslivec. Přibyly „nově“ dva mlýnce jednoho
kola (byly tedy tři). Po 30leté válce čteme jména zdejších usedlých:
Doležal, Míska, Sedlák, Kletečka, Lahodný, Baž, Šedivý, Vejvoda,
Matoušek, Vondra, Šimek, Jarolím, Jirák, Novák, Nídl, Matule.
Obec za malý plat 20 gr. obojího úroku požívala luk u Štamberku.
„A proto tak malý plat na ně uložen, že se jim vedením
vody škodí.“
    Patrně míní se tu stoka, umělý svod vody, jež místo přirozeného
odtoku k Jihlávce z míst pod „Mnichovou skálou“ po
založení „Velkého Pařezitého rybníka“ (v letech 1560tých) svedena
k Dyji, aby Telč zásobena byla dobrou horskou vodou. Před
tím pokoušeli se svod ten vésti kolem Řídelova směrem k Drdáku
a odtud vkleslinou k rybníku Smrku, jakož dosud toho znamení
jsou.
    Posledním rychtářem z dob poddanství byl Pavel Uhlíř
r. 1816-1848. Před ním byl rychtářem Vondrák z č. 9., u něhož
prý se ztratila „listina pergamenová, na které zlatým písmem
bylo zapsáno, že mají Řásenští právo jeden den v týdnu jezditi
do panských lesů pro sušiny a na hrabání hmouru (= mhour,
strouhanka).“
    Zajímavý zápis o „Rozdělení hor na hájemství“ čteme
v urbáři z r. 1654 str. 417:
    „Na vlky. V hájemství Řásenském jsou nařízeni obchodníci
spolu s hajnými, aby časem zimním na oujedí dobrý pozor dávali
a vyšlakujíce vlky polesnému hned ty hodiny zprávu činili.“
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    Právě v lesích Řásenských zastřelen byl r. 1829 u „Mnichovy
Skály“ poslední z vlků kraje našeho.
    Trať „na Mnichu“ a jméno „Mnichova skála“ (vysoko
strmící skaliska a spousta balvanů na sobě nakupených a po
celém úbočí hory 780 m vysoké roztroušených) upomínají na
zaniklou ves Mnich.1)

Řídelov,

také Řidelov i Hřídelov, ve starých zápisech však důsledně
„Řitlov“, jest osada při silnici, z Telče k Batelovu vedoucí.
Jest 8 km od okresního města vzdálena, na horské pláni 636 m
nad mořem. Čítá ve 30 domech (čísel top. 31, z nichž č. 22.
schází; samoty jsou mlýn Drdák č. 14. a „Uhlířova chalupa“
č. 23., chalupa na „Drdáku“, pak „Dolní“ pila, nyní hájovna č. 23.)
159 obyvatelů. R. 1870 načítáno v 18 číslech 170 obyvatelů.
    Katastr vykazuje 652 ha, z čehož ovšem drahná část 447 ha
lesa, revíru panskému „Roštýnskému“ přináleží (polí 106, luk 57,
pastvin 20, rybníků 13 ha).
    Do nedávna bývalo tu 5 větších selských usedlostí,2) z nichž
Komínova č. 6. zůstala, kdežto ostatní rozkouskovány. Povstala
tu řada chalupníků, zřídivších sobě obydlí i z byvalých sušíren
na len.
    Největší část obyvatelstva živí se prací dřevařskou v panských
lesích, dosahujících až k samé dědině, jak o tom ve všeobecné
části stati „Živnosti“ podrobně bylo vykládáno.
    Majetkem obce jest na 9 ha pozemků a chalupa č. 29.,
bývalá sušírna na len, nyní nemocnice.
    Jména lesních a polních tratí: (Revír roštýnský): Lukšovka
s Mírošovskou studánkou, Řidelovský kopec, Růžový kopec s tratí
„u Zabité“, Řídelovská leč, Skalka, Roviny, Koudelka, Růžensko,
Kamenná, Horní a Dolní bařina, Farářský kopec, Přední les.
(Tratě polní a luční): Vobůrky, na Stráni, mezi Vrchy, Kobza,
Medová, na Drdáku, Bažantka, v Hranicích, na Pustým, Krkonoše

    1) Popis doplnil správce školy J. Nechvátal.
    2) Ze jmen pěti gruntovníků těch lidový humor sestrojil vtipné říkání:
Kantor Marek vyhlídal z komína na Brabence.
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(také Krkonošky), Mučírna, ve Vršku, Klínek, Paseka, Přední
a Zadní Kopanice, v Kosách.
    Řemesla provozuji: kovář, tesař, košikář, tkadlec, tři kameníci;
i hostinec je v místě.
    Obec přifařena jest do Telče. Odškolivši se z Doupí vystavěla
za 6700 zl. školu vlastní; tato byla jako expositura otevřena
r. 1900, rok na to stala se samostatnou. (Obr. 68.) Od r. 1901
působí tu Ant. Týral. Vyučování industriální zavedeno r. 1904.
    O Řídelově („Rzitlow“) první máme zprávu z r. 1355, kdy
jednáno bylo mezi Štěpánem z Březnice a Jindřichem z Hradce
o zboží hradu Šternberka. Když pak při dělení panství Hra-
deckých dědiny Šternberské jménem se uvádějí, není Řídelov
jmenován. Lze za to s plnou pravděpodobností míti, že čítán
později k Roštýnu a s ním stejné sdílel osudy.1)
    K r. 1463 uvádí se Petr, rychtář z Řitlova. R. 1580 bylo
tu 6 usedlých (Komín, Kantor), 3 čtvrtníci, 2 půlláníci a mlynář.
Úročili pouze penězi a odváděli ročně kopu prken. Také „robotníci,
dvě zahrady u Roštýna povinni byli síci, shrabati, skliditi i svézti,
též hnůj vyvézti, což ho jest“. Mlýn prost byl toho, jen rybník
opatrovati (hráz, splav, troubu) byl povinen. Tenkrát tu byla
„obůrka malá za Řitlovem“. Na pokrajích širých lesů silně „plánili“,
orné půdy takto získávajíce.
    V r. 1650 držel Marouch 101/2 jitra až tam, kudy se jede
k Nové Vsi. Jan Drdák, mlynář ze mlýna a stup u Drdáku,
platil i z pily, pak z louky „slove u vobory bažantní“.
Obec od r. 1592 dávala z pily značný plat 1 kopu, 7 grošů  31/2
denáru i z louky u „pilního rybníka“.
    O mlýně „Drdáku“ všeliké jsou pověsti. Byli prý tu první
lidé této krajiny usazeni, jacísi poustevníci. Mlýn prý měl potomně
„právo rytířské“. Zvonek ze zvláštní u mlýna kdysi stojící
zvoničky daroval majitel Chadim, vyznáním evangelík, r. 1857
evangelické církvi Horno-Dubenské, jež si věž při kostelíku svém
zřídila. Nyní chová se památný zvon ten v museu v Telči.
    Cesta vedle mlýna dosud „Hradská“ sluje; spojovalať hrad
Roštýn se Štamberkem.

    1) V urbáři Zachariáše z Hradce: „Zámek Khyrn-Rossteyn... a ta
rychta Třeštická k tomu by přináležela.“ K rychtě řečené zapsáno: Doupě,
Řídelov, Třeštice.
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    Za vsí jest myslivna u rybníka „Pilního“, při kterém stával
ještě v letech 1830tých „hamr“, vodokovárna na zpracování železa,
dováženého sem z hutí Bolíkovských (u Slavonic). Když pak
majitel Vojtěch Hončík r. 1861 prodal hamr velkostatku Telči,
zřízena tu pila. Trvala s jinými dvěma pilami „Horní“ a „Dolní“
do r. 1873, kdy vystavěna v Telči pila parní. Stavení zrušených
dvou pil (horní byla v území Řásné) určeno obydlím hajných.1)

Nová Říše,

městečko rozložené malebně na silnici z Telče do Želetavy, 9 km
jv. od Telče na svahu pahorku při pravém břehu potoka Vápovky.
(Obr. 69.) Při levém strmém břehu potočním jen „Domky“ se
upnuly. Název Říše (něm. Reusch, Neureusch) nelze s určitostí
vyložiti. (Hrzisse, v urbáři Slavatovském, na mapě Šemberově
r. 1868 a j. Hříše, kteréhož jména i lid částečně užívá a jež
ustáleným názvem blízké obce Hříšice jest platně doloženo.)
Někteří uvádějí jméno ve spojení se starým „rýžováním“ a
dolováním.
    Příchozího od Telče vítá hned na kraji městyse výstavná
budova školní, postavená r. 1907. Na prostranném náměstí (obr.
70.) vypíná se krásný chrám Páně se dvěma věžemi, vedle něho
budova staroslavné kanonie řádu sv. Norberta. Na jižní straně
náměstí radnice, uprostřed socha sv. Floriana, na horním konci
nemocnice a opatrovna „Rudolfinum“. Z náměstí odbočují od
silnice shora uvedené jiné dvě: do Dačic a do Staré Říše, za
potokem počíná silnice Krásonická. Nová Říše leží 540 m nad
mořem, má 198 top. čísel (dvě scházejí), z nichž samoty: „Pišův
mlýn“2) a „u Kaple“. Napočteno tu 1129 obyvatelů.3) C. k. poštovní
úřad zřízen tu r. 1866, telegrafní 1890, c. k. četnické stanoviště
1885. Městys, kdež ode dávna byl lékař, jest nyní sídlem obvodního
lékaře. Peněžní ústavy jsou dva: Záložna z r. 1870, Raiffeisenka
1900. Spolek hasický založen r. 1884, později Spolek vojenských
vysloužilců a Odbor Národní Jednoty, nedávno (1909) Sokol a
Orel.

    1) Popis doplněn. správcem školy A. Týralem.
    2) „Píšův“ mlýn jmenuje se již v 16. století. Tak r. 1595. D 7.
    3) R. 1686 nebylo v Říši žádného pustého gruntu; osedlých bylo 69.
Č. M. M. 1892. R. 1791 bylo domů 137, obyvatel 854. Č. Z. M. II. R.
1870 udává se ve 163 dom. 1149 obyvatelů.
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    Bývalý pravovarečný pivovar (pravovarečníků jest 47) zůstal
nyní pouze hostincem. V pivovaře klášterním vaří se dosud. -                      
Parní mlýn, 2 cihelny.
    Katastrální arch vykazuje na pozemcích: 785 ha (polí 520,
luk 48, zahrad 8, pastvin 66, lesů 95, rybníků 7, neplodné půdy
3 ha). V majetku obce jest mimo radnici a Píšův mlýn s cihelnou
pastouška a pazderna, asi 186 ha pozemků, rozložených v tratích
namnoze starého pojmenování: na Mastníkách, Trnky, k
Brázdovým, u Telecké cesty, k Řečici, pod Vrškem, Ochoz, za
Humny, u Hranic, pod Píšovy, Chobot, za Lesem, Okrouhlík, na
Úzkých, na Dílech, Polanka, Nové a Staré Kopaniny, na
Krasonických, Buchetka, Stošice,  Slákov, Radvánky, na
Kamenném žlabě,  Nové pole, Křástov.
    Na statcích nejdéle hospodaří rodiny Kučerova a Maříkova.
    Řemeslníci: obuvníků 11; krejčích 10, po 6 bednářů a truhlářů,
řezníci 4, 3 pekaři, kováři, kloboučníci, 2 koláři, sedláři, klempíři,
zámečníci, kožešníci, 1 hodinář, sklenář, řemenář, holič, malíř
pokojů, kamnář, kominík, švadlena, tesařský mistr, stavitel,
zahradnik. Hostinských jest 7, kupců 5, obchodů střižným zbožím
4, s kožemi 1; zelináři 3.
    Rodina Leupoldů z Löwenthalu po více než 200 let v Řiši
usedlá chlubiti se může diplomem šlechtickým.
    Povýšení do stavu šlechtického dostalo se císařem něm. Bedřichem III.
r. 1482 Martinu Leupoldovi, prvnímu radnímu král. města Jihlavy. Jeho
potomek stejného jména měl vynikající účast v českém povstání. Bylť
mezi posly, vypravenými r. 1619 vyjednávat o konfederaci se stavy
českými.
    Ode dávna slyne Nová Říše klášterem svým. Tento1) leží
na severovýchodní straně městečka průčelím svým obrácen do
údolí potoka Vápovky. Budova nynější pochází z první polovice
XIX. stol. a tvoří dvě kvadratury: první po levé straně od vchodu
jest t. zv. prelatura, kde nalézají se i pokoje pohostinské, naproti
vchodu rozsáhlý sál s přiléhajícími místnostmi a po pravé straně
část konventu. Konvent sám tvoří samostatnou kvadraturu druhou,
připojenou na jižní straně ke kostelu farnímu a zároveň
konventnímu. Stranu od kostela až k náměstí vyplňuje kancelář
velkostatku a byty určené pro úředníky.

    1) Celá stať o klášteru a chrámu Páně jest z péra kapitulára kláštera
zdejšího P. Jos. Kunky, adjunkta při archivu a knihovně klášterní.
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    Kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlu jest vystavěn ve slohu
renesančním a opatřen 2 věžemi. Nad hlavním vchodem jest
mosaikový obraz Nanebevstoupení Páně od Vikt. Förstra.
    Vnitřek kostela působí mile ladným uspořádáním a výzdobou.
(Obr. 71.) Prostorná klenba ozdobena mistrnými malbami malíře
Krackera ze Znojma (v XVIII. stol. za opata Jos. Pelikána),
znázorňujícími obrácení sv. Pavla a rozšířeni víry katolické do
všech končin světa. Mimo malbu nástěnnou vytvořil zmíněný
Kracker 19 olejomaleb rozvěšených po obou stranách presbytáře a
lodi chrámové. Na kůře nachází se na stěně podobizna muže v kroji
XVIII. stol. pohlížejícího do chrámu. Praví se, že jest to vlastní
podobizna  umělcova.
    Obrovský obraz sv. Petra a Pavla nad hlavním oltářem
maloval Adam Enz z Benátek; zemřel, neukončiv ho úplně.
Pochází z počátku XVIII. stol. a stál 1500 zl. Poblíž hlavního
oltáře nad kredencí visí obraz sv. Augustina, malovaný Steinerem
z Jihlavy; právem řadí se mezi nejzdařilejší malby novoříšského
chrámu Páně.
    Křížová cesta zhotovená v dřevě jest práce mistrů Vikt.
Förstra a Bílka. V postranní kapli na pravé straně hlavní lodi
visí obrázek bolestné Panny Marie, jenž při požáru r. 1683 byl
zavěšen v konventě a ač vše kolem zničeno bylo plameny, sám
zůstal neporušen. Za opata Nep. Wýminka byl obraz ten vložen
do skvostného rámu.
    Ukázkou vynikající dovednosti domácích řezbářů jest dřevěná
kazatelna v hlavní lodi od neznámého umělce. (Obr. 72.) Bohatě
a ladně vyřezávané lavice pro kanovníky v presbytáři (stalla)
daroval v r. 1696 Max svob. pán z Cantelma, pán na Budiškovicích,
a zhotovil je jakýsi řezbář z Horní Slatiny.
    V kapli bolestné Panny Marie v skleněné rakvi jsou uloženy
ostatky sv. Kandidy. Pod kaplí jest krypta, do níž se kladli
zemřelí kanovníci až do r. 1780.
    Mezi konventem a kostelem jest kaple sv. Anny, kde se
koná slavnostní přijetí noviců a skládaji jednoduché sliby. Pod
kaplí jest druhá krypta. Na oltáři ve skleněné rakvi chovají se
ostatky sv. Euprepie a nad ní stojí krásná socha sv. Anny, držící
na pravé ruce P. Marii, na levé P. Ježíše. Celá skupina zhotovena
z jednoho kusu kamene.
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    Konvent mimo místnosti určené k obývání pro kněze řádové
poskytuje útulku knihovně, archivu a vestiáři. V tomto složena
jsou bohoslužebná roucha. Nedaleko vestiáře v přízemí jest archiv,
jemuž v brzku dostane se nového uspořádání. (Chová památky

Obr. 71. Vnitřek chrámu Páně v Nové Říši.

písemné od r. 1257. Bohužel doba od založení kláštera až do
r. 1516 jest zastoupena velmi kuse. Neúplnost tuto zavinily
náboženské bouře ve stol. XV., nešetrnost vetřelého kněze Kryštofa
Pengara, válka třicetiletá a částečně v době novější několikeré
stěhování. Prvně uspořádal archiv P. Jindřich Fritz r. 1704

20*
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a zanechal pečlivě psaná regesta. Poznovu uvedl archiv do pořádku
kolem r. 1840 P. Norbert Ritschel.1) Též opat P. Norbert
Drápalík se archivu s porozuměním ujal.
    Knihovna jest umístěna v prvním patře konventu a určen
pro ni sál, vyzdobený nástropními freskami ze života sv. Norberta,2)
a 3 rozsáhlé pokoje: O knihovnu zjednali si zásluhy probošt
Bernard Leupold z Löwenthalu a opati Josef a Jan N. Pelikán.
Zvláště tento zvýšil koupěmi knih ze zrušených klášterů a od
soukromých osob do té míry stav knihovny, že místnosti nestačily
a utvořena knihovna t. zv. dolejší, obsahující díla vybraná
a vzácná, jež však při požáru v r. 1813 vzala úplně za své.
Nynější knihovna čítá na 17.000 svazků, asi 100 rukopisů a tolikéž
inkunábulí. Nejstarší dvousvazkový katalog (psaný, in folio)
pochází z r. 1808. Novější seznam lístkový jest neúplný. V brzké
době přikročí se k novému katalogisování.
    Spojení mezi konventem a prelaturou tvoří veliký sál,
malovaný malířem Červinkou a ozdobený třemi podobiznami
opatů: Jos. Pelikána, Jana N. Pelikána a Ferdinanda Seky v životní
velikosti.
    Na prelatuře jest umístěna sbírka obrazů, jež zakoupil
opat Jan N. Pelikán a obsahující některé vzácné obrazy cizích
mistrů. V souvislosti s komnatami prelatury jsou t. zv. „pokoje
biskupské“, určené za obydlí vyšším hodnostářům a vkusně
vyzdobené předměty uměleckými a starožitnými.
    Na jižní straně přiléhá ke klášteru starý, zrušený hřbitov.
Ostatně je klášter obklopen zahradami. Pod zahradou t. zv.
prelátskou jest panský pivovar. R. 1910 celá budova opatřena
vodovodem a zavedeno po celém domě elektrické osvětlení.
    Stavbu konventu započal r. 1616 probošt Adam Skotus
a k úplnému zakončení v nynější podobě došlo až za opata
Ferdinanda Seky (1821-1852). - -
    Že v Nové Říši, místě s kostelem a farou, bývala od stara
i škola, jest samozřejmo. Také se o ní již ve století 16. zmínka
činí.3) Od r. 1755 byl tu učitelem Jos. Procházka. Když r. 1788

    1) Přítel Ř. Volného a pilný přispívatel do jeho topografie Moravy.
    2) Práci tuto vykonal r. 1752 malíř Mayer z Brna.
    3) Obec r. 1586 zavázala se na učitele klášteru přispívati 15 zl. ročně,
což smlouvou mezi klášterem a obcí r. 1652 nově bylo utvrzeno. L. 687.
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Leop. Hörmann, c. k. krajský komisař, na prohlídku školy v Nové
Říši se dostavil, uznal nezpůsobilost starého „rektora“. Ponechán
na škole syn téhož Bernard Procházka (do r. 1800). Odtud
učitelovali na jednotřídní škole zdejší Jan Fryček (do r. 1826),

Obr. 72. Kazatelna v chrámě Novoříšském.

Jos. Kalina (do r. 1829). Tohoto roku zřízen tu řádný učitelský
„pomocník“; škola mající již 195 žáků, stala se dvoutřídní, když
přistavěna druhá učírna. Před tím (od r. 1817) pomocník zdejší
Matěj Hladký byl ustanoven jako učitel „ex currendo“ pro Č.
Hrádek. Za učitele Jana Macha (do r. 1873) vystavěna jednopatrová
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budova školní (dle fase z r. 1857 měl učitel na příjmech
ročně 250 zl., pomocník 120 zl.; vyučovalo se denně 4 hodiny).
Za nadučitele Fr. Dvořáčka (do r. 1893) rozšířena škola na trojtřídní
(1875), čtyřtřídní (1888) a zavedeno industriální vyučování
(1885). Tehdy byl tu po 4 léta podučitelem proslulý básník
Václav Jebavý (Otakar Březina). Za Filipa Pořízky (do 1908),
škola na pětitřídní rozšířena (1908) a opatřena zcela novou moderní
budovou (nákladem 80 tisíc korun), škola za dosavadního
nadučitele Fr. Nováka rozšířena o pobočku a opatřena hojnými
pomůckami. Jest tu přes 300 žáků. Pokračovací škola o 2 ročnících
založena r. 1900.
    Dějiny obce úzce s dějinami kláštera souvisí. Není však
možno s určitostí stanoviti, zdaž osada starší jest kláštera, či,
jak někteří za to mají, teprve po založení jeho povstala.
    Nedaleko Nové Říše při silnici k Dačicům ležící vesnice
Červemý Hrádek bývala ve 13. až 15. věku sídlem znamenitého
rodu šlechtického, z něhož pocházel Markvart, zakladatel kláštera.
Dosud místo tvrze jejich valem obtočené zřetelně lze poznati.
    Šlechtická rodina ta měla i tvrz, řečenou „Hrad“ v Nové
Říši, na níž po roce 1220 nástupci Markvartovi, bratr jeho Olbram
syn tohoto Vilém snad seděli stále. V polovici stol. 13. dovídáme
se o druhém Markvartu a manželce jeho Ludmile z Říše, jichž
syn Markvart opět z Hrádku se píše. A těmto pánům z Hrádku
původně Říše a zboží pozemské, pokud nepodarovali jím klášter,
patřilo. Ač z dávných časů těch přímých zpráv není, lze za to
míti, že teprve po zániku rodu a opuštění tvrzí v Červeném
Hrádku a Říši obyvatelé Nové Říše v poddanost kláštera uvedeni
jako jiní obyvatelé blízkých vsí od let založení kláštera. R. 1301
připomíná se Smil z Hrádku s manželkou Evou, týmž časem
také Olbram, od jehož vdovy, provdané za Budivoje z Vojslavic,
koupil konvent r. 1320 dvůr v Říši za 61 hřiven. Tehda žili
i Valter z Hrádku, který r. 1318 píše se hejtmanem moravským,
a Smil z Hrádku, v zemských deskách připomínaný. Ale jisto, že
hned v letech 1320tých na Hrádku samotném byla již rodina
po hradě Holoubku se píšící. Bohuslav Kokorský z Holoubka-
Starče prodal mlýn u Říše Klimentu Píšovi; r. 1353 prodán           
i Hrádek Konradu Bayerovi (Payerovi) z Holoubka.
    Jiný zápis v zemských deskách praví, kterak roku 1386
Mikuláš Rulant z Holoubka tvrz v Nové Ř íši  s dvorem, rolemi,
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2 rybníky a dílem městečka Říše dvůr ve Stoješicích, les
ve vsi Otvrni, pak pozemky v Budči a Krasonicích sestře své
Evě doživotně připsal. Tato přepustila kolem r. 1406 tvrz bratru
svému Bohuslavu z Holoubka, kterýž prodal ji i s dvorem ve
Stoješicích, lesem Otvírnovým se 6 kopami ročního úroku z
městečka, dvorem, 2 rolemi a šestým dílem výtěžku mýta zdejšího
Bohuslavovi z Habrovan,1) vyhradiv sobě ochranné právo nad
klášterem. Po smrti jeho podědila statek ten vdova jeho Ofka
z Rausenbrucku. Té týká se asi zápis z r. 1434: Ofka z Olšan
pohoní Ondřeje z Radotic a dává jemu tu vinu, že jí drží její
dvůr před Říší, nemaje k tomu žádného práva. (Kn. Půh. Brn. 1417
fol. 72. Výpisy V. Brandla.) Po smrti Ofčině prodán statek
Říšský bratřím Oldřichu a Hynkovi z Maříže. Mikuláš ze Slatiny
jako plnomocník po Ofce vložil zboží to jmenovaným v desky
r. 1464. Oldřich odkázal díl svůj i s přikoupenou dědinou
Vilímčem synům svým Oldřichovi a Hynkovi. Prve jmenovaný
zapsal roku 1482 podíl svůj manželce své Kateřině z Bolíkova.
K r. 1504 (uvádí Švoj) odstoupila Barbora, dcera Oldřichova,
majetek svůj Janu Čeloudovi z Pálovic, kterýž manželem byl
Johany z Osečan, vnučky Václava z Maříže. Všechno dědictví
vladyk Mařížských (tvrz Říši, Vilímeč a Martiničky) spadlo právem
odúmrtním na zeměpána. Král Vladislav propůjčil je moravskému
podkomořímu Václavu z Ludanic-Jemničky a Janu Čeloudovi
z Pálovic r. 1505. Tento Jan, odkoupiv polovici statku, spadlou
zatím na dědice Václavovy, syny jeho Hynka a Zikmunda, spojený
takto stateček pustil obci Novoř íšské r. 1528 s tvrzí („Hradem“),
pozemky u Červeného Hrádku a vsí Vilímčem. Že však jako
„poddaní“ nemohli Říšští zapsání býti majiteli pozemkového toho
zboží, dovolil jim Adam z Hradce zápis vtěliti v desky zemské
pod svým jménem r. 1529. Později praví se, že použili Říšští
500 zl., složených kdysi Mikulášem Kusým na vydržování kaplana
při kapli sv. Norberta „Na hradě“, ke koupi tvrze roku 1528.2)
Ač mluví se tu současně i o pustém dvoře Chřástovu a lese

    1) V listině z r. 1409 (Dipl. XIV. 100) uvádí se mezi rukojmími: „Bohuš
z Habrovan seděním v Říši“; Klára, převorka v Říši, podala 1407 odpor
proti vkladu tomu.
    2) Smlouva mezi klášterem a. obcí v Telči v pondělí po sv. Prokopu
roku 1586. - Znění smlouvy jest neznámo. Pouze probošt Vavřinec Plocar
ve své žalobě z r. 1638 proti Novoříšským se na ni odvolává.
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Pahorku, zdá se, že neznámou nám smlouvou neb výhradou
Adam z Hradce dvůr řečený v brzku od statku oddělil, prodav
týž r. 1531 Pavlu Bulínovi z Říše. A zmáhala se obec jako právě
v tehdejších časích mnohá na Moravě města přikupováním
rozlehlých pozemků vůčihledě. R.1552 koupili Říšští od bratří
Vavřince a Alexi Šlakových dvůr Radotice za 780 kop. Poněvadž
otec jmenovaných Martin koupil dvůr se závazkem odváděti
vrchnosti do Telče na sv. Martina kopu grošů a „bílou hus s
červenýma očima“, stalo se potomně přičiněním probošta, opata
Želivského Kašpara, r. 1568 narovnání, že vzala závazek ten obec
na sebe. Roku 1572 prodal Jiří Bulín obci pustý dvůr svůj Chřástov
za 750 kop a r. 1573 klášter pustil jí pozemky, ležící u cesty ke
Zdenkovu, řečené Stošice. Ostatek Stošic za 300 kop koupila
obec roku 1578 od Petra Černého a rukojmí jeho a splácela
vejrunky do r. 1590.1)
    Nejen majetkem sílili Říšští, než i různými právy. Přičiněním
konventu povýšena obec již roku 1363 na městečko a propůjčeno
jemu markrabětem Janem právo tržní (trh v oktáv
sv. Petra a Pavla).2) Již v ty dávné časy bylo tu mýto.3) Roku 1457
přidal král Ladislav jarmark druhý; oba potvrdil r. 1557 král
Ferdinand I., jelikož „původní listiny v minulých vojnách se
ztratily“.4) Za krále Rudolfa II. přibyl r. 1591 trh třetí; obci
propůjčeno právo na vybírání soudních poplatků a pokut. Vše
potvrdil r. 1650 Ferdinand III.5) Právo na čtvrtý trh dáno městečku,
„jež ohněm, vojenskými pochody a velkými poplatky velmi
utrpělo,“ majestátem Marie Terezie r. 1747.

    1) Převody majetkové z let 1529, 1531, 1552, 1568 a 1572 vepsány jsou
v pergamenovou knihu privilegií městečka, potvrzených roku 1606
císařem Rudolfem II. (archiv obce Nové Říše) a opsány vesměs ve
zvláštním svazku pod názvem „Privilegie obce Nové Říše“ v archivu
klášterním. - Také  „Gruntovni kniha Nové Říše“ str. 24.
    2) Annales P. Henrici Fritz (Archiv klášterní). - Již v listině z r. 1354
píše se Říše městečkem: „oppidum Reusch“. Dipl. VIII. 234.
    3) Roku 1606 vysvědčili purkmistr a rada proboštovi, že všechna mýta
klášteru přináležejí kromě tří jarmarků ročních. (Priv. Reg, I. fol. 130.) - O
zdejším mýtu prastarém viz Notizenblatt 1881.
    4) Originál majestátu z roku 1457 s krásně zachovalou pečetí krále
Ladislava jest na radnici Nové Říše.
    5) Také majestáty z r. 1557 a 1650 zachovány na radnici.
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    Mnohé byly příčiny, že obec zmohutnělá ve prudké dala
se spory s klášterem, který bezprostřední zůstával vrchností,
oprávněnou od poddaných různých povinností a robot vyžadovati,
třeba že ve příčině robot nic písemného sjednáno nebylo
a tyto povinnosti pouze po starodávném obyčeji se plnily. Byl
tu dávný spor mezi ochranným pánem kláštera, majetníkem
panství Telče, a konventem, byly tu rozpory a nedůtklivosti, tajené
i propukajicí rozmíšky náboženské, kdy Říšští po příkladu
obyvatelstva na okolních panstvích z církve katolické vystupovali.
A klášter, skutečně tenkráte hynoucí, zůstával osamocen, bez
přátel, ke všemu pak neprozíravým jednáním převorky Anny
Černičské sám sobě nemálo uškodil. Téměř 180 let trvaly s delšími
a kratšími přestávkami nesnáze, žaloby a hněvy o desátky,
roboty, práva na různé pozemky, vaření piva, šenk pivní a vinný
a pod. mezi klášterem a obcí. O té věci jinde obšírně psáno
bylo:1) shrneme tudiž jen stručně události let 1580tých až
1750tých v přehled.
    Převorka Anna dovolila svobodně šenkovati Říšským víno
i pivo. Spor z toho vzniklý urovnal r. 1586 Zachariáš z Hradce
na Telči, nařídiv současně, by desátky byly klášteru správně
odváděny, a obec aby starý poplatek ročních 15 zl. na uč itele
klášteru platila. Snad bylo by tehdy došlo k narovnání trvalému:
avšak momenty náboženské hrály tu význačnou roli. Robota
odepírána dále. Probošt Urban nucen byl roku 1594 obrátiti se
k císaři Rudolfovi, kterýž nedlouho před tím milostí svou obci
se nakloniv této (1591)2) potvrdil privilegie Ferdinanda I. z r. 1557
a krále Ladislava z r. 1457, udělil jí nový výroční trh na čtvrtek
po první neděli po velikonocích. Komise v březnu roku 1595
nařízená (královskými komisary: podkomoří Mikuláš z Hrádku
a přísedící zemského soudu Václav Zahradecký) zůstala
bezvýslednou. A když v červenci t. r. zemřel výborný probošt
Urban, převorka Anna veškerá ustanovení jeho svémocně a
neoprávněně rušila, pivo na obci vařiti dovolila, pozemky rozdávala
a pod. Konečně na rozkaz představených klášter a přestěhována do
ženského kláštera v Chotěšově v Čechách (v listopadě 1596), kdež
jako poslední panna kláštera Novoříšského zemřela. Roku 1599

    1) Dr. Jan Reichert: „Upravení poddanských poměrů v Nové Říši
roku 1611.“ Č. Z. M. 1909.
    2) Priv. Reg. I. 182.



314
zvolen, stal se probošt Šebestian Chotěbořský opatem v Louce.
Před odjezdem svým vydal obci privilej „po řadě“ (pořídkou)
vařiti pivo,1) což císař Rudolf II. r. 1606 potvrdil.2) Roku 1607
podali Říšští nové stížnosti na probošta Adama Skotnického
o šenkování piva, desátky ze Šlakova, plat na učitele a zahradu
za radnicí položenou. Probošt obrátil se na arciknížete Matyáše,
jehož správě tenkráte byla Morava přidělena.
    Komise, k níž přizváni byli i opatové ze Zábrdovic a Louky,
v září 1611 v Brně se nesešla; za to vydali se, neuvědomivše
ostatní členy, tři nekatoličtí královští komisaři Vilém z Roupova
na Mladěnovicích a hradě Znojemském, Vilém Dubský z
Třebomyslic na Dačicích, Vilém Munka z Ivančic na den 7. října t.
r. do Říše. Sjednána úmluva, jež stvrzena majestátem krále Matyáše
r. 1617.3) Z té vyjímáme: Zahrada za radnicí patří klášteru; na robotu
má příště každý láník místo dřívějších 4 ženců posílati 3 žence a 3 vazače,
půlláník ke 2 žencům i 2 vazače, čtvrtník buď 2 žence nebo 2 vazače; na
lov ryb každý má čtyřikrát v roce jíti; na svážení obilí dáti 2 povozy nebo
dvakrát jeti; odvésti letní a zimní desátek z Jindřichovic; jsou povinní
sbírati med; vrchnosti náleží právo odúmrtní; od sirotčí pokladny má míti
jeden klíč klášter, druhý obec; smlouva z r. 1586 se zrušuje; obec nemá
platiti desátku ze Šlakova a dávati plat na učitele, ale les „Stráň“ patří
klášteru a z polí odtud odváděti jest desátek; „darování panny Anny
Černčicky z Kácova někdy převoryše kláštera, poněvadž na velikou škodu
téhož kláštera se spatřuje a k tomu od J. M. královské ani Jich Milosti
slavných pánů předků J. Msti. nikterak stvrzeno není, nemá míti žádné
platnosti a moci; šenk vinný a pivní budou moci Novoříšští provozovati;
bez svolení probošta nesmějí stavěti nových chalup ani koho přijímati do
obce vyjímaje pozemky, přináležející k zakoupené jimi tvrzi.“
    Klášter domáhal se změn smlouvy, jelikož nebyli při komisi
králem ustanovení dva opatové a probošt Adam donucen k ní
pohrůžkami a  násil ím. Spor vzplanul na novo roku 1628.
Císař Ferdinand dovolil klášteru ve vlastním domě pivo šenkovati.
V nové smlouvě v Telči t. r. uzavřené slíbili Říšští odváděti
desátky ze všech pozemků, vyjma Šlakova, Hradu a Chřástova:
ze Stošic platili 21 grošů úroku. Přistoupili k tomu, přivážeti ze
Zábrdovic 1 sud vína a ze Znojma 5 sudů. Spory neutuchly, až
teprve srovnány r. 1652 v Brně královským zemským tribunálem.
Známo,

    1) Priv. Reg. I. f. 186.
    2) V majestátech z let 1747 a 1782 opis (Radnice Novoříšská).
    3) V majestátu Ferdinanda III. roku 1650 obsažena listina Matyášova.
(Radnice v Nové Říši.)
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že po vzbouření selském v Čechách r. 1680 na četných místech
nepokoje pro roboty vznikaly. I Říšští usilovali všelikých
povinností se zbaviti. Ale soud, vedený advokátem Sabathinem
v letech 1690 zůstal bezúspěšným. Nebylo pokoje za probošta
Leupolda (1708); zmatky vyvrcholily za opata Aug. Nep. Wyminka
v letech 1720tých. Probošt počal stavěti sýpky na místě, jež
obec za svůj majetek považovala. Píšíť ve své „Pamětní knize
gruntovní“: „Probošt stavěl na obci, jež slove Hrad a hradem
k obci byl koupen.“ Klášter mínil tu postaviti i kovárnu a 2 chalupy.
Také ohradil tenkráte „Na výhoně“ jakési rybníčky. Obec
obrátila se na hraběte do Telče, potom však vášeň nad rozvahou
zvítězila. Dne 23. června 1730 o 1/2 5. hod. ráno celá obec do
radnice se sešla, „i ženy všecky a synkové“, potom na ten Výhon
„vejpad učinili“. Ženy trávu odnesly, sousedé a synci ploty
rozmetali.1)
    Krajskou komisí 12. listopadu 1731 ukončen spor prohlášením,
že Výhon klášterním byl a jest majetkem.
    Smlouva z r. 1731 vepsána v majestát císařovny Marie
Terezie r. 1747, poslední pak „robotní porovnání“ z roku 1751
vtěleno v majestát císaře Josefa II. r. 1782.2)
    Jest na bíle dni, že nekonečné spory vývoji obce velice byly
na újmu. Také válečné útrapy dolehly těžce na obyvatelstvo
zdejší. Bědných, častých a těžkých válek následků ani klášter
nezůstal ušetřen. - Roku 1278 pluky Rudolfa Habsburského,
vítěze z Moravského Pole, Znojmem k Jihlavě naší krajinou se
braly, pleníce a tuto pustošíce. Zle se vedlo Říši za dvojího
vpádu husitů (1423 a 1424), nejhůře však r. 1430, kdy klášter
Prokopem Holým pobořen. Tehdy jeptišky sotva život útěkem
do Telče zachránily. Ještě větších spoust a škod nenahraditelných

    1) „Pamětní a gruntovní kniha městečka Nové Říše“ fol. 48 a 49.
Stůjtež zde z knihy té, nacházející se nyní v Museu města Telče, kamž od
c. k. okresního soudu v Telči odevzdána byla, jména purkmistrů a rychtářů
z let 1562-1582, volených po mnoho let: purkmistři Holoubek, Hron,
Linka, Panoha, Zoubek, rychtáři: Černý, Kymlar, Linhart, Panoha,
Zoubek. R. 1720, kdy dle zvyklostí tehdejších v hrdelním soudě syndik z
Telče v Nové Říši vyslýchal a kde také nad vrahem ortel na lámání kolem
znějící vykonán byl, „seděli toho času na ouřadě v Říši: Martin Beneš,
primátor. Konšelé: Kandus, purkmistr, Pelikán, Marek Cejnar, Tichý,
Veselý, Svoboda, Kratochvil, Matěj Beneš, Matěj Cejnar, Bulín. Rychtář:
Jiřík Machek.
    2) Oba majestáty (pergamenové knihy privilejí) na radnici v Nové Říši.
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zanechaly v celém širém okolí války Matyáše Korvína s Jiřím
Poděbradským roku 1468, kdy celá řada osad s povrchu země
navždy zmizela. Říše vypleněna zcela. Neblahé paměti byl
městečku rok 1622. Pykalo za nerozvážnost jednotlivců. Byltě za
povstání českého Krištof z Říčan všech statků klášterních se
zmocnil. Probošt Adam musil do Telče utéci. Někteří rozvášnění
sousedé, nekatolíci, vedeni mlynářem Danielem Píšou,1) vnikli do
kostela a zneuctili svatyni neslýchaným způsobem. Svatostánek
byl rozbit, obrazy zkomoleny a vyházeny, socha svatého Petra
s očima vypíchanýma na náměstí vystavena k silnici, „aby mýto
vybírala“. Kostel přeměněn v modlitebnu a povolán z Jemnice
kazatel. Po bitvě na Bílé Hoře souzeni a trestáni i Říšští. Postačí
poznamenati, že roku 1622 ubytován tu pověstný Maradas
s dragouny svými.
    A což teprve léta 1640tá! Od února r. 1641 do října 1642
vydáno obcí na vojsko 2056 zl. 171/2 kr. Švédové, vydrancovavše
městečko i klášter, od 4. března do 5. května roku 1645
tu pobyli; čítalo se tehda škody za 18 tisíc zlatých, suma, dle
tehdejší hodnoty peněz obrovská. Právem stěžovala si obec
r. 1646, že jest „častými durchcuky, stavuňky a kvartírováním“
cele ochuzena. Dodávky vojenské od července 1645 do května
1648 obnášely v penězích 3873 zl., „všecko v mírnosti počítajíc“.2)
A ke všemu r. 1645 i zhoubný požár městečko navštívil.
    Svízelný byl rok 1683, kdy Turek hrozil zkázou celé říši.
O těžkostech válek císařovnou Marií Terezií vedených píše
„Pamětní kniha obce“ mezi jiným: „Den 24. ledna až 13. února r. 1742
byli tu kyrysníci Hohenemsovi, celá kumpanie. Na to 15. února
přimaršíroval Brandeburg. Mnoho jsme s ním vystáli. Pobral lidem mnoho
věcí a obilí, tak že se čítá s ním útraty na penězích 1643 zl. Jiřík
Kratochvíl byl bit a tahán; až oběsiti ho chtěli. Mikuláš Reyman musil
tancovati a všichni v domě a sobě při tom zpívati. Matěj Kratochvíl též
musil tancovati, a když ho palašem bili, za každou ranou výskl. Oni více
bili, až jemu se nelíbilo. Já až do lesa  utíkati jsem musil s velikou těžkostí
a strachem, že vypsat nemožno jest. Item den 28. Febr. 1742
přimaršírovali Poláci a Sasi; sousedi s nimi mnoho vystáli a je jídlem a
pitím i vším jiným zaopatřiti musili, tak že outraty s nimi se čítá 883 zl.
Před tím P. Michaelovi Seyfriedovi huláni všechna okna

    1) Od něho koupila obec r. 1620 svobodný mlýn „Na louce“, k němuž
patřila pila, vápenka, cihelna a dům v městečku, za 4500 zl.
    2) „Poznamenání outrat s lidem vojenským“. - Archiv klášterní.
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svými píkami roztloukli, kdežto on před nimi skrýti se musil, nebo by jeho
i o život připraviti chtěli.“ V téže knize jsou i „Paměti z roku 1805“
o válce francouzské.
    Roku 1813 dne 24. listopadu o 7. hod. ráno vyšel oheň
u Antonína Leupolda, pekaře, č. 76. Nad tímto vyhořeli domy
dva, pod ním pak domy tři a hospoda, panský dům. Odtud
chytly byty úředníků, a již hořely prelatura, konvent i kostel.
Oheň přeskočil i na klášterní stodoly. Uprostřed ohně stála škola
a zůstala neporušena. Až z Budišova dojeli se stříkačkou, i podařilo
se část bibliotéky klášterní, varhany a j. zachrániti. Také
roku 1855 a 1861 týž zlý host obec návštívil a těžce poškodil.
    Ze znamenitých rodáků zdejších jmenujeme skladatele
hudebního a ředitele dvorních divadel ve Vídni Pavla
Vranického, hospodářského spisovatele Fr. Bened.
Ratkovského (nar. 1755). Působení Marcell ina Riesse,
klášterního lékaře, sluší zvlášť v paměti zachovati. Na popud jeho,
pílí a vytrvalostí1) jeho zřízen v pamět narození korunního prince
Rudolfa ústav „Rudolfinum“. Je tu nemocnice, opatrovna, škola pro
ruční práce a kaple. Ústav svěřen Milosrdným sestrám z
kongregace sv. Karla Boromejského. Zásluhou lékaře shora
jmenovaného založena záložna zdejší  a vodovod.2)

Dějiny kláštera.

    Panenský klášter „Blahosl. P. Marie“ řádu premonstratského
vŘíši založili r. 1211 Markvard z Hrádku (de Castello)
a choť jeho Vojslava. Jediným dokladem správnosti fakta toho
jest od pradávna se udržující tradice, bez stínu pochybností
zaznamenaná prob. Adamem Skotem (v. Skotnickým),3)
odvolávající se na jakési staré, dnes neznámé listiny, v nichž
zakladatel uveden v hodnosti nejvyššího vojenského velitele.
Poněvadž

    1) J. V. císař dovolil věnovati z výtěžku XII. státní loterie roku 1869
8000 zl. Obšírně o ústavu v brožuře „Památka na slavnost posvěcení
ústavu korunního prince Rudolfa v Nové Říši r. 1878“ a „Příspěvek k
udržení památky na padesátou ročnici vladaření J. V. císaře Františka
Josefa I. 1898“.
    2) Popis Nové Říše, Bohuslavic, Rozseče, Svojkovic, Vápovic a
Vystrčenovic doplnil nadučitel Fr. Novák, cennými výpisky z archivu
klášterního přispěl kapitulár, adjunkt knihovníka a archiváře kláštera Josef
Kunka, z jehož  péra jest následující stať: „Dějiny kláštera“.
    3) Probošt novoříšský (1605-1631): Consignatio tam Praepositorum
quam benefactorum Caniae Neoreischensis Ms. (1607).
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zakládající listina zmizela a v zachovaných památkách současných
se doposud nikde zmínka o založení neděje, kladou někteři,1)
o místní tradici se nestarající, datum založení až k r. 1240.
Zatím však dostává se domácí tradici pevného základu jednak
záznamem Skotovým, jednak poukazem na to, že až do r. 1514
chován byl na památku založení v klášteře veliký stříbrný kříž2)
s podobiznami zakladatelů a podle nich že zhotoveny obrazy
dodnes v klášteře chované. Na každém obraze tím způsobem
zaznamenán3) i rok založení kláštera i rok úmrtí zakladatelů.
Také lze doufati, že členové kláštera chovali aspoň tolik vděčnosti
k zakladatelům, aby si pamatovali o nich aspoň ta nejnutnější
data a skoro se zdá nemožným zapomenutí jich, když se v klášteře
každodenně oživovala vzpomínka na ně slavnými bohoslužbami.
    Popudem k založení bylo nám dnes neznámé votum, jak vysvítá
z uvedeného nápisu: „Deo, Deiparae et Norberto, voto perpetuo.“
    V čem záleželo původní nadání nového kláštera, nelze
s určitostí říci, poněvadž zakládající listina se nezachovala. Dle
Adama Skota a zachované smlouvy mezi konventem a Ludmilou
a synem jejím Markvardem z Hrádku r. 1257 o patronátní právo,
dva lány a desátek ve Staré Říši,4) držel klášter v té době část
Nové Říše (pravděpodobně trať „Stošice“ směrem ke Zdenkovu),
lán ve St. Říši, dvůr v Budějovičkách (u Krásonic), dvůr u Nového
Meziříčka., ves Martinice (u Klobouk), čtyři lány ve Vilímči, a dva
vinohrady v Polehradicích, jež r. 1257 vyměněny byly za dva  lány
a zahradu v Nové Říši. Klášteru patřil též desátek malý
i velký z Markvartic, Svojkovic, Mal. i Vel. Štítek, z Hladova,

    1) B. Dudik v Děj. Mor. (Praha 1878) VI. díl 329 nezná ani datum ani
zakladatele.
    2)... coaevum fundacionis monumentum, Crux scilicet argentea inaurata,
utriusque Fundatoris effigiem caelatam repraesentans... Hugo, Ordinis
Praem. Annales, Tom. II. col. 336 (Nanceii MDCCXXXVI.). - Kříž tento
odcizil vetřelý probošt Kryštof Pengar r. 1514. (Viz Instrumentum
publicum  contra Pengar. Klášt. archiv.)
    3) Na podobizně Markvardově: Deo, DeIparae et Norberto, Voto
perpetVo  bona ConseCro. (1211). Marquardus de Hradek, VICtor, ab Ipsa
Morte VICtVs obIIt, 29 Jannuarii (rok úmrtí 1220). - Na podobizně
Vojslavině: DeDICo qVoqVe SanCtae Annae (1211). Wojslawa de
Hradek, Morte VICto VICtaqVe  pIe obIlt 28 Februarii (rok úmrtí 1220).
    4) Archiv klášt. orig. č. 1. - Tato Ludmila byla z rodu Vítkoviců. Cod.
Dipl. Mor. III.
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Sedlatic, Olšan, Veselí (nyní Nepomuk), Římova a Lipolce, z Červ.
Hrádku a Steříče1) (Starče) mimo nejbližší vesnice u Nové Říše.
    Mimo označené uvádí Adam Skotus ještě jako majetek
klášterní (bez data získání):
    Rychta Vranůvka (Wranendorf) mezi Bohuslavicemi a Rozsečí
- quam nobis dedit Ottozlaus de Bohuslawicz a ves Vicenice
(quam nobis dedit Elisabeth soror Conradi Bavari).
    Naprostá nejistota provází však otázku, odkud přišly do
nového kláštera první panny. Praví se sice, že byly sem uvedeny
panny ze Křtin, ale pro tvrzeni toto není důkazů. Možno říci
toliko, že klášter zábrdovský měl rozhodující účastenství v osazení
kláštera našeho, vykonávaje tu mnohá práva. Opat zábrdovský byl
od pradávna novému klášteru „otcem opatem“ a název tento,
jakož i svrchovanost názvem tím odůvodněná jeví se v celých
dějinách od dob nejstarších.2)
    Rovněž neznámý jest počet klášterních panen v Nové Říši
dlících a kromě několika jmen tu a tam se vyskytujících v kupních
smlouvách a darováních nevíme až do 16. stol. ničeho bližšiho.
    V čele konventu stála převorka (převora, převoryše). Záležitosti
majetkové, správu a dohled nad statky i duchovní správu
při kostele farním obstarával probošt pannami zvolený a „otcem
opatem“ i vládcem země potvrzený. Právo svobodné volby měl
ženský konvent potvrzeno jak stolicí papežskou tak králi českými
a ve vykonávání jeho nedal si nikým brániti. Volen býval vždy
člen kláštera zábrdovského. Že proboštství bylo úřadem
znamenitým, patrno z toho, že proboštovi od prvních dob náleželo
právo chovati při sobě klíč od pečeti konventské zábrdovské,
takže bez něho nemohl se opat pouštěti v zápisy na škodu svého
konventu.3) Později, hlavně ve stol. XVI. býval probošt novoříšský
předem určen (predestinován) za opata pro Zábrdovice.

    1) Wolný v Topografii Moravy (VI. 279) považuje nesprávně Steříč za
Starou Říši. Klášter novoříšský měl r. 1260 s klášterem třebickým spor o
desátek ve Starči. O ves Mastník u Starče pohnala r. 1481 převorka
Kateřina Jana z Lomnice, „že si osvojil úroky od 10ti let a ještě stále
béře...“  (Půhonové v archivu klášt.)
    2) Cyril Žídek ve své brožuře jmenuje Kounice u Ivančic při zmínce
o osazení Nové Říše pannami. Domněnka ta jistě je nesprávná už z toho
důvodu, že Kounicím byl otcem opatem opat želivský a byl by býval i
Nové  Říši, kdyby se bylo osazení z tohoto kláštera stalo.
    3) Poznamenání prob. Urbana (1570-1595) v archivu klášterním.
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    Převorka užívala pečetě s obrazem Panny Marie a Ježíšem
na ruce, probošt s podobou apoštola sv. Petra s klíčem v pravici.
O znaku klášterním z prvních dob zmínka se neděje žádná.
    Chrámy byly v Nové Říši dva: farní, zasvěcený sv. Petru
a Pavlu, a konventní, zasvěcený Panně Marii. Mimo to bývala
„na hradě“ kaple sv. Norberta se hřbitovem a bytem pro kněze,
vystavěná prvním známým proboštem Gottfridem (1257-1278).
    Zprávy o proboštech původního kláštera panenského jsou
velmi kusé a neúplné. Jediným vodítkem jest nám seznam
zanechaný prob. Adamem Skotem.1) Dle kusých záznamů z
nejstarší doby lze sledovati ponenáhlý, klidný rozvoj kláštera,
vzrůst jeho práv a majetku a tušiti řádný život klášterních panen
pod pečlivou správou probošta a převoryše. Prvním známým
proboštem jest Heřman r. 1248. (Viz Cod. Dipl. III. CXXV.)
    R. 1276 dostalo se klášteru práva bráti všecky peněžité
pokuty poddaných od Přemysla Otakara II.2) Probošt Marsylius
(1300-1311) získává patronátní právo ve Staré Říši r. 13013)
a r. 1311 v Krásonicích.4) (Na obě fary presentoval konvent vždy
některého člena kláštera zábrdovského.) Roku 1320 koupen od
Budivoje z Vojslavic a Ermily, vdovy po Volframovi z Říše
a manželky Budivojovy, dvůr v Říši za 61 hřiven.5)
    Potvrzení privilegií a majetku papežem Janem XXII. dostalo
se klášteru r. 1331 za probošta Nicislava (1330-1345). Zároveň
vzat byl klášter v papežovu obzvláštní ochranu.6)
    Velmi záslužnou byla činnost převorky Jitky (Jutta). Neznámý
skladatel nekrologu jí na počest složeného ne neprávem nazývá
ji druhou zakladatelkou (secunda fundatrix). Jejím prostřednictvím
dostalo se klášteru r. 1359 zboží v Loučce (někdy ves mezi
Hladovem a Dlouhou Brtnicí) a v Olešné r. 1369.7) (Závišná
Olešná.)

    1) „Series praepositorum omnium“ v archivu klášterním, též u Wolného,
Žídka a Čermáka.
    2) Dat. Kominii millesimo ducentesimo septuagesimo sexto octavo Idus
Junii. Orig. č. 2. v archivu klášterním.
    3) Dat. in Rusch a D. millesimo trecentesimo primo. Orig. v archivu
klášterním č. 3.
    4) Dat. in Bruna a. D. M. CCC. XI. domin. proxima post fest. b. Martini.
Orig. č. 4. 5) Cod. Dipl. Mor. VII. 810.
    6) Dat. Avinione Idus Novemb. Orig. č. 5. v archivu klášterním.
    7) Zemské desky V. 187, 188.
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    Příznivcem kláštera osvědčil se býti markrabí Jan, jenž za
stejnojmenného probošta udělil r. 1363 konventu odúmrtní právo
na statky poddaných potvrdil dřívější výsady, vyjmul klášter
a poddané z pravomoci úřadů světských, „chtěje kráčeti ve
šlepějích předků“, jak psáno v příslušné listině.1) Dalšími koupěmi
získány r. 1379 dva lány v Rosičce2) (odtud Panenská) a r. 1386
ves Krnčice.3)
    Pečlivost Jitčina a vzorný život panen získaly klášteru hojně
příznivců. Jmění klášterní mimo četné koupě vzrůstalo přínosy
panen a dary, udělenými jak v penězích tak v realitách.
    Utěšené poměry tyto netrvaly dlouho. Bouře husitské přerušily
rozkvétání kláštera. Táhnoucí vojska pustošila r. 1423
a 1424 Novou Říši a okolí, leč kláštera ušetřila. Teprve r. 1430
přitáhl Prokop Holý, a vojsko jeho proměnilo klášter v ssutiny
a statky jeho v poušť. Panny stěží uprchly před rozlícenými
nepřáteli, spasivše se útěkem do Telče. Tehdy zničen byl též
klášterní archiv až na několik listin, jež buď vzaly panny sebou,
nebo dobře skryly. R. 1433 byli tu Sirotci a doničili, co zůstalo.4)
    Nejtěžší chvíle kláštera přestál probošt Ondřej (1428-1446),
muž neobyčejné energie a sebedůvěry, jenž zápolil ze všech sil
s nepřízní doby, snaže se vybudovati z trosek klášter znovu.
Není divu, že během zmatků válečných mnohé statky a důchody
klášterní dostaly se do nepovolaných rukou, z nichž musily býti
získávány zpět cestou práva. Kniha půhonná zaznamenává řadu
kroků, jež učinil konvent ve svůj prospěch v zájmu svého
majetku.5) Některé statky dostal sice klášter zpět, mnohé však
ztratil a získal je částečně po letech teprve novou koupí. Na př.
Svojkovice koupeny r. 1627 s Rozsečí a Sedlatice připadly dokonce
až r. 1703 bývalé své vrchnosti.
    V dobách pohusitských klášter zřejmě zápasil s nedostatkem
i byly z toho důvodu některé statky prodány. Neméně zmužilý
probošt Michal (1448-1462) vedl společně s převoryší Anežkou
zachraňovací akci. Klášteru dostalo se znovu potvrzení všech
práv a majetku králem Ladislavem v r. 1457,6) kdy současně
i městečku přidán druhý trh. Než znova nastalá válka uvedla

    1) Dat. Novawilla die incarnationis domini miles. trecent. sexagesimo
tertio. Orig. č. 7. v archivu klášterním. Cod. Dipl. Mor. IX. 225.
    2) Reg. priv. I. f. 35.      3) Z. D. VII. 409.      4) Annales Zábrdovic.
    5) Půhonné knihy.      6) Orig. v arch. klášt.
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v niveč všecko snažení, když r. 1458 vypleněna byla Nová Říše
vojskem Jiřího z Poděbrad.
    Probošt Michal zemřel r. 1462. Annalista klášterní1)
poznamenává o něm, že mnoho vytrpěl, zvláště od nekatolíků a
přivrženců nového učení (husitismu), kteří se množili jak mezi
poddanými tak i okolním panstvem. Leč znovuzbudování kláštera
se mu přece podařilo.
    Za probošta Prokopa (1462-1492) vyňat byl klášter novořížský
z pravomoci biskupů olomuckých a postaven pod bezprostřední
poddanost sv. Stolice.2) Také nastaly zas bědy válečné,
jichž nepříjemných následků nebyla Nová Říše ušetřena. Neblaze
hospodařily tu r. 1468 voje Matyášovy po porážce Viktorinově
u Třebíče.3)
    Ještě v r. 1480 soudil se klášter o své pozemky a platy
ve Vicenicích, Mastníku, Krásonicích, Budči a j. neznámo však,
s jakým výsledkem. O proboštovi Prokopovi se připomíná, že
byl velikým příznivcem městečka Nové Říše a že mu mimo jiné
daroval desátek z „Mejrova“.
    Příjmy tehdejšího proboštství byly dosti nedostatečné, neboť
probošt Bartoloměj (1492-1513) hned po svém zvolení byl nucen
pro dluhy prodati převoryši Voršile roční příjem z rybníka v obnosu
10 zl. uh. červ. za 100 zl. uh. červ. a mimo to se zavázati, že
bude sloužiti několik mší u oltáře sv. Magdaleny, jejž byla převorka
dala zříditi.4)
    Nejlepší úmysly s klášterem měl král Vladislav II. Chtěje
ho ušetřiti útisků se strany sousedních nekatolických pánů, svěřil
r. 1497 ochranu nad ním mocnému pánu Jindřichovi z Hradce
na Telči, což mimo nadání přineslo klášteru celou řadu útrap.
Pánové z Hradce jeden po druhém počali se do záležitostí
klášterních míchati, panství nad klášterem a poddanými si
osobovati, ač bylo výslovně Vladislavem II. nařízeno, že nemají ani
kláštera ani poddaných jeho utlačovati. Ochrana, kterou převzali
pánové z Hradce, nebyla valná - naopak, často svým jednáním
stavěli se v řady škůdců kláštera.
    Když pak bylo proboštství novoříšské právě uprázdněno,
použil toho r. 1503 kastelán „ochranného“ pána a proti všemu

    1) Norbert Ritschel.      2) Volný, Kirchl. Topogr., VI. 410.      3) Annales
Zádrbovic.      4) Orig. v archivu klášt. č. 19.
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právu uvedl v probošství Kryštofa Peugara z Reitrenschlagu,
kněze světského, a donutil poddané, by ho za pána svého uznávali.
Vnucený probošt zavedl zcela nové, nevídané poměry, nestaraje
se o nikoho, leč o vlastní prospěch. Nejen že pannám
jakékoliv povinné opatření odpíral, tak že si i chléb za vlastní
peníze kupovati musily, ale povolal sobě ku pomoci v duchovní
správě jakési kněze divné, odpadlíky a sektáře, kteří se v kostele
veřejně bičovali na veliké pohoršení lidu. Když tito odešli,
sám duchovní správu nevykonával, a jak lidé, také panny umíraly
bez poslední útěchy.1) Když se konečně roku 1514 Adam z Hradce
a na Telči sám uvázal v klášterní statky a dal si poddanými
holdovati,2) vystoupila převorka Voršila proti němu a vnucenému
proboštovi s velikou ráznosti. Král Vladislav uznal oprávněnost
její stížnosti a odňal Adamu z Hradce ochranu kláštera r. 1515.
Peugar, poprodav a sebrav co mohl, uprchl nočního času již
r. 1514 ke svým příbuzným do Rakous.
    Nyní potvrdil znovu král Vladislav klášteru svobodnou
volbu probošta a ochranu kláštera vyhradil sobě a nástupcům
svým. Po té byl řádným způsobem zvolen za probošta Jakub ze
Šternberka, pozdější opat zábrdovský. Ač byl Jakub zvolen za
opata zábrdovského hned roku 1519, resignoval na proboštství
novoříšské teprve r. 1521, zaváděje tak nový způsob soustředění
obou úřadů v osobě „otce opata“, čehož používali potom též
nástupcové.
    Za probošta Zikmunda (1521-1542) prodány Martinice
a koupena r. 1536 Vilímeč. Též Zikmund, zvolený roku 1537 za
opata zábrdovského, podržel proboštství až do své smrti
29. ledna 1542.3)
    Poměry náboženské za tohoto probošta byly již smutny.
Ač dává se vina Peugarovi, že se svými pomocníky nejvíce lid
v Nové Říši a okolí od víry katolické odvrátil, přece za jeho
nástupců nejen nekatolíků neubývalo, ale proud nového učení
uchvacoval víc a více přívrženců. Vnitřní poměry klášterní byly

    1) Instrumentum publicum contra Chrystoph Peugar z r. 1516 v archivu
klášterním č. 26.
    2) Register documentorum II. f. 126 v klášterním archivu.
    3) Roku 1531 nařídili stavové moravští, opatřujíce zemi proti Turkům,
proboštu Nové Říše a jiným, by opatřil 2 švihovnice, 1 kopu kulí, centnýř
prachu, 1 koně. (Kameníček: Sněmy II. 230.)

21*
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tehdy též neutěšené, jak vysvítá ze soudobé korespondence,
v domácím archivu chované. Klášterní panny počínaly v ohledu
duchovním stonati touže nemocí jako jejich poddaní, jimž měly
býti příkladem.1)
    Hmotné poměry kláštera nebyly asi též valné, poněvadž
král Ferdinand I. udělil proboštu Ondřejovi (1542-1555)2)
opatství želivské s farou u sv. Jakuba v Jihlavě se všemi právy
a požitky, což mohlo se státi pouze z toho důvodu, aby se
finance kláštera novoříšského uvedly ve stav příznivější.
    Po smrti Ondřejově pokusil se Zachariáš z Hradce dle
vzoru svých předků vnutiti klášteru probošta po své vůli, ale
bylo mu v tom zavčas zabráněno. Teprve r. 1560 podařilo se
mu usaditi v Nové Říši jakéhosi Matěje,3) kněze světského, jenž
podobným způsobem hospodařil pro sebe, jako kdysi neblahé
paměti kněz Peugar. Než tentokráte, přes zdráhání se pána
z Hradce, rozhodnutím zemského soudu v Brně roku 1562 byl
Matěj nucen odejíti, a za pravého probošta zvolen Kašpar
Schönauer, profes zábrdovský (r. 1562-1570), jemuž císařem
Maximiliánem II. potvrzeno i držení opatství želivského. Byl to
kněz dbalý nejen statků klášterních, ale též řeholní discipliny.
Za něho přestal existovati konvent panenský, až zbývala kolem
roku 1580 pouze „poslední panna“, převoryše Anna Černická,
jež obojí representovala vlastní osobou. Povahopis její vykazuje
mnohé stinné stránky, jež zavdávaly Kašparovi, když se stal
opatem zábrdovským, příčinu k zajímavým dopisům.4) Převoryše
Anička plných 15 let bojovala jménem svým u nestávajícího
již  konventu proti proboštům, kteří jí bránili v nezákonitém
počínání. Probošt Kašpar místo starého, dřevěného proboštství
vystavěl  nové z kamene s nápisem:

Has Aedes Abbas Siloensis nomine Caspar
Ac Praepositus in Reisch dedit esse novas.5)

    1) Viz Winter, Život církevní II. 742.
    2) Ondřej na listině z r. 1552 podepsán: Ondřej, opat želivský a probošt
novoříšský.
    3) Winter, Život, církevní II 742 a 814.
    4) Korespondence v klášterním archivu.
    5) Annales Zábrdovic. fol. 174.
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    Fara u sv. Jakuba v Jihlavě též jím vystavěna; klíče od
ní chovali probošti novoříšští, jak vysvědčuje probošt Urban, jenž
nechtěl je vydati jihlavským nekatolíkům.
    Po svém zvolení za opata zábrdovského r. 1570 resignoval
sice Kašpar na proboštství novoříšské, podržel však s dovolením
císaře Maximiliána II. opatství želivské1) až do své smrti r. 1589.
    Proboštství novoříšského dostalo se spravedlivému a pečlivému
knězi Urbanovi (1570-1595). Čekaly ho trpké chvíle. Nekatoličtí
poddaní odpírali mu poslušnost, roboty, desátky; neméně
bezohledně počínali si též sousední páni a rytíři. Hlavním strůjcem
všech výstupků poddaných proti proboštovi byl mlynář Daniel
Píša, zarytý nekatolík, s nímž se spojila převora Anna. Spory
vzniklé (viz Nová Říše) táhly se až do století XVIII. Sáhodlouhé
jsou žaloby, jimiž stíhali Novoříšští probošta, jenž na ně neméně
důkladně odpovídal. Dovídáme se z nich aspoň o tehdejších
poměrech sociálních i náboženských v Nové Říši.2)
    Do sporů kláštera s městečkem velmi ochotně se vkládal
pan Zachariáš z Hradce, maje v úmyslu statky, kláštera dáti  koleji
Jesuitské v Hradci.3)
    Již tehdy měli vyšší představení řádoví úmysl proměniti
ženský klášter v Nové Říši v „mužský“, jak svědčí fakt, že již
r. 1582 dva řeholní bratří Mikuláš a Tomáš Hřišnej v Zábrdovicích
do rukou opata-otce složili profesi pro Novou Říši.4) Tak
pronikavá byla činnost převoryše Anny.
    Urban srostl se svěřeným klášterem a opomenuv vlastního
prospěchu, nezištně oň se staral. Měl býti zvolen po Kašparovi
(† 1589) za opata zábrdovického, ale jak sám píše, „nestál o to“.
Ihned svědomitě se staral, aby uprázdněné opatství želivské
připojeno bylo zase k Nové Říši, odvolávaje se na to, že opat

    1) R. 1570 pohnal prob. Kašpar Jana z Valdštejna na Brtnici, že mu
jako opatu želivskému drží vesnice Hrotov, Brodce a Vísky, které byl
dřívější opat želivský Václav bratru otce jeho Zdeňkovi z Valdštejna
daroval na dočasné užívání. Ač zemský soud rozhodl ve prospěch
Kašpara, nedostaly se ony vsi nikdy zpět k svému opatství, ač r. 1608
obyvatelé těchto vesnic podali za to prosbu k prob. Adamovi Skotovi,
stěžujíce si na utlačování od vrchnosti. Tyto tři vsi zůstávají u panství
Brtnického podnes.
    2) Priv. Reg. II. fol. 20.
   3) Annales Zabrdovic.
   4) Annales Zabrdovic.
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Kašpar měl je pouze ad personam přiděleno. Klášter zábrdovický
zastával proti němu mínění opačné. Avšak ani Zábrdovice, ani
Nová Říše nedošla kýženého cíle. Želiv dostal opat strahovský
Lohelius, potomní arcibiskup pražský, jemuž císař Rudolf II.
velmi byl nakloněn.1)
    V 16. století stavěl klášter do pole 1/2 zbrojného koně,.po
připojení statků želivských 2 zbrojné koně. Celý statek „šacován“
byl koncem XVI. století na 20.000 kop grošů.2)
    Ani nástupci Urbanovu, jmenovanému proboštu novoříšskému
Šebestiánovi Chotěbořskému (1595-1597) nevedlo se lépe.
Docílil pouze tolik, že nepokojná Anička odvezena byla do kláštera
Chotěšovského v Čechách, kde r. 1597 zemřela. Proboštu
bylo nyní uloženo, by se postaral o osazení klášterního konventu
mužskými členy řádu premonstrátského. Došlo však k tomu teprve
r. 1641. Mezi tím duchovní správu řídili i statky spravovali
kněží ze Zábrdovic. Šebastian, zvolen byv opatem v Louce, udělil
r. 1599 krátce před odjezdem městečku právo vařiti pivo po
řadě.3) Na jeho místo přišel Jan Kostelecký (1599-1605).
    Poněvadž se probošt Jan vůči svým poddaným příliš slabým
ukázal, byl odvolán a gen. vikář řádový Lohelius poslal do Nové
Říše svého sekretáře Adama Skota (1605-1631), muže obratného
a pevného. Za daných poměrů nemohla býti zvolena osoba
vhodnější. Plných patnácte let za nejtěžších poměrů zápolil
v pravém smyslu slova o vezdejší i duchovní prospěch svěřeného
kláštera. Na statcích jeho bylo 176 poddaných (68 usedlých
v Nové Říši, v Bohuslavicích 13, ve Vápovicích 11, ve Vilímči 20,
ve Vystrčenovicích 8, v Roseči 23, v Olšanech 11, v Hladově 6,
ve Volešné 9, v Rosičce 7),4) stále hotových odpírati poslušenství

    1) Vyjádření probošta Urbana roku 1589 v arch. klášt. (Velmi obšírné
a zajímavé.)
    2) Šacunk moravských statkův (kraj jihlavský) klášt. archiv. (bez data,
asi r. 1599).
    3) Annalista klášt. P. Henricus Fritz o něm napsal: Quatuor tantum
annis Neoreischensi Praepositurae praefuit; satis bene, nisi ad finem,
Monasterii Iucius braxator malus oppidanis contra fas et nefas, sine scitu
Rev. Dom. Vicarii gen. et Patris Abbatis braxatorium concessisset. Sed
lites continuas excitans de cerevisia amara, amaram sui reliquit
memoriam. (Podobizna  jeho visí dosud v domě radním.)
    4) Priv. Reg. I. f. III.
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své vrchnosti. Nicméně podařilo se mu zaplatiti dluhy a přikoupiti
vsí Vystrčenovice (roku 1607), Bohuslavice (r. 1618 výměnou),
Roseč a Svojkovice (r. 1627). Ač přísně o to dbal, aby plněny
byly poddanými povinnosti, dokumentována oblíbenost jeho
prosbou „celé obce“ Krnčic, aby jí neprodával a vsí Hrotova,
Brodce a Vísek, žádajících vrátiti se pod panství proboštů
novoříšských.1)
    Řídě se zásadami přísně katolickými, snažil se všemi prostředky,
jak kázáními, tak domluvou, ba i tresty své poddané,
kteří byli všichni husity (až na jednoho protestanta přistěhovalého
z Jemnice),2) zvyknouti na přijímání pod jednou (v městečku
samém bylo též dosti bratří, kteří chodili do Dačic) způsobou.
Snaze jeho dařilo se jen částečně. Roku 1617 přijímalo „pod
jednou“ devadesáte osob. Ostatní přes ujišťování, „mezi heretyky
a predykanty, aby wstupowati miely Pan Buoh rač toho uchowati“,
že nechtějí, ani nemíní, přece místo do vlastního kostela
chodili „predikanta poslouchati do Jemnice,3) a posléze v r. 1620
si ho odtud přivezli do Nové Říše. Odvážili se učiniti tak teprve
tehdy, až pan Kryštof z Říčan probošta z kláštera vypudil a statků
se zmocnil. Adam utekl se do Telče, odkudž se vrátil r. 1621
na den sv. 3 králů a cís. generálem D. Baltazarem Marradasem
ve svá práva znovu byl uveden. Vinníci, kteří zhanobili farní
chrám, potrestáni byli vězením a peněžitou pokutou, Kryštof
z Říčan ztrátou statků.4)
    Kardinál kníže Dietrichstein velmi si Adama Skota vážil
a pověřoval ho vyřízením mnohých záležitostí, ačkoliv sám nebyl
přítelem řeholního duchovenstva. Ještě r. 1630 byli prob. Adam
a pan Hynek Lad. z Vajtmile „všech čtyř Pánův Stavův Markrab.
Morav. nařízení komisaři v kraji Jihlavském“.

    1) V archivu klášterním příslušné dokumenty.
    2) List probošta ke kardinálu z Ditrichštejnu r. 1617. - List k panu
Jindř. Zahrádeckému r. 1617 v pondělí po z mrtvých vstání Páně:
„Evangelické víry ráčíte bejti, poddaní pak moji praví se býti husitské víry
a přece se za  ně přimlouvati ráčíte.“
    3) Poddaní novoříšští stěžovali sobě na probošta Adama u p. Jindřicha
Zahrádeckého ze Zahrádek, jenž v příkře psaných dopisech Adama,
napomínal, by své poddané k přestoupení nenutil. (Archiv klášt.)
    4) Daniela Píše, strůjce výtržnosti v Nové Říši, horlivě se ujímal
Karel st. ze Žerotína. (List Karla st. ze Žerotína v archivu klášt)
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    Probošt Adam zemřel 3. ledna 1631, zanechav po sobě
světlou památku na všecky časy.
    Za tehdejších smutných časů bylo v říjnu téhož roku v dědinách
klášterních celkem 32 domů pustých.1)
    Roku 1641 došlo konečně k řádnému osazení kláštera mužskými
členy kanonie zábrdovské za probošta Vavřince Plocara
(r. 1631-1649), jenž ukončil stavbu budovy konventní, započatou
jeho předchůdcem. Klášter i poddaní vytrpěli mnoho v letech
1645-1649 od táhnoucích vojsk císařských i nepřátelských. Doba
od války třicetileté až hluboko do století devatenáctého jest
položena neklamnými známkamí veliké finanční tísně, způsobené
válkami, daněmi a živelními pohromami. K tomu též ustavičné
spory s obcí novoříšskou klášter ochuzovaly.
    Prudký,2) nepovolný probošt Vavřinec nedovedl přivésti
jednání s městečkem Novou Říší ke klidnému konci. Daleko
obezřetněji počínal si rozvážný jeho nástupce Engelbert Benátko
(r. 1649-1661), jemuž se podařilo zjednati aspoň na několik let
pokoj smlouvou z r. 1652. Prostřednictvím arcibiskupa pražského
Arn. hr. Harracha dostalo se r. 16543) proboštům novoříšským
právo užívati infulí od Innocence X. (Na taxách zaplaceno 780 zl.)
Za Engelberta zahajuje se r. 1655 žádostí císaře Ferdinanda III.
o půjčku 1000 zl. neblahá éra půjček. Počet kněží v klášteře narostl
tehda až na dvacet.
    Se stavbou nového chrámu Páně počalo se r. 1677 za
probošta Matěje Sebastaea (Sebastenitz) (1661-1686) za přispění
mnoha dobrodinců. Vyhořel však již r. 1683, nejsa ani ještě
ukončen. Se stavbou musilo se začíti znova za neobyčejně těžkých
podmínek finančních. Dílo ukončeno proboštem Karlem
Kratochvílem (r. 1657-1698). V r. 1688 počaly se nové spory v
Nové Říši o vykonávání roboty, jež skončily v neprospěch
poddaných. Klášterní disciplina za výborného probošta byla skvělá,
jak nasvědčují pochvaly cizich prelátů, navštívivších klášter.4)
    Neméně dobré pověsti těšil se klášter, když zvolen za probošta
Bernard Leupold z Löwenthalu (1698-1708), jenž zanechal

    1) Výkaz v archivu klášterním.
    2) Archiv klášterní.     3) Archiv klášterní.
    4) Norbert Player, opat lucký, jenž se vzdal, žil až do své smrti r. 1689
v Nové Říši.
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po sobě hojně památek stavitelských. Za něho počalo se užívati
klášterního znaku v nynější podobě (ve štítě okřídlená maršálská
hůl a nad štítem z pravé strany mitra, po levé straně
berla). (Obr. 73.)
    Probošt Petr Credis (1708-1724) ukončil stavby započaté
předchůdcem a znovu osadil pustou ves Sedlatice1) a Svojkovice.
Na opatství povýšen byl klášter r. 1733 za řádového generála
Klaudia Hon. Luc. de Muin-a; prvním opatem se stal Aug.
Nep. Vimínko (1725-1755). Klášter znovu upadl do finanční
tísně pohromami válečnými za válek s Bedřichem, králem pruským.
Nového významu a rozšíření působnosti dostalo se kněžím řádu
premonstrátského bulou Benedikta XIV. z r. 1750, v níž dovoleno
jim působiti jak na řeholních, tak světských farách. V roce 1752
bylo v klášteře 23 kněží a 4 novici.
    Opat Vimínko zemřel roku 1755. Po svých předchůdcích
převzal 28.520 zl. dluhu, jejž přes mnohé náklady umenšil na
15.125 zl. Mezi klášterními kněžími byli v ten čas i šlechtici:
Norbert Allmann ryt. z Allmensteinu a Heřman svobodný pán
z Mansdorf-Dachsberga.
    Brzy po smrti Vimínkově zvolen opatem rodák novoříšský
Jos. Bern. Pelikán (1755-1792). Za něho vystavěn kostel a fara
v Krásonicích a ve Staré Říši.
    Josefínská doba přes mnohá příkoří celkem klášteru neuškodila.
Vnitřní výzdoba kostela a knihovny v dnešní formě uskutečněna
přičiněním opata Josefa Pelikána. Ač svědomitě se staral
i o hmotný prospěch kláštera, dosáhly dluhy v r. 1779 výše
32.525 zl. Za to jak budovy v opatství, tak i zařízení se nacházelo                                     
v nejlepším stavu.2) Klášterní historikové právem kladou
ho zásluhami o zvelebení opatství vedle probošta Adama Skota.
    Takřka úplné zkázy kláštera dožil se nástupce Jos. Pelikána.
Jan Nep. Pelikán (1793-1819)3), nadšený a štědrý přítel věd
a umění. Hned od počátku své vlády byl zaujat myšlenkou přesídliti
klášter do Telče a zříditi zde gymnasium. Městská rada
telecká po zrušení koleje Jesuitské domáhala se vším úsilím
vyšších škol4) a byla s návrhem opata Pelikána srozuměna. Než

    1) Anno 1709 30. Septembris v. Reg. Priv. I. f. 207 b.
    2) Svědectví opata v Louce, Řehoře Lambeka z r. 1769.
    3) Nar. v Telči r. 1755 22. ledna.
    4) Archiv klášt. fasc. VIII. 3.
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protiúsilím krajského hejtmana a místního děkana celá akce
zmařena r. 1795. Zřídil tedy opat r. 1800 gymnasium a chlapecký
konvikt v klášteře novoříšském. Avšak pro ustavičné války
a zbědované finance bylo gymnasium r. 1808 zrušeno. Spojení

Obr. 73. Znak kanonie Novoříšské.

Francouzové a Bavoři v r. 1805 natropili v Nové Říši velikých
škod. Největší ránu však utrpěl klášter zhoubným požárem
v roce 1813, kdy takřka celý lehl popelem. Restaurace vyžadovala
ohromného nákladu, jenž se jen částečně kryl z prodeje
mnoha pozemků a budov, náležejících klášteru.
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    Ve stavbě pokračovalo se ještě za nástupce Pelikánova
Baptisty Sobotky (1819-1820), jenž brzy po zvolení svém zemřel,
a k ukončení došlo teprve za opata Ferdinanda Seky (1821-1852).
Zmíněný opat, rodák z Byteše, znovu vše vystavěl, částečně
poškozenou vnitřní výzdobu z časů opata Josefa Pelikána dal
opraviti, leč zničená požárem t. zv. dolní knihovna, obsahující
rukopisy a inkunábule veliké ceny, nedala se více nahraditi.
Svědomitou prací zaplatil do r. 1844 i dluhy, jež obnášely 41.171
zl.
    Od r. 1819 působili členové kláštera jako profesoři fysiky
a mathematiky na filosofickém ústavě v Brně.
    Též nástupce opata Ferdinanda Dr. Bedř ich Franz
(1853-1860) působil na zmíněném ústavě jako profesor. V té
době honosil se klášter mnohými, nad obyčej vzdělanými muži,
kteří byli v živém styku s vynikajícími osobnostmi své doby.1)
    Probuzení národa českého mělo též mezi nimi své přívržence
a podporovatele.2) Hlavně působením opata Arnošta Šírka
(1860-1868) a vlivem oslav cyrilometodějských r. 1863 uvědomění
národní v Nové Říši velmi bylo posíleno.
    Učený opat Dr: Václav Krátký (1869 -1876), vynikající
znalec románských jazyků a český spisovatel, zřídil r. 1872 novou
faru v Dl. Brtnici. Za něho zvelebeny byly statky klášterní. (Obr.
74.) Již jako ředitel c. k. gymnasia v Sibini v Sedmihradsku byl
vyznamenán řádem Františka Josefa a r. 1876 krátce před smrtí
obdržel pro své zásluhy řád železné koruny III. třídy.
    Pečlivost o blaho svěřených duší jeví se v práci opata
Antonína Haubra (1876-1892) a nástupce jeho Josefa
Karáska (1893-1908). Na klášterních statcích provedena řada
změn a oprav, jež nutně vedly k nebývalému zvelebení celého
hospodářství. Moderně zařízený dvůr byl zbudován v Nové Říši;
v Bohuslavicích lihovar. Posléz zřízena v Rozseči nová fara
a vystavěn kostel v r. 1908.

    1) Korrespondence v archivu klášterním.
    2) Vliv nár. probuzení lze sledovati již od r. 1820 v pozůstalosti
tehdejších některých kněží. Sešitky s národními písněmi a vlastními
básněmi, též rukopisné příspěvky do „Květů“ nejsou vzácností. Většiny
dosáhli čeští členové kláštera až v druhé polovici stol. XIX., kdy klášter se
úplně počeštil.
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    Po smrti opata Josefa zvolen 2. března 1909 všemi hlasy
kapitulár P. Norbert Drápalík,1) kterýž r. 1912 hodnosti své
se vzdal.

Stará Říše,

(něm. Alt-Reusch), městečko na silnici z Telče do Třebíče v malé
horské vkleslině 579 m nad mořem. Jest 12 km na východ od
Telče vzdáleno. (Obr. 75.) Druhá silnice z Nové Říše k Hladovu
protíná městys tolikéž. Stará Říše spojena jest s osadou Nepomuky
v místní politickou obec. Se samotami dvorem Kladinou a mlýnem
Čížovem čítá 136 top. čísel (obydlených jest 129) a 665 obyvatelů.
(R. 1791 bylo 522 obyv. v 90 domech, r. 1880 677 obyv.,
r. 1890 690 obyv.) Arch pozemkový vykazuje tu 1014 ha (polí 722,
luk 108, zahrad 11/2, pastvin 93, lesů 45, rybníků 11 ha),
rozložených ve tratích: Sády při silnici k Nové Říši, kde se dosud
nalézají základy jakýchsi stavení a vyorávají se mazanice z pálené
hlíny a střepy ze zaniklé osady „Čížova“. Zde také „hradisko“,
vyvýšený kruh země 14 m v průměru s jedním valem. Kruh na
straně k silnici ukopán: Jiné tratě: Zákopy čížovské, na Kovářovém,
Zákopy čtvrtláníků, Burianky, na Ještěrce, na Kasárničce,
Hojdy, Vejdle, Pruchtejch, Pidlejt, Lupírny, Bulvavy či Bulvary,
Zumrava, Stupjehle (les).2)
    Do bývalých pozemků vesnice Lipolce vede z městečka
cesta „Lipůlecká“; zde jsou tratě: Zákopy, Velká, na Pokornovém,
Zátoky, Stráňky, Hustá obec. Rybníky: Kladina, Prostřední,
Mlýnský a Čížovský náležejí panství Brtnickému, pak Hruškovec
Velký, Hruškovec Malý a rybník Dohnalů obci Staré Říši.
    Nejdéle zachovaly rodinný statek rodiny: Hladký, Krouchal,
Kvasnička, Nechvátal, jichž jména připomínají se již v 15. století,

    1) Prameny: (Hugo, Kar. Lud.) Sac. et can. ordinis Praem. Annales
(Nanceii, MDCCXXXVI.) Čermák Dom., Praemonstráti v Čechách a na
Moravě (Praha 1877), Žídek Cyril, Beschreibung und Geschichte von
Neu-Reisch (Ein Chorherrenbuch v. Seb. Brunner, Würzburg u. Wien,
1883. Též samostatně). Klášter praemonstrátský v Nové Říši. (Nová Říše
1911.) Wolný, Gregor Die Markgrafschaft Mähren. II. Ausg. VI. (Brno
1846.) Wolný, Gregor, Kirchliche Topographie VI. (Brno 1858.)
Drobnější zprávy obsaženy porůznu v histor. časopisech českých i
německých.
    2) Pozoruhodná jsou pojmenování zřejmě německého původu.



334

                                                                                     O
br. 75. Stará Ř

íše.



335
kdy zakupovali pozemky zašlých vesnic. Jména: Nečas a Prokeš,
jsou již jen pojmenování domů.1)
    Nyní jest zde celo- a půlláníků 35, čtvrtláníků 7, ostatní
chalupníci a domkaři. Mimo tyto žijí zde: 2 hostinští, řezník,
pekař, 2 mlynáři, 5 obchodníků, 3 krejčí, 3 obuvníci, 3 kováři,
2 koláři, 2 sedláři, 2 truhláři, 6 bednářů, několik zedníků a tesařů.
    Pod domy č. 28., 29., 151. a 106. nalézají se ve skále
vytesané na 1 m široké a 2 m vysoké chodby, jež sluší považovati
za skrýše obilí a jiného majetku obyvatelů v časích válečných.
(Viz podobné „lochy“ vyobrazeny ve Vlastivědě okres Třebický:
Mohelno.)
    Majetkem obce jest radnice, v níž nachází se hostinec
a obecní jatky, chudobinec, obecní sýpky, ve kterých jest byt
obecního strážníka, skladiště hasické a výpom. nemocnice. Na
pozemcích má obec na 120 ha, z čehož 72 ha pastvin.
    Stará Říše jest prastarou osadou farní. R. 1257 bylo biskupem
Brunonem rozhodnuto, že patronát zdejší dědičně náleží
Ludmile z Hrádku a synu jejímu Markvartu, že však na faru
ustanovovati má kněze klášter Novoříšský, jemuž patřil velký
i malý desátek z obce, kdežto na desátky z přifařených obcí:
Markvartic, Svojkovic, z Velkých a Malých Štítek, Hladova,
Sedlatic, Olšan, Římova, Lupolce a Veselí i z jednoho lánu v Říši
Staré měly proboštu klášternímu placeny býti; druhý lán přisouzen
kostelu ve Staré Říši.2) Teprv r. 1301 zřekli se Smil
z Hrádku s manželkou Evou práva podacího ve prospěch
klášterní.3)
    Kostel Všech Svatých jest v nynější podobě po požáru r. 1758
vystavěn. (Obr. 76.) Hřbitov kolem kostela zrušen byl r. 1784.
Do r. 1829 pochováváno bylo v levo při cestě k Markvarticům,
načež nynější hřbitov blíže obce zřízen a významným nápisem
při vchodu opatřen: „Co jste vy, byli jsme my, co jsme my,
budete vy ! “
    Z farářů zdejších známe: R. 1311 Subsegna, r. 1362 Mikuláše.
Zajímavý zápis máme v Půhonných knihách brněnských z let, kdy
pověstné „pěstní“ právo za neustálých drobných půtek nižší šlechty v
našich zemích vrchu nabývalo. Nepokojným, nebezpečným sousedem
kláštera a jeho zboží byl Jiřík

    1) Z archivu panství Brtnického uveřejnil A. Pátek v Jihlavských Listech.
    2) Dipl. III. 255. R. 1888 nalezen ve Staré Říši „poklad“ několika set
mincí a koláčků stříbra ze století XIII. Popsáno v ČZM. II.
    3) Tamtěž V. 126.
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Horký z Budče a ze Staré Říše, kteréhož pohnala Anežka, převorka, a
konvent v Nové Říši před soud, že drží dva lány pusté ve Veselci a třetí v
Lipolci od mnoha let.1) A kněz Volfgang kláštera Zábrdovského žaloval
Jiříka z 50 hřiven grošů, „že když jsem byl farářem ve Staré Říší, tu on
Jiřík v mírné

                                 O
br. 76. N

ám
ěstí s kostelem

 ve Staré Ř
íši (z r. 1888).

zemi gvalt mi učinil a mě v mém domě jal a zabít chtěl i všecko mi pobral
a mně ruce svázavše na Bítov mě vedli“ (1464).2) Týž Jiřík Horký i
vzdálený Palupín zbojnicky navštívil (viz Palupín) V letech 1580tých3) byl
farářem Pavel

    1) Půh. IV. 125.      2) Tamtéž.
    3) Gruntovní kniha Nové Říše, str. 58, k r. 1586.
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Černochovský; ale tehda byla tu jistě většina osadníků nekatolických a zdá
se, že později bezúčelně sem dosazováni kněží: r. 1607 Matěj, r. 1610
Jakub Posinger, r. 1611 Adam Sinapius (Hořčice, o němž se praví, že
uveden na faru teprv r. 1616.1) Za něho shořela fara, takže (jelikož ji
farníci nestavěli) 70 roků obstarávána duchovní správa z Nové Říše. V té
době spravovali farnost: r. 1622 Filip Knittingen, r. 1623 Gabriel
Nikolaides, který r. 1624 byl uherským vojskem zavražděn, r. 1625 Jan
Širam (byl první investován kardinálem Dietrichštejnem a podával ještě
svátost oltářní pod obojí způsobou), r. 1657 Vít Moravinus, r. 1658 Jan
Dvořák (Aulicus), r. 1661 Matěj Fabricius, r. 1678 Tobiáš Hamerník, za
něhož vykonána prvá visitace kostelní děkanem z Telče Vincencem
Fuxem. Od r. 1678-1687 Siard Zabřeský, bratr téhož Ondřej (do r. 1693),
Jiří Filkuka (1697), Vilém Čáp (Pelargus) do r. 1705, po druhé Jiří Filkuka
do r. 1715 (teprve tento bydlel v obci, když byl dům farní vystavěn), Jan
Bizatto (1719). Z další řady farářů sluší vzpomenouti profesorů filosofie a
theologie Jáchyma Pfeffra (1735), Menharta Šuberta (1858). Od r. 1908
farářem Ev. Petrů. K farnosti Staré Říše náležejí nyní osady Hladov,
Markvartice, Olšany, Sedlatice a Veselí.
    Škola zdejší zajisté ode dávna při kostele a faře byla zřízena.
Nejstarší zmínka o ní jest z r. 1633, kdy „Ondřej Horský, rodič
Černovský“, správce školy se připomíná.2) Učil 6 chlapců. Po
válce 30leté učilo se v radnici. R. 1672 byla škola v obecní
dřevěné chalupě. Na udržení její sousední obce ničím nepřispívaly.
Tehdy učitel dostával od každého majitele domu ve farnosti za
zvonění proti mračnům snop žita a snop ovsa, z kláštera 5 zlatých,
6 měřic žita, fůru sena a 1/2 měřice hrachu.3) Když r. 1758
strašný požár městecko zničil, zůstala jen škola se dvěma
sousedními staveními neporušena. Shořela i fara, proto farář bydlel
s počátku ve dvoře Sedlatickém. Potom však přestěhoval se do
školy a učitel, ustoupiv odtud, bydlel ve mlýně Čížovském.
    Teprve r. 1783 zbudováno bytelnější stavení školní patronem,
klášterem Novoříšským, za přispění vrchností: Brtnické
a Želetavské. Tenkrát péčí úřadu krajského i fase učitele, docházka
školní, vyučování samo nově upraveno. Prvním místním
„dohližitelem“ školním ustanoven r. 1784 purkmistr Ondřej Luda.
    Od r. 1744-1765 učiteloval tu Jan Nečas, po něm syn jeho Šimon
Tadeáš Nečas plných 64 let (do r. 1829), potomně Ant. Ratkovský do r.
1878, Jakub Urbánek jeden rok, Adolf Řiháček do r. 1902, odtud nynější
správce školy Frant. Lukšů . Původně příslušely ke škole zdejší osady:
Stará Říše, Hladov, Markvartice, Sedlatice, Svojkovice, Olšany a Veselí.

    1) ČMM. r. 1903.
    2) „Gruntovní kniha Nové Říše“, str. 39.
    3) Frant. Slavík: Morava po 30leté válce.
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R. 1836 zůstaly pouze Markvartice, Sedlatice a Olšany. Nyní přiškoleny
jsou jen Olšany a Sedlatice. R. 1850 zřízen tu pomocník učitelský; tím
škola stala se dvoutřídní a opatřena péčí klášterní r. 1860 budovou nynější
od základu nově postavenou. Industriální vyučování zavedeno r. 1886.
Přístavba školy provedena r. 1903, kdy škola na trojtřídní rozšířena. V
posledních letech přibyla i pobočka; rozšíření školy jest žádoucí.
    Nejstaršími známými majetníky Staré Říše byli páni z Hrádku
(de Castello). Jelikož později drželi někteří šlechtici jen půl dědiny,
ostatní části pak jiné měli majitele, setkáváme se v zemských
deskách a v knihách půhonných s celou řadou jmen pánů i vladyk,
přídomku „ze Staré Říše“ užívajících. R. 1384 měl část Staré
Říše a Lesonice Žibřid z Jakubova-Pernštýna, po něm dědil
Jaroslav z Meziříčí, jenž odkázal dědictví to Bohunkovi a
Benediktu z Hořovic r. 1392. Půl vsi držel r. 1406 Martin z Radotic.
Vdova Žibřídova Anežka z Myslibořic držela tu r. 1407 taktéž
zboží nějaké (i na Lipolci a Veselí),1) žalovala r. 1409 pro útisky,
jimž byla vystavena2) a přijala na spolek r. 1415 syna svého
Žibřida z Pernštýna. Tento r. 1437 zajistil manželce své Hedvice
z Quittendorfu na Staré Říši, Lipolci a Veselém věno 200 kop,
převedl na sebe i zbyvající část obce a prodal s Janem z Pernštýna
vše i s 9 lány v Lipolci a poustkou Veselá r. 1447
Jiříkovi Horkému z Budče a Slatiny. Jiřík vzal na spolek manželku
svoji Marketu z Palupína, pak bratra svého Jindřicha a bratrovce
Augustina, byl však ze zboží toho jistě závadami různými
obtíženého pohnán mocným pánem Menhartem z Hradce.3) V
letech 1460tých obvěnil ve Staré Říši Jiřík dceru svou Marketu z
Palupína, jež  bratra svého Jana a r. 1476 Václava Čecha z Hrádku
na spolek  přijala. Z půhonných knih dovídáme se, že kněz-šlechtic
Augustin Horký z Budče prodal Starou Říši za 500 zl. uherských
Matyáši z Jakubova, sestra jeho Machna z Budče polovici svoji na
Staré Říši Hynkovi z Valdštýna na Brtnici. Dorota z Budče, vdaná
za Václava Čecha z Hrádku (byl tehda komorníkem menšího práva
v Olomouci) tolikéž ke zboží tomu se hlásila.4) Jisto jest, že
po roku 1480 majetníci Brtnice ve Staré Říši se zakoupivše,
hlavními byli dědiny této držiteli. Manželka Hynka z Brtnice
Dorota Trčková z Lípy obdržela na vesnici tuto věnné svoje právo.
    A tak, mohla-li se Stará Říše chlubiti ve století 13. a 14.
věhlasností svých pánů z Hrádku a Pernštýna, hrdou byla ve století

    1) Půh. II. 83.      2) Tamtéž II. 164.      3) Tamtéž III. 305.      4) Tamtéž
V. 319.
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15. a 16. na vrchnost svou proslavených pánů starobylého rodu
Valdštýnských,erbu lva modrého ve štítě zlatém, z nichž po
uvedeném již Hynkovi vládli tu nedílní bratři Zdeněk a Burjan, syn
Burjanův Zdeněk, kterýž r.1547 klášteru v Želivě 30 kop ročního
úroku na Staré Říši a Opatově zapsal. Zdeněk byl r. 1557 zemským
hejtmanem na Moravě. Nejslavnější z rodiny Valdštýnů byl syn
jeho Hynek, r. 1583 hejtman markrabství moravského († 1596). Ale
již za nástupce Zdeňka (byl synem bratra jeho Jindřicha, který měl
Sadek a Starou Říši) nadešla rodu tomu zkáza úplná. Zdeněk
zúčastniv se činně odboje proti císaři Ferdinandu II. propadnul
panství a sám útěkem do ciziny se zachránil. Zboží komorou
královskou konfiskované koupil r. 1623 Rombald, hrabě z Collalto
a San Salvatore; rodu toho erbem je štít prostě čtvrcený střídavých
barev bílé a černé.
    Stará Říše zůstala vedle městeček Brtnice, Předína a Opatova,
pak 31 vesnic součástkou svěřenského (fideikomisního) panství
Brtnického až do našich časů.
    Z urbářů Brtnického panství se dovídáme, že v polovici 16. století
odváděli poddaní Říšští úrok sv.-Jirský a sv.-Václavský (lán 16 g., půllán
8 g., podsedník 4 g.), slepice a vejce vedle obvyklé tažní a ruční roboty. Ze
jmen  tehdejších osadníků uvádíme: Křišťanek, Mráz, Hanzlíčků, Pavelec,
Hladký, Martínků, Bílek, Pelkes, Žemla, Koukal, Zauner, Kabelka,
Křikava, Holý, Šlapal, Slabý, Neoral, Pyšný, Říha, Vítků, Kroupa,
Matlička, Hybl, Vacek, Tománek, Štefalík, Smejkal, Fučík, Nečas,
Welfle.1)
    Z rodu Collalto vládli městečkem: syn Rombaldův Klaudius III.
(1631-1661), Antonín František († 1696), Karel Kristián
(† 1698), Leopold Adolf Rombald († 1707 v souboji), Vinciguerra
V. (1719), Ant. Rombald († 1740), Tomáš Vinciguerra VI.
(† 1768), Jan († 1772), František Augustin (1779), Antonín
Oktavián (1793); Eduard na knížete povýšen r. 1822 (do 1833),
Antonín Oktavián † 1854, Eduard IV. († 1862), Emanuel Josef
Antonín dodnes.
    Jako městečko užívá Stará Říše práva tržního. Již r. 1547
majitel její Jindřich z Valdštýna-Sádku nazval obec městečkem,
kteréžto povýšení právoplatně teprve milostí císaře Rudolfa r. 1589
potvrzeno, kdy propůjčeny Staré Říši dva trhy výroční: na
sv. Víta a sv. Havla a sobotní trh téhodní a dán i erb: „ve
štítu žlutém lev modrý od levé strany k pravé vzhůru stojící

    1) Sdělil Jan Jarušek, ředitel měšťanské školy v Brtnici.
22*
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s rozežhavenými ústy a vyplazeným jazykem, držící v předních
nohách znamení pětihranné, jež obyčejně muří nohou slove“.
Císař Leopold I. přidal r. 1691 městečku třetí trh v den sv. Tomáše
(nyní se nekoná).
    Privileje tržní potvrdil majestátem zvláštním císař Karel VI.
roku 1733.1)
    Císař Josef II. r. 1784 a František II. r. 1792 potvrzujíce
výsady řečené ustanovili, aby trhy ty nekonaly se v neděli neb
ve svátek, nýbrž v den následující.2) Od roku 1911 povoleny
dobytčí trhy (na místo výročních) 30. dubna a 30. července.
    V obci jest od r. 1895 poštovní úřad, spolek hasičský (od
r. 1893) a záložna soustavy Raiffeisenovy (1897), odbor Národní
jednoty pro jihozápadní Moravu (1906). Také byla tu r. 1890 na
zvelebení zpěvu kostelního založena „Farní jednota Cyrilská“.
    „Lnářské družstvo pro Starou Říši a okolí, zapsané společenstvo
s obmezeným ručením,“ povstalo na podnět říšského
a zemského poslance Františka Staňka ze Želetavy. Přičiněním
téhož obdrželo družstvo na zřízení tírny subvence. Veškerý
náklad na zařízení činil 69.045 K 24 h; státní subvence obnášela
4.150 K, zemská 16.600 K. (Obr. 77.)
    Zajímavé zápisky z dějin obce zanechal zdejší rodák, obecní
sluha a písař Jan Mátl, zemřelý r. 1889 ve stáří 92 let. Zavděčíme
se jistě ukázkami jeho „Pamětní zálohy“, jak si samorostlým
názvem svým byl náš písmák a kronikář-samouk poznámky
svoje pojmenoval:
    „Já dolepsaný jsem dne 4. prosince 1797 narozený. Připomínám, jaké
poměry v čas mého na světě bydlení paměti hodné se přihodily. Jak
snáším ve své paměti, hned jak v roku 1805 dne 24. prosince večer o 10.
hod. přitáhlo francouzské vojsko, jeden pluk pěchoty a 2 škadrony šaserů,
takže měli v domech po 80 mužích, v chalupách po 15 až 20. Ti zde
potrvali 8 dnů, nepronásledovali žádného, však ale musilo být všeho
dostatek; vína, piva, kořalky, masa a přípřeže dovážení do rozličných a
vzdálených míst. futra pro koně. Válka 1805 se skončila. Na to roku 1806
dne 6. května na Křížovou neděli ráno o 6. hodině přihrnuly se veliké
mraky, hřmění a liják. A padalo kamení od zdejšího kostela až k Hladovu
v takové velikosti: od 11/2, 2, 21/2 až 31/2 lotu vážily. Rozbily střechy a při
tom ovčákovi Sedlatickému, který

    1) Majestátu císaře Rudolfa Staroříšští na radnici své již nemají; byl
datován v Praze, v úterý po sv. Skolastice 1589. Za to zachoval se tu
majestát císaře Leopolda I. z roku 1691. (dd. = Ebersdorf, 20. září), pak
Karla VI. dd. Laxenburk, 5. června 1733.
    2) Oba tyto majestáty na radnici zdejší.
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ovce u Štinopichlu1) na pastvisku pásl, 5 kusů ovcí dílem zabilo, dílem tak
to kamení poranilo, že pojít musely. Též to kamení bylo černé barvy,
blýskavé, a když ho škrábl, páchl sírou. Já a spolužáci jsme je sbírali po
polích a na pastviskách a prodávali jsme je židům jeden lot za 2, za 3 a 3 a
půl krejcaru. Oni je lifrovali do cizích zemí.2) V roce 1807, jiného udat
nelze, než to, že přišlo od císaře pána a zemské vlády nařízení: Má se
zařídit „landvér“ čili „zemská obrana“, na každém panství jeden prapor.
Načež přišlo poručení od krajského úřadu, kolik každá obec podle
množství obyvatelů musí dáti mužů k tomuto sboru. Připadlo tedy na
Starou Říši 7 mužů. Tehda určeno nebylo, by k tomu dospělé a schopné
muže vybrali, nýbrž museli ti, kteří k tomu tělesně a věkem dostatečni
byli, svoláni býti do radnice, kdež přítomen byl pan vrchní a u jeho
přítomnosti losy táhnout. Poněvadž jich mnoho k tomu bylo povoláno,
nechtěl žádný los sobě táhnout. Načež nechal pan vrchní zavolat nás
školáky, bychom pro těch 7 mužů pro zemskou obranu losy táhli. Když se
losy vytáhly, těch 7 mužů dosfalo kvery, dosazen byl jeden muž 8. pluku,
který tyto muže učil exercírku. Byla na panství Brtnickém setnina, a
fořtmistr hejtmanem. Roku 1808 tato zemská obrana musela se cvičit ve
zbrani, a když v roce 1809 vypukla válka s Francouzem; musila
nastupovat  k armádě.....“
    „Roku 1811 vzaly bankocetle zkázu. Kdo měl sto zlatých, zůstalo mu
jenom 20 zlatých....“
    (Po zajímavém líčení války Napoleonovy s Ruskem 1812, bitvě u
Lipska r. 1813 a dalších bězích válečných poznamenává náš kronikář):
„Roku 1817 nastala náramná drahota, že v celém století takové nebylo.
Žita byla míra od 20 až do 26 zl., pšenice 30-32, ječmen 18-21, hrách 32-
36, kaše 45-50, brambory 11; oves nepostoupl, jen na 13 zl. Z toho jedli
lidé chleba. Na to byla v tom samém roce náramná úroda, že žito přišlo na
podzim až za 2 zl. 50 kr. V tomto roce se lidé tak zadlužili, že se za mnohá
léta vzpamatovati nemohli. Roku 1821 při Staré Říši... založili okresní
silnici sami obyvatelé beze vší jiné pomoci... Roku 1831 dne 26. prosince
vypukla cholera, a v tom samém dnu odpoledne do 2. hodiny po půl noci
zemřelo 8 osob; žádná pomoc platna nebyla. Od toho dne bylo ticho,
žádný neonemocněl, až  r. 1832 dne 24. srpna zemřela zde nějaká ženština
na choleru. A od toho zminěného dne začala cholera zuřit, tak že každý
den dva pohřby odbývat se musely. Přišlo nařízení od vysoké vlády,
každou mrtvolu hned do země odpravit. V tom měsíci září jich zde
zemřelo 48 osob... Roku 1835 bylo poměřováni země... Roku 1848
sprostil císař pán grunty všech břemen, robot  a desátků: Buď Jemu za to
Bůh odměnitelem nebeskou slávou... Roku 1850

    1) Snad „Steinbüchel = kamenný pahorek, nebo dle lidového Stumpjehle
- Stumpfhügel ?
    2) Tento vzácný úkaz přírodní uváděn bývá ve spisech (německých) se
jménem „Stonařovský pád meteoritů“. Bylť okruh jeho ještě daleko
větším, ovšem, jak náš kronikář dobře praví směrem ke Hladovu.
(Stonařov je 8 km za Hladovem.) - Správné datum pádu povětroňů těch
jest 22. května 1808, jak uvádí se i ve farní kronice Staré Říše. (Viz také
Vlastivědu: Okres  jihlavský.)
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bylo vyjednávání náhrad za roboty a desátky. Kteroužto náhradu jsem já
odnesl veškerou sumu do Telče... Obec Stará Říše nebyla oprávněna na
šenk v obecním domě č. 77, až v roku 1852 jsme my společně s
Antonínem (Vrankou) toto právo vydobývali. Já jsem byl 16kráte v
Jihlavě u pana presidenta. Měl se šenk z radnice vyzdvihnout. Až jsem v
Jihlavě v Tereziánském katastru vyčerpal (?) právo šenku a v Brtnici jeden
100 roků starý kontrakt. Tu jsme teprve po šesté podali to až do Brna, a
obec obdržela koncesi na  šenk v radnici...“
    Poznámkami o roku 1866 „Paměti“ Mátlovy končí. Rozumný
muž, bystře a ze zájmem běhy světa pozorující, rodiště
své milující, o prospěch jeho dbalý: takým ukazují nám jej
„Paměti“, jež mohou býti vzorem zápisků podobných.
    Jak již v seznamu tratí bylo povědíno, bývala v místech
nynějšího mlýna Č ížova ves, po níž i hradiště jakési zůstalo.
O zaniklých vesnicích: Lupolci, Římoví a Veselém viz popis
Nepomuku a mapku.
    (Mnohé podrobnosti popisu Staré Říše, Olšan a Sedlatic
sdělil nadučitel Fr. Lukšů, jenž užili výpisků z farního archivu,
farářem E. Petrů pořízených.)

Sedlatice.

    Jméno, utvořené nejspíše od osobního Sedlata, ač možný
jest i výklad, že původ názvu prostě od osídleného místa, sídla
odvoditi sluší. Obec tato leží na mírně se svažujícím úbočí táhlé
planiny, po které vine se větší část silnice „císařské“, od Želetavy
k Hladovu okres protínající. Sedlatice jsou blízko této silnice
i druhé z Dačic Starou Říší k ní se připojující. Do Telče mají
13 km. Je tu 26 čísel topografických, z nichž 8, t. zv. „Ples“,
jest osamoceno. Obyvatelů napočteno 155, v r. 1870 obyvatelů
154 v 25 domech; pozemků v katastru naměřeno 340 ha (polí 147,
luk 40, pastvin 23, lesů 117 ha) na tratích: Záděrovy, na Novince,
Projtny (Široké), na Trávničkových, Klín, na Sládkových; louky
na Žlabech, na Kravských.
    Sedlatice jsou do Staré Říše přifařeny i přiškoleny. Kapli
vystavěli si osadníci roku 1836. Je tu panský dvůr a „zámeček
velkostatkáře, kláštera Novoříšského, k jehož statkům již od
prvopočátku (r. 1257) se dědina počítala. Sedlatice zpustly docela
za války husitské. Panství Telč, jemuž sousední vsi Markvartice
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a Hory náležely, kolem r. 1700 prudký počalo spor s klášterem
o vymezení hranic svých a klášterních v končinách nynějších
Sedlatic. Roku 1703 bylo rozhodnuto, aby t. zv. „proboštské“
pole u Rozseče a trati, „kde dříve stávaly Sedlatice“, jichž užívali
Markvartičtí, vráceny byly klášteru; za to vydáno 71/4 lánů,
o nichž klášter tvrdil, že mu byly roku 1379 a 1394 darovány,
panství Telči.
    O rozlehlé pozemky „Na Zákopích“ se obě strany rozdělily.1)
Probošt Bedřich Leypold zřídil v místech nynější dědiny
téhož roku (1703) některá stavení hospodářská, načež teprv nově
tu poddaní usazeni. Farní kronika Staroříšská praví, že založena
tato činžovní ves při dvoře Sedlatickém proboštem Petrem
Pavlem Kretisem2) r. 1709.

Sedlejov.

    Jméno osady vzato snad z osobního jména Sedlej (r. 1366
píší Sedleyow); lze však také prostě vysvětliti jako označení
místa osídleného. Tato politická i katastrální obec, vzdalená od
Telče 6 km. na sever, leží v kotlince pod kopci Homolkou (651 m)
a Májovcem (633 m) při železné dráze. Je tu zastávka. (Obr. 78.)
    Má rozlohy 752 ha (z toho rolí 410, luk 86, zahrad 2,
pastvin 81, lesů 158, rybníků 2 ha) a 325 obyvatel ve 54 číslech
obývajících; r. 1870 ve 44 číslech 276 obyvatel. Počítá se tu:
24 půlláníků, 4 čtvrtláníci, 24 domkařů. Je tu obecní hospoda.
Řemeslníci: kovář, truhlář, krejčí, obuvník.
    Od r. 1904 je tu spolek hasičský.
    Jména tratí: Přední, Zadní, Zahumenice, Ouzký, Prostřední,
Bahenný, Nivy, za Kopcem, pod Vrchem, Skalničky.
Sedlejov přifařen je k Urbanovu a vyškolen odtud teprve
r. 1909, kdy zbudovala si obec nákladem 27.000 K pěknou budovu
jednotřídní školy, na níž působili učitelé: Frant. Šimek,
Alois Hobza a nyní Fr. Dolník.
    Od stara patří Sedlejov k panství Teleckému, u kterého se
již roku 1366 jmenuje.

    1) L 1465.
    2) Dle pramenů archivu Nové Říše.
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    Roku 1440 připomíná se sice majetníkem Studené a dědin
okolních Václav Leskovec „ze Sedlejova“; přídomek ten sotva
našeho Sedlejova se týká. Není tu o vladyckém sídle neb
svobodném dvoře žádné zprávy.

Obr. 78. Půdorys Sedlejova.

    K rychtě Sedlejovské roku 1580 čítali: Sedlejov, Mysliboř,
Studnici. Sedlejov s 28 usedlými (5 tříčtvrtníků, 1 s půl třetí
čtvrtí, 18 půlláníků, 1 půl druhé čtvrti, 3 čtvrtníci) úročil 22 kopami
26 g.; z četných ujatých panských luk a roli platili 6 kop,
odvádějíce dále 6 mtů., 3 míry, slepic 2 kopy, vajec 5 kop,
robotujíce
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ženní robotou 126 dní. Nad to obec povinna na „Velkém
žlebě“ na „popluží panském, roli - Robotnici“ sesíci a usušiti
a při vánocích po jednom voze dříví na zámek přivézti. Dvě
zajímavé poznámky: „Vacek Kout má půl lánu.... Více drží
č tvrt  panskou, z té dává ouroku 6 g.... Je ta čtvrt z poručení
J. M. pána k tomu půllánu dědičně připsána, však aby z té
čtvrti všecky roboty panské i obecní povinen byl vykonávati.
A ouroku každého více uvolil se platiti 2 g.“ Podobný zápis při
půlláně Matouše Šuty.
    Všecka obec držela dva podsedky, odvádějíc ročně za to
3 míry 1 čtvrt ovsa.
    Tehda byl tu již mlýnec.
    Za Slavatů počítán Sedlejov k rychtě Myslibořské. Z urbářů
z let 1620tých a 1650tých zjevno, že na 27 gruntech zůstaly
většinou tytéž rodiny, jako 1580: Suchan, Zažímal, Dršťka,
Lazárek, Popelín a jiní.
    Na místě dělání dříví platili 2 kopy 12 g. Z rychtářů
uveden k r. 1463 Štěpán,1) roku 1788 Šafránek, 1815 Zažímal.
    V majetku obce hospoda a pozemků na 34 ha.
    Nejdéle sedí na gruntě rodiny: Klika, Uhlíř, Zažímal.2)

Skrýchov,

též Skrejchov (r. 1580 Skreychow), katastrální a politická obec,
jejíž jméno utvořeno ze jména osobního Skrých, (neznačí-li snad
osadu skrytou,) leží na náhorní planině při silnici Studensko-
Dačické  2•4 km jv. Studené, kamž jest přifařena i přiškolena.
Domů je tu 24 (1 3/4láník, 1 půlláník, 6 čtvrtláníků a 11
chalupníků). Myslivna stojí o samotě. Obyvatel napočítáno 146,
roku 1870 ve 24 domech 140. Řemeslo provozuje tu jeden
kameník, chudina živí se výdělkem u panského dvora. Z rodin
starousedlých nejstarší jest Novákova, držící grunt na 200 let.
    Rozloha obce 420 ha, z nichž rolí 139, luk 62, zahrad 0•72,
pastvin 38, lesů 166, rybníků, bažin 5 ha. Dvůr - panství
Studené - má pozemků 106 ha 83 a. Z tratí uvádíme: Zahumenice,
v Pustých, u Stavů, za Křížkovými, Paseky, Březiny (les).

    1) K 14.
    2) K popisu Sedlejova přispěl správce školy Fr. Dolník.



347
    Po prvé uvádí se Skrýchov v listinách jako majetek pana
Jana z Hradce. Týž prodal r. 1407 ves majiteli Studené Pavlovi
z Miličína, potomnímu biskupu olomuckému, který společně
s Janem z Dubenek vládl i Dubenkami, Horním Polem a
Klátovcem. Po Pavlovi z Miličína uvázal se v to zboží kolem r.
1440 Václav ze Sedlejova, jinak z Leskovce. O sto let později
přestal býti Skrýchov součástí tvořícího se z různých vladyckých
statečků panství Studenského; vložen v desky roku 1542 Jiřímu
Babkovi z Meziříčka. U rodu tohoto zůstal téměř půl druhého sta
let. Již v letech, kdy Studená přešla na pana Zachariáše z Hradce
a na Telči (léta 1560tá), nezůstávalo při dobré vůli sousedské
mezi velmožem na Telči a nepatrným šlechticem Babkou. Čteme
v urbáři, že „lidé pana Babky jsou povinni podle smlouvy tak,
jakž o to rozepře mezi J. M. a panem Janem Babkou byla,
povinnostmi, a to: Blahovec aby dával při sv. Martině na zámek
Teleč hus krmnou, Jan Titěra a Matouš Kobků po 15 g. platu
o svatém Jiří; zatopiliť nově založenými rybníčky grunty páně
Sumrakovské pánu na škodu“.
    Když pak r. 1676 zadlužené otcovské zboží Skrýchovské
podědili Karel Felix, Jan Adam a Jiří Ondřej Babkové, tu nadešla
i samostatnému statečku Skrýchovu i s jeho tehdejším
„rytířským sídlem, dvorem, pivovárkem, ovčínem a pustým
mlýnem“ chvíle, jako nesčetným jiným vladyckým a zemanským
statkům a dvorcům ve století 15. a 16. napořád se stávalo: do
uzemí mohutných velkostatků vklíněné cizí, drobné území,
pohlceno silnějším sousedem. Pan Jiří Ondřej Babka, maje vybývati
sestry a bratry své, protože „nikde peněz ani u svých ujcův,
urozených a statečných rytířů Hozlauerův z Hozlau na Dubenkách
a Bejkovci a jiných krevních přátel obstarati nemohl, a ti statku,
který jim napřed offeríroval, zanedbavše schválně přednosti své,
nechtěli,“ nabídl Skrýchov 1684 hraběti Janu Jáchymovi Slavatovi
na Telči za 4300 R. Kup proveden r. 1685, vložen v desky 1687,
kupní cena úplně vyplacena r. 1689.1)
    Když pak roku 1691 při dělení Slavatovských panství měl
Skrýchov k dílu Hradeckému přičleněn býti, přikoupen po druhé
k Telči r. 1695, při kteréž trvale zůstal.

    1) Vše dle Z. A.
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Slejboř,

politická i katastrální obec, původně „Slaviboř“ (od osobního
jména Slavibor), stará osada, jakož svědčí již seřadění statků
kruhem (ves - „okrouhlice“) a dosud užívaný název vchodu do
obce: „Ve bráně.“ Bývalať z pravidla do návsi takých starých
osad jediná cesta, branou uzavřená. Slejboř leží na dráze (zastávka
478 m nad mořem), 6 km od Telče vzdálena, v údolí Dyje
a čítá 74 obyvatelů, 15 čísel obývajících; r. 1870 načítáno ve
20 domech 120 obyvatel. Katastr vykazuje 237 ha (pole 163,
louky 28, pastviny 20, lesy 16 ha). Dříve bývalo při statcích
mnoho pozemků. Tak z dřívějšího domu Ličkova utvořena dvě
čísla 8-9, z Pazderova tolikéž č. 5. a 20., i dům Pátkův rozdělen
na dva r. 1820. Nejdéle sedí na gruntech rodina Maškova.
    Jména tratí: na Dílech, na Klátově , za Branou, nad
Skalkou, Oudolí, nad Strání, za Vrškem. Majetkem obce jest na
15 ha pozemků.
    Slejboř jest do Radkova přifařena i přiškolena. Ze Slejboře
psával se vladycký rod, tak r. 1355 Zdislav ze Slejboře a syn
jeho Mikuláš, kteří měli i ves Louku u Jemnice. Roku 1366
uvádí se Slejboř již u panství Telče, ač ještě r. 1368 Brandan,
Pešík a Oldřich ze Slejboře se píší, načež pak přídomek po nově
nabytém sídle „z Němčic“ zaměnili.
    Roku 1580 bylo tu 9 usedlých, vesměs tříčtvrtníci, kteří
společně úrokovali dvakrát v roce po 2 kopách, 10 g. 5 d., ovsa
sypali 2 mty. 14 měr, slepic odváděli 14, vajec 2 kopy, 24 kusů
a 2 dnech povinni byli do roka robotovati. Roku 1624 byli tu:
Brychta, Vaniš, dva Pazderové, Šána, Janaška, Vacek,
Ucho, Mikeš (čtyři z nich již r. 1580 na gruntech byli).
    Z vápence, který dobýval se u lesa Klátova, pálívalo se
kdysi dobré vápno. S pálením tím přestalo se v letech 1880tých.

Strachoňovice,

jméno z osobního jména Strachoň, politická i katastrální obec,
přifařená i přiškolená do Radkova. Má 32 čísel se 150 obyvateli;
r. 1870 měla 30 čísel se 160 obyvateli. Jest jv. od Telče 61/2 km
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vzdálena a rozkládá se na mírném návrší, stavěna jsouc v podobě
okrouhlice jako blízká Slejboř. Jest tu na 275 ha polí, 24 ha luk,
zahrad téměř 2, pastvin 41, lesů 79, celkem 433 ha pozemků,
rozložených v tratích: k Pahorkům, na Sádkách, na Padělku,
Konečné, Kopaniny, Křoví, na Žlabečných, pod Podsedky, na
Voleškách.
    Majetkem obce jest kovárna a pastouška (nemocnice), pak
na 28 ha pozemků (hlavně pastvin). - Nejstarší jméno rodinné
Janoušek a (po domě) Bláha.
    Řemeslo provozuje kovář, truhlář, obuvník.
    Strachoňovice jsou stará osada. Polovici její dal r. 1353
Bohunek z Volfířova zapsati purkrabímu na Roštýně Marešovi
Mutišovi, kterýžto přepustil vše r. 1358 bratřím Oldřichovi ml.
a Heřmanovi z Hradce. Po Heřmanu z Hradce získali zboží to
r. 1365 bratři Dětřich a Smil z Kynic, od těch přešlo r. 1370
v sumě 51 hřiven na Ctibora z Volfířova. Tenkrát patřilo 6 zdejších
lánů a 11/2 dvoru jako léno zeměpanské Radslavovi a Smilovi
z Heraltic, po jejichž smrti markrabě Jan r. 1366 vše udělil
v léno Hechtovi z Rosic.1) Po tomto dostali se v držení dílu
řečeného sousedé telečtí Mikuláš Šrámek a Jan řečený Hrnček.
Kup vložen v knihy r. 1386. Ctibor z Volfířova svoji polovici
Strachoňovic již rok před tím samotnému Mikuláši knihovně
zapsal, ač máme za to, že oba řečení měšťané kupovali
Strachoňovice k ruce samého pána svého teleckého.2)
    V nejstarší pergamenové listině archivu Teleckého, datované
v den sv. panny a mučednice Anežky r. 1387,3) poznamenána
nadace Jindřicha v Hradce a na Telči, kterýž zapsal platy a užitky
vycházející ze vsi Strachoňovic knězi Gebhardovi, oltářníku oltáře
sv. Kateřiny a Doroty v kostele farním ve Staré Telči. Od té
doby zůstala ves při panství Teleckém.
    Roku 1580 bylo mezi 18 usedlými 8 láníků, 8 půlláníků
a 2 čtvrtníci. Mimo úrok (ročně po dvakráte 4 kopy 14 gr.)
nebyli ničím povinni, než že knězi do Radkova dával každý po
kuřeti a desátou husu. Celá obec držela jistě rozlehlé paseky
a „suché louky“ okolo „Zdiaru“ (Žďáru), neboť platili za to do
důchodu pána ročně značnou sumu 7 kop 13 gr. Tenkráte byl tu již

    1) Dipl. VIII. 362.      2) Dipl. VII. 667 k roku 1390.      3) K 1.
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šenkýř. Jména: Koukal, Klíma, Vetiska, Kracl, Vacek, Janoušek,
Novotný, Urban, Kouba.
    V letech 1620tých při většině domů byla připsána (za
zvláštní) plat „j itra“ panská, jež z pasek a luk shora uvedených
vyplánili. Všecka obec držela 24 takých jiter. Jména usedlých
r. 1650: Kříž, Mikeš, Koukal, Chalupa, Soukop, Pospíchal, Drobil,
Janoušek, Macek, Kouba, Vetiška, Bláha, Jan, vápeník.

Stranná.

    Pozorovateli s pahorku Oslednice u Telče daleký otvírá se
kraj k jihu, západu a severu; jen na východ obzor končí blízkým
hřbetem pásmové pahorkatiny k jihu se vlnící, v níž Dyje hluboké
si vyryla řečiště. Od Urbanova až k Radkovu zálibně spočine
zrak na úbočí pahorkatiny té, na němž ve skupinách tmavých
lesíků a zelených polí bělají se domky tří malých vesniček:
Stranné - sám název na „stráň“ připomíná, Dejčky a Dejce;
a býval za stara pohled ten ještě malebnějším, pokud tyčily se
tu hrádky (tvrze) zemanů Dejckých a Radkovských.
    Stranná, po prvé r. 1372 v listinách uvedená,1) r. 1466 píše
se: villam Stranie - jest osadou (viz Dejc) o 5 číslech se 40
obyvateli. Do Telče 4 km cesty; nedaleko vsi vede silnice do
Staré Říše.
    Katastr vykazuje tu 100 ha (pole 51, louky 14, zahrady 1•2,
pastviny 12, lesy 17).
    Kostelem a školou patří do Urbanova.
    Jména tratí: pod Cestou, za Vrchy, na Dílech, Cesty, Vody.
R. 1372 udělena byla Stranná markrabětem Janem v léno
Štěpánu z Borku a připomíná se r. 1466 při panství Dačickém.
R. 1580 byla již při Telči, majíc 3 lidi usedlé; celoláníka
a 2 tříčtvrtníky, kteří robotovali 10 dní robotou žennou, pak seno
z louky „robotnice“ před Ořechovou musili s Dvoreckými síci,
usušiti, shrabati i svézti. O vánocích dodávali 3 vozy dříví na
zámek. Úročili v roce 2 kopami 19 groši.
    V 17. století patřila ves k rychtě Urbanovské. Seděli tu:
Urban Hrůza, Tomáš Bednář, Ambrož Mottl.

1) Dipl. 171.
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Studená,

nejzápadněji položené městečko moravské poblíž českých hranic.
Vystavěna je po obou březích Hornopolského potoka, který plní
tu tři rybníky, z nichž Zákostelní uvnitř městečka, Horní nad
a Dolní pod městečkem se nalézají. Po hrázi Zákostelního rybníka
vede silnice od Telče k Počátkám, od níž u Horní ulice odbočuje
r. 1910 zřízená silnice přes Horní Pole, Klátovec a Kaliště
k stanici Jihlávka-Kateřinské Lázně. Uprostřed Studené dělí se
silnice k Jindřichovu Hradci a na jižním cípu městečka připojuje
se k této silnice od Dačic. Sbíhá se tudíž ve Studené 5 silnic
s různých stran.
    Studená je 12 km od Telče vzdálena; leží sice v údolí, ale
620 m nad mořem. Má zajisté pro vysokou polohu a nechráněnost
svoji před větrem severákem jako osada skutečně „studená“
pravý název.
    Podél levého břehu Zákostelního rybníka a potoka
Hornopolského jsou 2 řady chalup úzkou ulici tvořící, od nichž celá
tato část městečka „v Chalupách“ se jmenuje; jedině továrna
na perleťové knoflíky výstavností svou tu vyniká. Také panský
lihovar na této straně je umístěn. Po pravém břehu stavěno je
samotné městečko, skládající se ze dvou podélných ulic při
křižujících se silnicích, z nichž „Dolní“ rozšiřuje se v obdélníkové
náměstí. Kromě škol, fary, domu panského, zvaného „zámek“,
je tu ještě 6 jednopatrových budov; ostatní stavení jsou všecka
přízemní.
    Studená má 752 ha rozlohy, z nichž na pole 432, louky 153,
zahrady 3, pastviny 68, lesy 57, rybníky 12 ha připadá.
    Jména tratí: ve Vrších, Manhalky, ve Stružkách, pod
Babou, v Pláništích, na Babě, na Bukovici, za Broučkovy, nad
Humny, na Šibeným - za Hájkovy, v Pěchovkách, u Šantlů,
v Slavkově, nad Laznou.
    Obyvatelů napočítáno ve 188 top. číslech 1322. Teprve
v posledních letech znamenati značný přírůstek obyvatelstva,
což jest na celém okresu zjev ojedinělý. R. 1791 bylo tu ve 140
domech 800 obyvatelů; r. 1890 ve 134 domech 990 obyvatelů.
Za 20 let přibylo tudíž 54 čísel a 332 obyvatelů!
    Samoty: u „Nového Světa“, mlýn Horní, Dolní a u „Dvořáků“,
statek s vodní pilou a šindelkou. Prostřed náměstí socha
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sv. Jana Nepomuckého, péčí faráře Vavřince Himmela (1732-1745)
postavená. U silnice k Telči „Boží muka“ z roku 1647.
    Hlavní výživu poskytuje obyvatelstvu zemědělství. Půda
písčitá, hubená, kamenitá, chladná, místy mokrá; proto v kraji
chudoba jest domovem.
    Rolníků jest 17, chalupníků 86, řemeslníků 37.
    Za městečkem při silnici počátecké postavena byla r. 1908
„Družstevní parní mlékárna“. Kapitál složili podílníci za podpory
zemské a státní. Stavba stála okrouhle 100.000 K. Mléko dováží
se z okolních obci. R. 1910 bylo dovezeno 368.235 litrů. Čistý
výtěžek byl 2055•53 K.
    Studená je z nemnohých osad chudého našeho kraje, kde
i jiná práce průmyslová dává výživu. Tak se zmohla výroba
perleťových knoflíků; závod Tom. Bučky ze Žirovnice byl zřízen
r. 1901 z bývalého mlýna a zaměstnává 70 i více lidí. Z jiných
živností jest tu 5 kupců, 1 krupař, 2 obchody střižným zbožím,
4 hospody, 1 kořalna. „Společenstvo živnostníků“, založené r.
1888, čítá na 200 členů.
    Ve Studené jest protokolovaná firma: J. Satrapa, velkouzenářství
a vývoz šunek. Závod pracuje od r. 1897 a zaměstnává
34 dělníky, 7 osob v kanceláři a 20 výpomocných sil. Výváží se
zboží i do Německa, Terstu a j.
    Také jest ve Studené značný závod tesařský, v němž pracuje
v létě 30 osob. Majitel je podnikatelem staveb a v 5 letech postavil
ve Studené 28 čísel domovních: zřidil si tu i cementárnu.
    Pletení punčoch na stroji a hotovení žínek poskytuje slušný
výdělek asi 250 osobám domácím i z okolí. Práci zprostředkují
3 faktoři ve Studené.
    Předním průmyslovým podnikem zdejším jest však panský
parní pivovar s nynějším svým zařízením z r. 1896.1)
    Ve Studené jsou 4 výroční trhy.
    Král český Matyáš „prohlédaje k věrným, pilným a platným službám,
kteréž Vilém hrabě Slavata netoliko slavné paměti císaří Rudolfovi, panu
bratru našemu nejmilostivějšímu, nýbrž i Nám činil a až posavad k
milostivému zalíbení našemu císařskému činiti nepřestával,“ - nově nadal
a vysadil vší

    1) Zřídil sklady své v Telči, Batelově, Žirovnici, Zdešově, Starém Městě,
Dačicích; uvařil posledně (1910) 13.300 hl. piva. Panský lihovar má nálev
kořalky a vývoz v soudkách.
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obci městečka Studené dva jarmarky roční, a to první ve středu po sv.
Filipu a Jakubu a druhý ve středu po sv. Michalu s osmi dny pořád
sběhlými a s frejunkem obyčejným (datum ve Vídni v pondělí po sv.
Tomáši léta 1614. Svolením císaře Josefa II.1) trhy ty (výroční i dobytčí)
přesunuty na dny sv. Jana Nepomuckého a sv. Matouše. Spojeno bylo s
nimi právo obce vybírati mýto 8 dní před a po každém trhu. Další dva
výroční trhy jsou nyní v pondělí před velikonocemi a před vánocemi
zvaný trh „caltový“. Mimo to o pouti svatoprokopské jest schůzka lidu i
prodavačů jako o samotném výročním trhu.
    Studená za stara jako střed panství vykonávala i právo
hrdelní (popravy na kopci „Šibený“ ještě počátkem XVII. století).
Vrchnost obnovila na prospěch obce r. 1637 prodej solný a přidala
za mírný poplatek i svobodný šenk vinný ve 14 dnech
tržního frejunku při obou tehdejších trzích. Právo volného šenku
rozšířeno vrchností r. 1655 i na tři dny hlavních výročních svátků.
    Městečko sblíženo s ostatním světem železnou drahou, jež
od státní dráhy („transversální = příční“) Jihlava-Tábor v Horní
Cerekvi k Jindř. Hradci odbočuje; nejbližší stanice jest v Jihlávce,
zastávka v Horním Vilímči. Roku 1907 počalo se vážně jednati
o přímé železniční spojení z Hradce na Telč k Želetavě, jež by
Studené nemálo prospělo.
    V obci jest c. k. poštovní (r. 1860) a telegrafní úřad (1897);
jízdní pošta obstarává spojení s Telčí a zastávkou Vilímčem.
C. k. četnické stanoviště trvá od r. 1866; oddělení c. k.
finančni stráže po zřízení parního pivovaru.
    Radnice bývala původně v č. 138. Po požáru r. 1780 koupen
dům od hospodáře Lačného, přestavěn v r. 1816 a 1840; věžka
jest z roku 1853. V radnici jest obecní hostinec. Obec stará se
o isolační nemocnici (z r. 1908) a chudobinec, jemuž farář zdejší
A. Špaček 2000 K odkázal.
    V pěkném panském „zámku“, zbudovaném na místě starodávné
tvrze, jsou kanceláře velkostatku. Lesní úřad jest v panském
dvoře na konci Horní ulice. Nádvoří dvora dosud Chmelnicí
sluje: připamatujeť doby, kdy tu chmel pěstován.
    V úzké uličce zastrčen panský lihovar.
    Spolkový život se ve Studené slibně rozvinul. Je tu: Spolek
veteránů (od r. 1877), sbor hasický (od r. 1877), místní odbor

    1) Datum ve Vídni 31. července 1783. Majestát uschován na radnici
ve Studené Podobně i majestát cís. Františka I. dd. 31. října 1793 v
originálu  tu zachován.

23
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Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu (1887), r. 1899 založen
Spořitelní a záloženský spolek (Raiffeisenka) pro farnost
Studenskou, Tělocvičná jednota Sokol (1904), vzpomenuté již
Družstvo mlékařské. Okresní hospodářský spolek v Telči má ve
Studené jednatelství družstva pro chov dobytka. Založeno r. 1897;
r. 1910 čítalo 118 členů.
    Kostel, zasvěcený sv. Prokopu, jest stavba menších rozměrů
(25 m zdélí, 8 m zšíří) a pochází, soudíc z gotického presbytáře
a stavby věže, ze století XV. Presbytář je klenutý (loď po požáru
r. 1750 zůstala se stropem plochým), má postranní kamennou
schránku na monstranci (sanctuarium) se železnou kovanou mříží.
Kamenná křtitelnice s letopočtem 1647.
Poboční oltář Panny Marie a sv. Cyrila a Metoda (do r. 1672 sv. Jana
Křtitele). Po požáru dne 28. září r. 1855 rozlily se zvony, z nichž byl
největší z r. 1507 (slit ve Velkém Meziříčí zvonařem Matějem) a druhý z
roku 1607 mistr Petr Lieber z Jihlavy) s opisem (as „bratrským“): „Slovo
Páně zůstává na věky“; nynější čtyři zvony byly přelity a použito staré
zvonoviny. Opisy: 1. Zvon ke cti sv. Prokopa, Cyrila a Metoda: „V
sprostnosti a upřímnosti srdce shromážděte se sjednocení obce slyšeti
slovo Boží duchovního správce!“ 2. Panny Marie: „Buď orodovnice naše,
ó Maria, u Ježíše Krista, tvého syna!“ 3. Sv. Barbory: „Hodinku poslední
zde šťastnou vypros nám, svatá Barboro, tam radost věčnou!“ 4.
„Pozdvihováček“ ke cti sv. Kříže. 5., 6. Sv. Florián, sv. František
Xaverský.
    Starý hřbitov jest kolem kostela. Když r. 1716 ve Studené znovu fara
byla zřízena a k ní 15 osad přifařeno, jevil se hřbitov ten malým; pořízen
hřbitov nový nad městečkem vedle silnice k Telči r. 1726. Od té doby dle
přání a potřeby pohřbívali se zemřelí na hřbitově při kostele i na novém až
do r. 1786.
    Studená jest starou farní osadou. Nyní přifařeny jsou mimo městys
osady: Bolíkov, Domašín, Jelmo, Skrýchov, Horní Němčice a Horní Pole.
    Patronátního svého práva zřekli se majitelé panství pánové z Hradce
r. 1596 ve prospěch koleje jesuitské v Hradci, odkud přešlo na kolej v
Telči; od r. 1773 vykonává právo to Studijní Matice.
    O faře zdejší zmiňují se Zemské desky již r. 1365. Roku 1407 kněz
Pavel z Milčína, z rodu vladyckého, od r. 1406-1446 na Českém Rudolci
usedlého, byl majitelem Studené. Snad byl i farářem zdejším. Později stal
se biskupem olomuckým.
    Roku 1444 Jindřich z Hradce rozhodl, aby Hron ze Stojčína, který držel
Dvorce, platil ročně kopu platu a desátou měřici, kteréžto dávky kdysi
Jindřich a Tomáš, bratří z Palupína, faráři a kostelu ve Studené dávali.1)
    Faráři Janovi  bylo r. 1542 pohoniti bratry Ctibora a Buriana Babky
z Meziříčka, že neprávem drželi lán farských rolí. O tom faráři
poznamenáno

    1) Z. A.
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ve knihách půhonných, kterak r. 1548 rychtářem z Volfířova násilně do
Volfířova byl odveden.
    Roku 1569 obdařil Zachariáš z Hradce právem svobodného pořízení
poslední vůle faráře zdejšího za roční poplatek 3 kop. Ve zmatcích
náboženských druhé polovice XVI. století přiklonili se mnozí Studenští k
vyznání „Bratří“; osada zůstala po r. 1600 bez katolického faráře. Roku
1613 jmenuje se ještě takovým Tomáš Gurský,1) po něm dosazen sem
ještě kardinálem z Ditrichšteina Lukáš Posmitius; ale pochybno, že vůbec
v úřad se uvázali Farnost připojena tehdy k Mrákotínu.
    Roku 1650 vyžádal si Vilém hrabě Slavata pro Studenou a Mrákotín
dva kněze Tovaryšstva Ježíšova z Hradce, aby zbylé nekatolíky zdejšího
okolí katolictví získali. Jmenují tenkráte několik „tvrdošíjných heretiků“, k
nimž čítali i majitelku Skrýchova, ovdovělou šlechtičnu Babkovou a
majitele Maršova Allmanna; ti odepřeli odváděti povinných dávek
kostelních.
    Roku 1653 skládalo před farářem Mrákotínským tu ve Studené 20 osob
slib návratu do církve katolické. Roku 1658 byla fara zpustlá, farnost, k
níž se čítalo 14 vesnic (i Palupín), ovšem některé s 3 a 5 osadníky, celá
zchudlá.
    Důležitým byl městečku rok 1715. Tehdy shodli se všichni držitelé
okolních vesnic s hrabětem Františkem Antonínem z Lichtenštejna a
podepsali na zámku v Telči dne 27. září listinu, jíž se zavazují plniti vše,
co by stanovila biskupská konsistoř na znovuzřízení fary ve Studené.
    V listině „zřizovací“2) vzpomínají nejdříve, kterak ve „známých
vojnách a zlých časích v tomto markrabství trvajících obyvatelstvo zdejší
rozehnáno a zhubeno bylo, že vlastního faráře vydržovati nemohlo a do
Mrákotína přiděleno zůstávalo, ač od starodávna vždy faráře mívali“.
    Listina zřizovací potvrzena konsistoří olomuckou 15. července r. 1716.
Většina vesnic přidělených tehda farnosti (bylo jich 12), odpadla, když za
císaře Josefa II. zřízeny duchovní správy v Dubenkách, Olšanech,
Palupíně  a Popelíně.
    Správu duchovní od r. 1716-32 vedli administratoři. Teprve Vavřinec
Himmel r. 1732 investován jako skutečný farář zdejší; zemřel tu r. 1745.
Po  něm Martin Šebrle, Filip Pokorný. Za něho shořela dřevěná v té době
fara  při požáru r. 1750; vystavěna pak bytelněji.
    Roku 1755 Fr. Kegler († 1773), Vavřinec Zwach († 1810), Ignát
Zelinka († 1818), Josef Bergman, Jan Racek, Josef Roháček († 1848),
Frant. Polášek († 1862), Adam Špaček († 1884), Fr. Kratochvíle (1891),
Čeněk Marek (1896), odtud dosavadní Petr Kosík.
    Kde fara, tam škola. Jistě že škola ve Studené jest starého
původu. Z visitační zprávy z r. 1662 se dovídáme, že obec
Studená o budovu školní se starala, učitele však sousední dědiny
vydržovaly.
    Při prohlídce školy krajským komisařem r. 1788 vyslovily
obce Bejkovec a Klátovec žádost o vyškolení z obvodu Studené

    1) Č. M. M. 1903.      2) L 686.
23*
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a přiškolení k Dubenkám; Skrýchov žádal býti přidělen k
Sumrakovu.
    Tehdy škola jakoby nově založena, sdělána fase přijmů
učitelových, dle níž školního platu určeno z malých dětí 1 kr.,
z větších 2 kr. týdně, koledy za rok 12 R; desátek 109 snopů
žita, 48 snopů ovsa „sám učitel si musel vymáhati“. Velkostatek
ničím nepřispíval. Tehdy vzata škola v patronát státu. Dozorcem
stal se ředitel velkostatku.
    Úřad hospodářský vyzván posílati čtvrtletně učitelem sestavený
výkaz nedbalců v docházce školní krajskému úřadu do Jihlavy.
    Nařízeno r. 1789 novou budovu školní vystavěti. Ano i na
„pracovní školu děvčat“ (nynější ruční práce) bylo naléháno.
Také měl „pomocník“ býti placen z „fondu“ (státního), neboť
učitel nebyl povinen pomocníka míti.
    Od r. 1821 musely dvě třídy tehdejší v radnici umístěny
býti, až r. 1823 vystavěna a po požáru r. 1856 obnovena škola
nová. Roku 1808 čítáno 225 žáků (nechodilo 15), r. 1822 269 žáků
(nechodilo 67); ze 110 opakujících chodilo tenkráte 95.1)
    Po učiteli Janu Čermákovi r. 18082) nastoupil Karel Svoboda. Po tomto
r. 1846-66 Václav Svoboda a 1867-72 Ludvík Svoboda. (Učil sám 1870-
72 368 dětí; nebylo tehdy sil učitelských.) Roku 1872 nadučitelem
jmenován Adolf Řiháček (do r. 1879), po něm dříve již učitelské místo
zastávající Ludvík Svoboda (do r. 1882); odtud pak dodnes Karel Macilis,
za něhož zakoupen druhý dům č. 79 a nákladem 34.000 K na školu
přestavěn.
    Roku 1873 rozšířena škola na trojtřídní a rok na to zavedeno industriální
vyučování. Roku 1883 byla tu již škola čtyřtřídní, r. 1905 pětitřídní s
pobočkou. Když pak Bolíkov a Jilmo vyškoleny a jednotřídní školy tam
zřízeny, upravena škola r. 1910 jako čtyřtřídní s pobočkou.
    Průmyslová škola pokračovací o 2 třídách zřízena r. 1904.
    Nejstaršími známými majiteli Studené byli páni z Hradce.
Jindřich mladší z Hradce prodal zboží to r. 1365 za 177 kop
a 51 grošů Dětřichovi z Obratan, který vstoupiv v majetkový
spolek s Maršem z Ustrašína, zveličil zboží své o dvůr a j. ve
Vílímči, mlýn v Domašíně. Psal se již „ze Studené“ a spolčil se
r. 1369 s Kunešem a Bohušem z Vilémova. Odprodav Vilímeč,
pustil r. 1378 Studenou s tvrzí, farou a dvorem, Domoslavovi
z Olešné, který měl r. 1392 i zboží jakés v Lideřovicích. Na
Studenou

    1) L 734.
    2) L 687.
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přijal na spolek manželku svou; týž jako svědek na listině archivu
Teleckého z r. 1399 přídomkem „ze Studené“ se píše.1)
    Pokračoval ve zcelování statku, přikoupiv okolo r. 1385
dědinu Býkovec, okolo r. 1390 díl Dubenek. Ale již Vilémem ze
Studené, kterýž i Olešnou držel, mizí rod ten, ač nepatřil-li
k němu Dětřich ze Studené, který s jinými „loupeživými“ rytíři
našeho kraje účastnil se pověstného přepadení Jihlavy r. 1402.2)
Jan ze Studené připomíná se roku 1407 „seděním na Telči“.3)
    Toho roku byl majitelem Studené („residens in Studene“)
kněz Pavel z Milčína, pozdější biskup olomucký, kterýž i Skrýchov
přikoupil od Jana ml. z Hradce a vstoupiv ve spolek s Janem
z Dubenek, panství Studenou, Dubenkami, Horním Polem a
Klátovcem zaokrouhliti se pokoušel. Roku 1437 přijal na spolek
příbuzného svého Beneše z Milčína a Rudolce. Roku 1446 prodal
Němčice a Vilímčí Janu z Lipníka, Studenou s kostelním právem
podacím i Skrýchov Václavu ze Sedlejova,  j inak z
Lískovce, kterýž dříve již dědin Dubenek, Klátovce a Horního
Pole se ujal, vzav po zvyku tehdejším na spolek Kateřinu, manželku
svou, a potom několik šlechticů z vůkolních dědin. Nazývaje
se odtud „Studenským ze Studené“, přikoupil r. 1447 ještě Jilmo
od Mikuláše z Palupína. - Tak zcelením drobných částek povstalo
panstvíčko Studená, jež však u rodu, jemuž se podařilo
celek ten utvořiti, jen 110 let zůstalo. Vladykové ze Studené,
Václavova rodu, jichž předkem pokládá se Branislav v kraji
Znojemském, již v 13. věku usedlý,4) užívali erbem kříže
pozměněného na koncích ramen jablky, chocholky neb menšími
křížky, dole kruhem.
    Neznáme dalšího rozrodu vladyk těch, z nichž známými
jsou teprve v XVI. století Bohuslav a Jan Studenští  ze
Studené. (Dceři Janově, Anně, † 1551, 26. července, vytesán
náhrobní kámen, dosud v kostele ve Studené zachovalý.) R. 1542
prodali Skrýchov Jiřímu Bobkovi z Meziříčka (náhrobní kámen
tohoto z r. 1594 je v kostele ve Studené). Jan ze Studené, dědiv

    1) K 3. Na přivěšené pečeti zeleného vosku erb s příčním šikmým pásem
s levé strany shora dolů.
    2) Schwoy: Topografie. Wolný: Topografie.
    3) Půh. II.
    4) Č. M, M. 1892: „Vladykové ze Studené“ (A. Sedláček).
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všechno zboží po bratru výše jmenovaném, pustil Janu Babkovi
Jelmo r. 1557; na konec pak prodal velmožným sousedům svým
Jáchymovi a Zachariáši z Hradce i Studenou samu.
    Při dělení panství Hradeckých zůstala Studená jako zvláštní
statek u Telče.
    Když přešla v majetek pánů Teleckých, čítala 51 lidí
usedlých (tři chalupníci Pospíšil, Jarolím a Slunce právě tehdy
„na obci nově  ustavěli sobě“). Byly tu: 3 celolány, 13/4, půllánů
21, ostatek čtvrtky a podsedky a pouze 4 chalupy.
    Tenkráte najímali Studenští hojně „jiter“ panských, luk
i „plánišť“, zejména v tratách „nad Kličkami“. Byli tu tři mlynáři
(jeden „na Paclově mlýně“), tři řezníci, kteří po 10 librách
točeného loje na zámek ročně odváděli, pekař a j. řemeslníci.
    Úroku sv.-Jirského platilo se 7 kop, sv.-Havelského 10 kop,
ovsa 6 mtů. 3 míry, slepic kopu; 15 usedlých úročilo faráři celkem
3 kopy 22 g., ovsa jeden met 14 měr, slepic 17.
    Ze jmen tehdejších osadníků uvádíme: Pacl, Mika, Medek,
Nehyba, Beneda, Halaš, Žák, Kalabus, Pykal, Myslný, Trojan,
Burjan, Doušek, Matucha, Hrubeš, Macek, Kalous, Drobil, Kryzan.
    Prvý majitel Studené z pánů Teleckých, Zachariáš z Hradce,
znamenitým byl hospodářem. Založiv r. 1573 nový velký rybník
pod Strmilovem (rybník „Hejtman“) i veliký mlýn při odtoku
rybničním, postaral se zároveň o melivo a mleče. Z panského
poručení vydána „mlecí povinnost“ 22 dědinám, a musil úředník
Studenský „i trestáním věděti přivésti“ poddané dotyčných vsí,
aby jen ve mlýně tom (nyní „Rozkoš“) mleli. Ze Studenska byly
to dědiny: Jihlávka, Kaliště, Vilímčí, Vesce, Klátovec, Závišná
Olešná, Domašín, Dubenky, Studená, Horní Pole, Bolíkov, Jelmo,
Lhota za Řečicí. Z Čech přiděleny z rychty Strmilovské 3,
z rychty Kumžatecké 6 dědin.1) Týž pan Zachariáš určil i krčmy,
jež z pivovaru Studenského pivo bráti musely. Byly ze 27 dědin
(nejvzdálenější ve vsi Člunku za Kumžakem).
    Slavatové byli obci Studenské příznivi. Vilém Slavata r. 1607,
1632 a 1637, Adam Pavel Slavata r. 1655, Ferdinand Slavata
r. 1669 na robotách slevili a rozdílné svobody potvrdili, totiž

    1) D 8 str. 157. - „Mlecí řád“ toho mlýna z r. 1580 uveřejněn ve
článku J. Tiraye v „Selském archivě“ ročník 1904: „Mlynářství na Telecku
za panování Zachariáše z Hradce.“
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aby byli Studenští „koňské“ roboty při dvoře Meziříčském prázdni,
nevozili špalků na pilu, nedodávali for „příbytných“ a p., ovšem
i povinnosti nové vyměřili, které pak dne 16. října r. 1682 Jan
Jáchym Slavata podrobně vymezil. (Viz o robotách Studenských
všeobecnou část tohoto spisu.) Z urbáře z let 1650tých dovídáme
se, že z lánu platilo se úroku sv.-Jirského 8 g. 3 d., sv.-Havelského
12 g. 3 d., 12 měr ovsa, 4 slepice; z půllánu polovice toho.
Z podsedku úrok obojí: 1 g., 61/2 d. a 2 g. 3 d., 2 míry ovsa,
1 slepice; z chalup platilo se každého úroku jen 31/2 d. Některé
podsedky úročili jen knězi.
    Ze jmen tehdejších osadníků ze Studené uvádíme: Nechoďdomů,
Medek, Adámek, Beneda, Jindrovský, Lačný, Červenka,
Paleta, Korbel, Šilhavý, Brouček, Smolíkovský, Dobrovolný,
Libochovský, Hladík, Maděra, Zažimal, Mlejnek, Matučka, Vláčil,
Koukal, Zadražil, Voharčík, Podhradský.
    Tenkrát vycházelo ze Studené pánu: 7 kop 23 g. 5 d.
a 9 kop 20 g. 41/4 d. obojího úroku, ovsa 183 měr, slepic kopa
a 4; z každého kotla vinopalského 15 g., z masných krámů
30 liber točeného oleje (platil se penězi po 3 g. libra). Z „jiter“
vzešly také 2 kopy.
    Za vodu z rybníka „Podkostelního“ platil mlynář „Podkostelní“
do důchodu ročně 1 g. a spodnější ještě soused pod  mlýnem 2 g.
    Roku 1654 mlynáři jmenují se: Jiřík (na Podkostelním),
Pacl a Bárta.
    Tehdy k rychtě Studenské čítaly se: městečko Studená
a dědiny: Sumrakov, Domašín, Bulíkov, Horní Pole, Jelmo,
Meziříčko, Dvorce.
    Na obecních užitcích měla obec 3 rybníčky osazované
30 kopami násady a loučku pod městečkem.
Za Ferdinanda Slavaty dodávalo se z pivovaru zdejšího až
do Kumžaku pivo bílé, pšeničné, jehož vařili na jeden var 221/2
sudu (po 5 vědrech) ze 40 měřic sladu, mletého v mlýně při
pivovaře. Pšenici (protože nestačila „dvorská“) kupovali v
Dačicích. Byla tu i chmelnice (z té měli 50 měr chmele); všechnu
správu pivovarskou vedl tu zvláštní panský písař.
    Vilém Slavata vydal ve Vídni 9. září 1651 „obdarování několika
cechům po rychtě Studenské“, a to řemeslům: zámečnickému,
kovářskému, krejčovskému, tkalcovskému, ševcovskému.
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mlynářskému, bednářskému, kolářskému a mísařskému, v němž
artikul 1. výslovně uvádí, aby všichni cechmistři a mistři poctivých
společných řemesel i jich čeládka se u víře sv.-katolické
římské srovnávali, skutečně velebnou svátost oltářní podle nařízení
církve sv. přijímali a žádného mezi sebe nepřijímali, kteří
by v té víře s nimi srovnáni nebyli.“
    Kdo do cechu vstupoval, list zachovací a výučný povinen
byl prokázati, 6 liber vosku dáti a poctivému cechu svačinu
vystrojil. Po tříletém učení složil vyučený tovaryšům 5 g.
    Studená pečetila jednak znakem srdce, z něhož květ vyrůstal;
jiná pečeť: viz vyobrazení.
    Že i černá kronika pohrom a neštěstí o Studené dosti vypravovati
umí, toho důkazem zpráva z r. 1621 o zloupení kostela
vojskem Bukvojským, jež odcizilo 3 kalichy stříbrné a 2 krásné
ornáty. Chrám.Páně byl po té ještě třikráte vyloupen r. 1663,
1687 a 1710. Roku 1749 zapsáno, „že letěly ty ohavné kobylky“,
dne 3. srpna r. 1750 že „vyhořelo 25 domů, škola, fara, radnice,
tak že „pod kostelem a pivovarem nic nezůstalo, jen Hájkova
chalupa“. A r. 1772 opět 6 domů lehlo popelem, 3 strhali a
současně za velikého pádu dobytka v obci o 237 kusů přišli.1)
    Škoda, že staré písemnosti za hrozného požáru 28. září 1855
(strávil zámek, pivovar, kostel, školu a 30 čísel) na radnici byly
zničeny.2)

Studnice.

    Na snadě jest vysvětliti pojmenování to od skutečné studně.
Ves leží 583 m nad mořem severně od Telče, 4 km od této
vzdálena; vystavěna jest v malé kotlince na úbočí hory „Ostrážky“
(642 m) při silnici z Telče do Třeště. Jest obcí politickou i
katastrální; má 27 domů a 166 obyv. (r. 1870 v 26 dom. 177 obyv.),
jež živí pozemky u výměře 437 ha (pole 238, louky 65, zahrady 2,
pastviny 47, lesy 74 ha).
    Jest tu hospoda, kovář, 3 zedníci, 2 tesaři, krejčí.

    1) L 932.
    2) Karel Macilis, nadučitel ve Studené, ku stati o Studené přispěl
mnohými podrobnostmi.
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    Jména tratí: ve Vrškách, v Horách, Velké kusy, u Sosní,
v Pastvišťatech, ve Společníku, u Smrčí, na Paloukách, Příhony,
na Vostrážce, na Kamenným, u Vrchu, v Loukách, v Zahrádkách,
u sv. Vojtěcha, u Lísku.
    Studnice přifařeny jsou do Telče, přiškoleny do Mysliboře
(dříve do Doupi).
    V seznamu osad panství Teleckého z r. 1366 a panství
Šternberského z r. 1385 není vesnice této. Snad tu byl pouhý
svobodný dvorec, dle něhož r. 1356 se psala Klára ze „Studnicz“.1)
V témž zápise je zmínka o jistém Hochovi, což zajímavo jest,
jelikož v 15. století v Půhonných knihách „Hoch ze Studnic“
se také připomíná. V pergamenové listině z r. 1463 čteme,2)
kterak purkrabě z Telče Václav z Maříže vyslal Vachu, lovčího
z Volevčic, Petra, rychtáře z Řídelova a Štěpána, rychtáře
ze Sedlejova, by srovnali sousedy Vaňka a Stuchlíka ve Studnici,
kteří se o cestu ke společné studni (Stuchlík k ní chodil dvorem
Vaňkovým) svářili.
    R. 1580 bylo tu 14 usedlých: Novák, Sklenář, Švejna,
Loukota, Kašpar, Křistel, Holc, Pešek, Korda, Skála, Hynek,
Stuchlík, Míčka a Bartoš Smolín, tento na poslední, krajní
ve vsi usedlosti. A Smolínové na domě tom podnes sedí!
Vzácný to případ, že na statku udržela se jedna rodina déle
tří set let. Tenkrát bylo tu 6 celoláníků (z těch měli 2 lán
bez půl čtvrti) 6 tříčtvrtníků a 2 půlláníci. Vycházelo pak odtud
pánu více 14 kop úroku, ovsa 3 mty 6 měr, slepic 48, vajec
4 kopy 20 kusů (celoláník Smolín úrokoval dvojího úroku 18 gr.
2 d., sypal 9 měr ovsa, dával 4 slepice a 20 vajec).
    Po válce třicetileté zůstali na gruntech: Novák, Sklenář,
Švejna, Pešek, Kord, Mička, Smolín. Tenkráte obec na místě
dělání milířského dříví odváděla ročně kopu grošů. K rychtě
Studnické (dříve Myslibořské) počítána: Studnice, Mysliboř,
a Sedlejov.
    Na gruntech Smolínovských stojí o samotě při silnici filiální
kostelíček sv. Vojtěcha, jediná svatyně tomuto světci v diecési
brněnské zasvěcená. (Obr. 79.) Pověst zdejší vykládá, že tudy
se bral a na místě tom kázal sv. Vojtěch a zajisté jest kaple, jež
původně jen skrovných byla rozměrů, původu velmi starého.

    1) D. Z. III. 189.      2) K 14.
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Obr. 79. Kaple sv. Vojtěcha u Studnic.
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Krásná dřevěná socha sv. Vojtěcha na oltáři postavená, pravý
skvost umění řezbářského (vyobrazena jest v „Albu
svatovojtěšském r. 1897 Dr. Podlahou a Dr. Šintlerem v pamět
900leté památky úmrtí sv. Vojtěcha vydaném“), pochází z 15.
století. Také zachována z bývalého oltáře křídlového z téhož století
deska s votivním obrazem P. Marie a trním korunovaného Krista
(jest v Museu Teleckém). O kapli po prvé r. 1658 zmínka se činí.
Byla zvětšena a vížkou opatřena r. 1724; původní stavba ponechána
presbyteriem. Při opravě r. 1897 nalezena v makovici věže památní
listina, již ukázkou podobných chronogramů uvádíme:

    BeneDICto XIII naVIM PetrI PrInCIpIs Regente CaroLo
seXto AVgVsto In IMperIo gLorIose seDente. WoLffgango
SChratenbaCh EpIsCopo pVrpVrato PrInCIpe ECCLesIaM
protegente. FranCIsCo AntonIo De LIChtensteIn et Anna
HaLLeVeILIana TeLCzensIs FVnDI PossessorIbVs.
    SVb MartIno Iosepho ZaVrek, tVnC DeCano tVrrIs posIta.
    ChrIstIano | KLeIn GIbaVIa hoC teMpore In CapeLLa-
natV TeLCzII VeraCIter operante.
    V: Ven: Patre DaMaso FranCIsCano IbI eXIstente Anno
quo VaLVerat sILIqo DeCeM sIne trIbVs grossIs.

    (Po česku: Když vládl lodičkou Petra knížete Benedikt  XIII., když
Karel VI. císař v císařství slavně vládl; když Volfgang ze Šratenbachu
kníže-biskup a kardinál nad církví bděl; když na panství Teleckém vládli
František Antonín z Lichtenštejna s Annou z Halleveilu; za Martina
Žourka, tehdejšího děkana, věž byla postavena hlavním úsilím Christiana
Kleina z Jívavé, kaplana v Telči, dílo provedeno, když důst. P. Damasus,
františkán, zde přebýval, v roce, když stála míra žita deset grošů bez tří.)

    Poblíž kostela stojí sloup s obrazem sv. Vojtěcha: „L. 1763
Bein Růžička dal postavit ku památce Boží.“ Opraven r. 1823
A. Sm. (Smolínem). Za vsí jiný vyšší sloup z r. 1721. Smolínové
ctí sobě pokládají býti kostelníky kostelíku, k němuž každoročně
průvod z Telče v den sv. Vojtěcha se koná a mše sv. slouží.
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Sumrakov,

jméno z kmene „mrak“ (soumrak) odvozené. Katastrální a politická
obec tato leží, jsouc 3 km jv. od Studené a 10 km od Telče
vzdálena, na náhorní rovině (691 m nad mořem), od úbočí Javořice
k Hradisku se rozkládající. Pozemky zapsány výměrou 739 ha,
z čehož rolí 238, luk 80, zahrad 1•6, pastvin 87 (také již vřesovišť),
lesů 315, rybníků, močálů 2•7 ha. Čísel jest 52, obyvatelů 333;
r. 1870 načítáno v 48 domech 285 obyvatelův. Žijí zde: 2
celoláníci, 4 tříčtvrtláníci, 4 půlláníci a 4 čtvrtláníci; 34 je
chalupníků a 8 rodin podruhů. O sobě postaveno 9 čísel: „Lísky“.
Obec má na 55 ha pozemků. Tvar návsi je obloukovitý, uprostřed
o samotě stojí stará, z pastoušky obecní přestavěná škola, nad
níž rybníček, pod ní pole a přes cestu čtyři chalupy. Mezi statky
největší a z nejstarších jest „u Dvořáků“, jehož majitelem teprv
nedávno po Frant. Dvořákovi jest Frant. Doucha. Oheň u Dvořáků
v Sumrakově připomíná se v zápiscích Bínů z Praskoles r. 1700.
    Z tratí - mimo pozoruhodné staré jméno „Babí hory“
703 m - uvádíme: Zahumenice, u Skrýchova, Věžov a Doupě.
    Farností patří Sumrakov do Mrákotína. V obci vystavěna
r. 1910 kaple nákladem 6000 K. Všechen materiál i s dovozem
dodali občané zdarma. Zvon daroval dp. Josef Chalupský, rodák
sumrakovský.1) (Obr. 80.)
    Škola jest jednotřídní.
    Jako jinde dostávalo se dětem zdejším, ač nechodily-li do Mrákotína,
kamž příslušely, skrovného vyučování kočujícími učiteli. Přičiněním
farního úřadu v Mrákotíně založena „prozatímní škola“, učitel vyučoval již
hromadně v místnosti k tomu určené v č. 33. Úředním nařízením c. k.
místodržitelství z r. 1864 zřízena tu řádná „expositura“ a sdělána fase r.
1865, dle níž „podučitel“ sem ustanovený požíval od obce ročního
služného 157 zlatých, kterýžto obnos si obec vybírala na školním platu.
(Dítě gruntovníka ročně 1 zl. 50 kr., domkaře 1 zl., podruha 60 kr.
Normální fond nad to přispíval 30 zl.)
    Na této škole působili: Frant. Běhán, Josef Wonka, Jan Němec, Josef
Šindelář. Když pak r. 1869 škola samostatnou se stala, prvým učitelem
ustanoven již jmenovaný Josef Šindelář (do r. 1877), po něm Josef
Ondráček (do 1879), Jan Soběský (do 1893), za něhož škola 1889
přestavěna, pak Frant. Poledna do r. 1912, nyní Leopold Šána.

    1) Zvonem v kapli zvoní se jen katolíkům, kdežto obecním zvonkem,
jenž umístěn je za kaplí na sloupě, zvoní se poledne evangelíkům.
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    Osada tato „Zumrakow“ připomíná se r. 1365, kdy patřila
Jindřichovi z Hradce, kterýž prodal ji, vyjma jeden dvůr, za 116
kop grošů Pešíkovi; ten po dědině této se jmenuje a choti své
Bohudaři
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120 kop tu zapsal. R. 1369 uvádí se jakýs Milosta ze Sumrakova.
R. 1381 odprodává Pešík témuž Jindřichovi lán a 5 jiter polí;
zajisté, že tenkráte již čítán Sumrakov stále ke statku Studené,
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s nímž přešel navždy od Jana ze Studené r. 1557 na majetníka
Telče Jáchyma a Zachariáše z Hradce. V urbáři z r. 1580 uvedeno
v „Saumrakowě“ 19 usedlých, „z nichž tři nově chaloupky na
obci postavili“ (i ti úročili 3 denáry). Ostatní pak byli: Dvořák
se pěti čtvrtěmi polí, 1 celoláník. 8 půlláníků, 2 tříčtvrtláníci,
4 čtvrtníci. Úročili většími obnosy, než jiní v okolí, protože
většinou ujali i panská jitra. Ovsa a slepic neodváděli.
    Ze jmen tehdejších: Hes, Mísař, Čech, Konva, Jílek, Hájek,
Houdek. Po usedlých ze 17. století dodnes zůstaly rody: Fejlek,
Novák, Čech, Jileček a Chalupský; „po domě“ říká se ještě
u Pavlíků, Mísařů, Husů a Křížů.1)

Světlá,

obec, založená na široké mýtině rozlehlých lesů, tedy na místě
světlém, odkudž asi jako jiné osady podobného jména své
pojmenování má. Jest 10 km od Telče stranou silnice Studenské
na svahu nejvyšší hory našeho okresu Javořice (835 m) nejvýše
všech osad položená. Ve 44 top. číslech (4 neobývaná) žije 225
obyvatelů; r. 1870 napočteno 219 obyvatelů v 37 domech. Je tu
11 sedláků, ostatní domkaři a chalupníci, jimž dosti hubené půdy
náleží 355 ha (polí 149, luk 51, pastvin 83, lesů 64 ha), z čehož
obecnost na 30 ha. Louky jsou dobré, hojně zavlažované. Výdělku
poskytuje práce v lese, také kamenictví, i vyrábění hrabí a p.
    Jména tratí: Bezkoutí, Pláňavy, Padělky, na Příhoně, Kamení,
za Vrškem, na Tanečku, u Cecavy, na Bahnech, nad  Javořicí,
u Síčky, u Obecního lesa, v Křoví, v Kopaninách, na
Oulehlích, na Kloboučku, na Rohačce, u Mlejnskýho, v Nekolově,
v Pustým, na Šambatce, u Pekla, u Novýho.
    Obec přifařena jest do Mrákotína; školu má jednotřídní.
    Počátkem XIX. století měli tu již svého (pokoutního) učitele. Prvním
připomíná se jakýsi Schüler, který střídavě po domech vyučoval, v
každém týden. Byl to vysloužilý voják. R. 1820 počal vyučovati Jan
Veselý, který vybyv zkoušku na normální škole v Telči r. 1825 do Světlé
(z Krahulčí, kdež učil) se vrátil. R. 1827 pronajata pro školu světnice v č.
16. (později učilo se v č. 3. a 10.), až r. 1830 škola umístěna na místě
nynějším č. 5., kdež byla dřevěná pastouška. R. 1844 stavení z tvrdého
staviva zbudováno. Jmenovaný

1) K popisu přispěl učitel Fr. Poledna.
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učitel odešel po více než 60letém učitelování r. 1883 na odpočinek.
Nástupci jeho, až na nynějšího Frant. Kociána (od r. 1909), učitelovali jen
po krátkých  dobách.
    Světlá bývala součástí panství Šternberského, u něhož se
již r. 1350 připomíná. Od let 1410tých s Telčí je spojena.
    R. 1580 bylo tu 12 usedlých, z nichž dva „v nově se ustavili“.
Jeden ujala připlánil celou čtvrt; druhému sám pán v urbář
kázal vepsati: „Má se mu ukázati nějaký paděleček“. Všaktě
tento úročil jen 2 gr. a 1 slepici. Půlláníci byli čtyři. Ti úročili
dvakrát po 8 gr., ovsa dali 4 míry a čtvrt, 20 vajec, 4 slepice,
ženné roboty 4 dny. Usazeni zde byli dva Buršové, Novák.
Summa úroku vycházela pánu 4 kopy 23 gr., další 2 kopy 4 gr.
z rolí puštěných a pustatin, ovsa 1 met. 2 míry a čtvrt, slepic 35,
vajec 2 kopy 25 kusů. Roboty ženné 30 dní.
    V letech 1620tých bylo již 14 usedlých; po válce 30leté
zůstaly 2 grunty pusté („jeden dokonale pustý“).
    R. 1660 jmenují se: Prokeš, Vondra, Vítek, Šálený, Matějů,
Martinů, Prokeš, Mikuláš, Šimek, Nováků, Buršové (dva), Povar
(platil ze mlejnce a 1 kola).
    Když koupen byl a s Telčí spojen statek Studená, počítána
Světlá k tomuto. Robotu jízdní a pěší konali při panském
dvoře na Skrýchově. Posledním rychtářem byl Jan Srp z č. 1.,
prvním starostou (do r. 1858) František Mísař.

Svojkovice

(název z osobního jména Svojek), dědina na horské planině
(nade vsí jv. hora Seč 653 m), poblíž „císařské“ silnice mezi
Starou Říší a Želetavou ležící a 8 km vých. od Telče vzdálená,
má 43 topogr. (40 obývaných) čísel a 245 obyvatel; r. 1870
načítáno v 38 domech 272 obyvatel. O samotě pří samé silnici
jest bývalá zájezdní hospoda „U anděla“ (č. 1.-4.). Obec zapsána
v katastru se 308 ha (polí 120, luk 42, zahrad 1, pastvin 26,
lesů 108, rybníků 1•3 ha).
    Jména tratí: Reity, Zahrady, u Posměchu, u Anděla, na
Šťastnovým, na Hospodských, Žlaby, Vikártová, na Velkých,
na Příčných, u Štule, Zákopy, u Hranic, Zahrádky, Pastviště,
Hliniště, Šiflička, Koudelkova, Padělky, u Seče.
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    Nejdéle drží grunty: Svoboda, Bartoň, Novotný.
    Živnostníci a řemeslníci: hostinec 1, bednáři 2, kovář 1.
    Svojkovice přifařeny i přiškoleny jsou do Rozseče. Od začátku
kláštera Novoříšského placeny odtud desátky. Tenkráte
r. 1257 píše se dědina Woykowice.1)
    Jinak, jak se zdá, dědina patřila ke statku Heraltickému,
kterýž odúmrtním právem po smrti Radslava a Smila z Heraltic
připadl markraběti Janovi a tímto r. 1366 i s 11 lány ve
Svojkovicích udělen lénem Petrovi Hechtu z Rosic.2) R. 1376 uvádí
se jakýs Václav s přídomkem ze Svojkovic. Za války husitské
Svojkovice zpustly. Darovány králem Jiřím Oldřichu z Miličína,
jemuž tu r. 1466 knihovně zapsal 2 lány Jakub z Krásonic. Téhož
roku žalován jmenovaný Oldřich proboštem kláštera Prokopem,
že nesplnil po několik let desátku z „pusté“ vsi Svojkovic.
Oldřich konečně vložil zboží to ve dsky r. 1505 Zdeňkovi a
Burianovi z Brtnice. Ve století 16. drželi majetníci svob. dvora
v Rozseči i polnosti zpustlých Svojkovic, tak že s územím Rozseče
splynuvše s dědinou touto r. 1627 ke zboží klášternímu přikoupeny
byly.
    R. 1708 vystavěna hospoda „U anděla“ a rok na to počal
klášter budovati i ves, po staletích k novému životu vzkříšené
- Svojkovice.

Šašovice,

ves na východním konci okresu na náhorní rovince poblíž
„císařské“ silnice (Znojmo-Jíhlava) necelé 3 km na jih od Želetavy
rozložená, 20 km od Telče vzdálená a jméno své po osobním
jménu Šaš (kmen šach) mající.
    Čítá 54 top. čísel, z nichž dvůr Terezov, mlýn Sokolův,
Kovárna a samota Habůdky. Obyvatel napočteno 346, v katastru
výměra pozemků udána číslem 628 ha (pole 399, louky 46, zahrady
23/4, pastvin 32, lesy 126, rybníky 5 ha). Roku 1870 žilo
v 48 domech 340 obyvatelů.
    Jména tratí: Zahumenice, Janholec, Kopaniny, Díle, Dílečky,
Kopaninky, před Hájem, v Zahradách, Podseděčné, Padělky,

    1) Dipl. III. 245.      2) Dipl. VIII. 362.
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Široké, Příčky, Louky, Vodavky, pod Horama, Provázky, Hory,
Zákopy, Velké Tále, v Krátkých, Přední, Prostřední a Zadní hony,
Klínek, Rybníčky, Vůbce, za Čeloudovy, Lamperky, Kuchař,
Nivky, v Sokolových, Beránek.
    Nejdéle sedí na gruntech rodina Houzarova.
    Z řemeslníkův je tu: kovář „obecní“, krejčí, mlynář; hospoda.
    Velkostatek poskytuje stálého výdělku více rodinám.
    Roku 1850 zřízena tu parní pila, r. 1860 lihovar, r. 1889
škrobárna.
    Obec přifařena jest od stara do Želetavy. Vyškolivši se
odtud, zřídila si r. 1906 školu jednotřídní nákladem 14.000 K,
jejímž správcem ustanoven Fr. Píša. Zavedeno i industriální
vyučování. Rozšíření školy, mající stále nad 80 žáků, jest otázkou
času.
    Od stara tvořily Šašovice zvláštní zemanský statek, majíce
ještě r. 1580 tvrz i  dvůr  poplužní. Díly vesnice patřívaly i jiným
majitelům.
    Roku 1350 psal se s přídomkem „ze Šašovic“ Mikeš; osada
patřila však Jimramovi z Jakubova (Pernštýna), který vložil zboží
to v desky Sifrídovi z Jakubova. Na listině z roku 13921) uveden
rukojmím Ebruš z Šašovic. Roku 1409 přenechal Jan Hrb z Šašovic
majetek svůj Zderadu Strnadovi z Budkova, po němž dědil
Bernard z Budkova. V r. 1437 zapsána ves Závišem z Kostelce
Marketě z Hořenic, r. 1482 Martin z Šašovic vystřídán (výslovně
uvádí se tvrz i dvůr, který tu byl již roku 1466),2) Sigmundem
z Kladerub, kterýž prodal vše kolem r.1490 Janu Šaškovi ze
Mstěnic. V 16. století seděl tu Burian Liček z Plavče a po něm
synové jeho Václav a Jan. Václav pustil r. 1543 polovici svou v 500
kopách bratru Janovi. Roku 1573 prodali Václav a Jiří z Plavče
Šašovice pánu Zachariáši z Hradce a na Telči za 4 tisíce kop.
    Zajisté, že nový pán ponechal v obci tytéž roboty a dávky,
jaké bývaly a kázal je zapsati v urbář svůj.
    Poznáváme, že byly tenkrát povinnosti poddanské v Šašovicích
mnohem a nepoměrně vě tší , než na všech ostatních dědinách
panství Telče -Želetavy.
    (O tom viz ve všeobecné části „Roboty“.)
    Zachariáš z Hradce, koupiv Šašovice, jal se ihned po svém
způsobu penězi a směnami zcelovati a zveličovati pozemky dvoru

    1) Dipl. XII. 92.      2) Půh. IV. a) 238.
24
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svého. „Frajmarčil“ i s Želetavskými a odškodňoval spravedlivě:
bylo-li někomu odňato polí s 2 provazce na dýl a 2 na šíř,
odměněny mu na jiném místě 3 provazce na dýl při stejné šiři.1)
Založil rybník nový i ovčín. Tenkráte poznamenal v urbář svůj:
„Dvůr ve vsi Šašovicích, kterýž jsem skoupil; chová se při něm
600 ovec. Žita může se na podzim oseti 2 mty. 10 měr, pšenice
2 mty. 6 měr, z jara ovsa 4 mty. 12 měr, hrachu 4 míry, ječmene
23 měr.“
    Bylo tu v 16. století 16 usedlých, z nichž 9 celoláníků,
6 podsedníků a mlynář. Ke dvoru čítány 2 lány, louky na
30 vozů sena, lesy, z nichž „mimo panskou potřebu může se
prodati rok co rok rovnaje za 3 kopy“. Rybníků bylo 7: v Háji,
pod Hájem, Kuchynka, Kuchař, pod Vsí, Mlýnský, Beránek.
Násady dávali na dvě tepla 71 kop. Nově založen rybník jeden
a na počest hejtmana „Pravětickým“ nazván. Jméno to se však
neudrželo.
    Šašovice utrpěly ve válce 30leté velice. Dvě usedlosti zůstávaly
pusty. R. 1660 na 16 usedlostech byli usazeni: Vranka,
Busta, Lahodný, Novák, Teplý, Homola, Cafourek, Čeloní,
Máchal, Herynk, Hrůza, Houzar, Petrů, Vařejka, Spěváček,
Šimon, Sokol,  mlynář .2)
    Tenkráte obec pečetila obvyklým znakem selským: obrazem
radlice a krojidla.3)
    Od r. 1828 zůstávají Šašovice částí panství Želetavského.

Urbanov,

starobylá farní ves na bývalé Jihlavské silnici z Telče ke Stonařovu,
6 km od Telče vzdálená, 458 m nad mořem ležící. Na
pahorku nad Dyjí vzhlíží kostel daleko k jihu, kde obzor
zalesněnými vrchy u Slavonic končí. V 39 číslech domovních
bytují 203 obyvatelé, rolníci, kdežto r. 1870 v 38 číslech načítáno
215 obyvatelů. Z řemeslníku je tu: kovář, řezník a hostinský,
pekař, kupec.

    1) D 8 str. 34.
    2) Jména význačněji vytištěná přicházejí již v urbáři r. 1580.
    3) Popis doplnil správce školy Fr. Píša.
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    Arch katastrální vykazuje na pozemcích 337 ha, z čehož
přísluší polím 185, lukám 37, zahradám skoro 3, pastvinám 40,
lesům 61 ha a něco málo rybníkům.
    Z tratí uvádíme: na Mírově, Lázy, Záhumenice, za Padělky,
Zádušní les, na Obci, Díly, pod Lískem, na Stráni, Místní trať.
Majetkem obce jest 21 ha pozemků, nemocnice, skladiště
hasické.
    Farnost zdejší obsahuje osady: Urbanov, Nevcehle, Ořechová,
Panenská Rosička, Sedlejov, Stranná a Žatč. Fara připomíná
se již r. 1355. Tenkráte Štěpán a Hynek z Březnice,
synové Tluksovi z Březnice, Urbanov s podacím farním a vsi
Ořechovou vložily ve dsky Bohunkovi z Volfířova. Z původního
kostela, zasvěceného sv. Janu Křtiteli (vedle patrocinia svatého
Klimenta a sv. Petra, P. Marie zasvěcení kostelů tomuto světci
k nejstarším na Moravě se čítá), nic nezbylo; ale i z pozdější
stavby, provedené za vlády pánů z Hradce ve století XV., jen
sakristie („černá kaple“) s klenbou hvězdovou a sanktuarium se
zachovaly. Nynější kostel úplně přestavěn r.1780. (Obr.81.) Řezby
na křtitelnice provedl v těch letech Tobiáš Süssmayer. Nový hřbitov
za osadou. Na věži jsou tři zvony:
    Velký pořízen r. 1704 farářem Křížkem, jakž svědčí nápis latinský
(v překladu): „Bleskem byv zničen, obnoven jsem ke cti sv. Janu r. 1704
v Jihlavě za Šimona Křížka, sv. theologie doktora, faráře urbanovského.“
Malý přelit 1843.
    Matriky počínají se rokem 1637, kdy protireformací opět
katolictví tu utvrzeno. Patronát farní odevzdán byl za vlády pánů
Slavatů jezuitům v Hradci r. 1596, potomně pak témuž řádu
v Telči až do zrušení jeho r. 1773. Nyní jest patronem Studijní
fond. Obročí farní bohatěji jest dotováno pozemky v Urbanově
i v Radkově, kterážto obec - jakož i Růžená - v době nedostatku
kněží v XVII. stol. odtud byla faráři spravována. Budovy
farní jsou dvě; starší přízemní, nová o jednom poschodí.
    Z farářů jmenuje se k r. 1515 Jakub, který znesnadnil se o desátky
z pustého dvoru v Rosičce s majitelkou zboží toho Annou z Prudic, již
pohnal z 50 hřiven. Tytéž těžkosti měl v letech 1560tých farář Tomáš,
jemuž patron Zachariáš z Hradce právo svobodného posledního pořízení
udělil. Jako jinde přešla fara v 2. pol. XVI. stol. v ruce kněží
nekatolických (ženatý farář Prokop). Po r. 1600 velké byly těžkosti s
dosazením správců duchovních, z nichž jmenují se (bez poznačení let)
Marek, Slavus, Blažej Honitius, Tomáš Hilos.1)

    1) Č. M. M. 1903, str. 300.
24*
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Roku 1613 investován Tomáš Gurský a nařízeno mu, aby bez přivolení
kardinála (biskupa olomuckého Ditrichštejna) fary neopouštěl. Po smrti
jeho duchovní správcové často se vystřídali; nejdéle zde působili: Bedřich
Holík (1661-1672), Tomáš Skotnica (1672-1686), Tomáš Křížek, dr.
bohosloví (1695-1713), Řehoř Žižka (roz. v Telči) (1713-1746), Martin
Felix (1746-1780), Ignát Bertrám do smrti (1780-1808), Antonín Stoupa
(1815-1827), po něm Filip Dvořáček, profesor ústavu bohosl. v Brně
(1827-1859), Alois Škarda (1876-1899), odtud nynější farář a děkan Fr.
Korec. Z Urbanova pocházel nejstarší známý farář v Třešti k letům
1350tým připomínaný Bernard.
    Lze za to míti, že v obci, kde fara a kostel od staletí bývaly,
i škola se nacházela. Ve visitační zprávě z r. 1662 jest
poznamenáno, že sice školy tu není, ale že Urbanov má učitele,
však jen k vůli kostelní službě; roku 1672 v podobné zprávě
visitační o škole i učiteli se mluví. - A tak jest pravděpodobno,
že (jak ve století XVII. a XVIII. bývalo) nějaký čtení, psaní
a počtů znalý občan v pokoutní své škole tomu, kdo chtěl, začátky
učení vštěpoval. Školy s učitelem k tomu vyučeným teprv
za Josefa II. obci se dostalo. Nynější trojtřídní škola Urbanovská,
do níž chodilo r. 1910 142 dětí z Urbanova, Nevcehle, Žatče,
Ořechové, Stranné, chlubiti se může úplnou a účelně zařízenou
školní kronikou, počínající hned rokem založení školy 1788.
    Kniha tato: „Haus-Protocoll über alle bei der Pfarrschule zu Urbanau
sich ereigneten Begebenheiten von Jahre 1788 bis Anno 1895“ jest
dokladem, kterak v době „Josefínské“ všímáno bylo rozvoje školství, a to
nařízeními jako ve všech jiných směrech tehdejší správy státní do
podrobnosti jdoucími. Kapitoly „Protokolu domácího“ hned v předu knihy
vytčeny jsou následovně: I. Patron školy. II. Založení a vydržování školy.
III. Dotace učitelova. IV. Seznam distriktních dozorců školních. V Seznam
místních správců duchovních a kooperatorů. VI. Seznam učitelů a
pomocníků. VII. Seznam místních dozorců školních. VIII. Seznam
dobrodinců. IX. Pamětihodné události. Mezi jiným ustanoveny  místo
dosavadních desátků poplatky, které měli osadníci přiškolených obcí
ročně dávati učiteli; také určeno, kolik topiva má každá obec dodati. Dále
bylo poznamenáno, že učiteli přísluší pole u „Kostelního lesa“ o výměře  1
míry 2 osmin, a druhé pole na „Mejrově“ 1 míru a 4 osminy. Nejmenší
sklizeň v pětiletém průměru stanovena čistým, užitkem na 5 zl. 30 kr.
mimo to i kousek pastviska, jehož užitek průměrný stanoven na 24 kr. Plat
od kostela určen ročně na 10 zl. a od každého do školy chodícího žáka
pecen chleba. Učiteli se doporučuje vyučovati v řeči německé a  české.
Protokol podepsán 24 súčastněnými, mezi nimiž rychtář z Urbanova Jiřík
Mareček, konšel Jakub Šuta a sousedé Jan Valenta a Tomáš Pospíchal. Do
jednotřídní školy zapsáno r. 1808 166 žáků, z nichž jen 14 nechodilo!
Roku 1822 udán počet do školy chodících 97 (ze 151). Za patronátu c. k.
studijního fondu zůstala škola jednotřídní do r. 1858, dvoutřídní do r.
1883, odtud pak trvá jako trojtřídní. Vyučováno bylo v čís. 24. Když pak
budova r. 1868 sesutím hrozila, jednáno o
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novostavbu školy, jež ku konci přivedena r. 1874. Kromobyčejně dlouho
vyučovali na škole Urbanovské staří páni „rektoři“; vystřídaliť se za sto let
tři: Matěj Švehla (1781-1847), Šimon Němec (do 1861), Bedřich Sobotka
(do r. 1892), Tomáš Uhlíř (do r. 1908), odtud nynější Stanislav Katrnoška.
Vybavení naturálních povinností školních vyžádaly si v r. 1848 pouze
Sedlejov a Nevcehle (snopné, chleby a velikonoční vajíčka), Žatč (chleby
a vajíčka). Náhrada vypočtena ročně 20 R. 30 kr. konv. m. Ostatní dědiny
odváděly dávky své až  do r. 1869 jako dříve.
    Roku 1872 zřízen tu c. k. poštovní úřad, r. 1896 odbor Národní
jednoty, r. 1899 sbor hasický, r. 1900 pro obvod farní
Raiffeisenova záložna. (Roku 1902 zřízené c. k. četnické
stanovištní velitelství po otevření nového c. k. okresního soudu v
Třešti  zrušeno.) Odbor agrární omladiny.
    Zmínka o držitelích Urbanova v r. 1355 byla již učiněna.
Z majitelů dalších známe Čenka a Dluhomila, kteří podle této
vsi se psávali. Roku 1376 Herbart z Janovic, po něm Hanuš
z Ledče s manželkou Kateřinou, jíž tu upsáno 100 hřiven.
Roku 1379 známe tu syna Jana Kadalice, Adama z Řečice, po
něm Mareše z Roštýna, r. 1385 Oldřicha z Volfířova. Roku 1419
(na Telči v úterý po zvěstování P. Marie) prodal Mareš z Volfířova
Urbanov, Ořechovou majiteli Telče Janu z Hradce za
120 kop grošů.
    Roku 1580 čítán Urbanov k rychtě Zvolenovské a měl
18 lidí usedlých: Dvořák měl 5/4, celoláník byl jeden, tři 3/4,
dva 1/2, čtyři 11/2čtvrtníci, 1 čtvrtník a chalupník, 5 podsedků.
Ti všichni mimo úrok po 6 kopách, 11 gr. odváděli slepice
a vejce. Tři podsedky na „kněžském ustavené“ platily knězi;
čtvrtý „nově  ustavený“ již vrchnosti. Tenkráte byl tu již „šenkýř
na krčmě“. Za Slavatů čítáno k Urbanovské rychtě: Urbanov,
Dejc, Dejčka, Dvorce, Stranná, Ořechová a Žatč.
    Roku 1650 byly tu rodiny: Nechvátal, Šindelář, Valenta,
Pičule, Šafránek, Jech, Šulista, Chalupa, Nováček, Kyselý, Marek,
Čížek, Neckář, Kopačka, Nekvas, Plihal, Valenta, Říha, Picek,
Blažek, Prdějka, Halama, Mhoral.
    Ze starousedlých rodin jsou tu: Holubové, Pospíchalové,
Chalupové.
    V rychtářství od dob Josefinských vystřídali se z rodiny
Marečků Jiří, František (r. 1815), druhý František a v posled
Josef. Pamětihodno také, že u Urbanova dne 11. července 1866
střetli se ustupující husaři armády naší s „černými“ husary
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pruskými. Administrátor zdejší vzat do vazby, byv obviněn, že
vědomě klamal nepřítele, udávaje, jakoby nebylo našeho vojska
v místě.1)

Valdorf,

nově před rokem 1750 založená ves, jež po zakladateli svém,
hraběti na Sádku, jest nazvána. Drželať panství Sádecké od
roku 1676-1796 šlechtická rodina (později hraběcí) z Valdorfu.
A z těch Ignát z Valdorfu, řídě se příkladem jiných šlechticů
tehdejších, nové osady zakládajících, vyhledal za dědinou svou
Štěměchami až při hranicích sousedního panství Želetavského
vhodné místo ku založení osady. Vesnice položena dosti vysoko
na sklánějící se horské planině (kopce k jihu a západu jsou
tu 665 m, na východ pak asi půlhodinovou cestou přijdeme
na nejvyšší bod okresu Třebíčského „Horu“ 710 m). Jméno této
vesnice Valdorf lid také na „Valdorfka“, též „Bardovka“ přetvořil.
    Jako katastrální a politická obec čítá Valdorf 41 čísel se
222 obyvateli, kdežto r. 1870 měla jen 180 obyvatelů v 27 domech.
Zapsáno tu pozemků 247 ha (polí skoro 191, luk 40, zahrad
skoro 11/2, pastvin 5 ha). Obcí jde silnice ze Želetavy do Předína;
při ní opodál obce je samota „Bílá Veverka“ (skupina dvaceti
chalup). Starodávná zvonička na návsi byla prý stavěna současně
s kostelem nejsv. Trojice v Třebíči (místní pověst). (Obr. 82.)
Dvůr panský má číslo 1.
    Obec je přifařena i přiškolena do Želetavy. Do Telče Starou
Říší jest 17 km, po schůdnější silnici Želetavou přes 20 km.
Z usedlých čítají 8 půlláníků, ostatní jsou čtvrtláníci a chalupníci.
Nejdéle sedí na gruntě rodiny: Rojíkova, Slavíkova, Musilova
a Píšova.
    Jména tratí: Předínská, padělky Horní a Dolní, Široké
Zadní, Půlmírky a Čtvrtky, Široké Velké a Přední, Široké Malé,
zákopy Přední a Zadní, Klementná, Příčky, Dlouhé, Loučky,
nad Mezou, Krátké, Vejhony, kopanina Malá a Velká, Hliniště,
Klobásky, Sibulka (Sobolka), pode Vsí.

    1) Popis Urbanova. Nevcehle, Ořechové, Stranné a Žatče doplnil
nadučitel St. Katrnoška.
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    V obci je hospoda v čísle 12. Řemesla provozují: perleťářství
(jeden mistr s 3 pomocníky). dva obuvníci, krejčí, stolař a sklenář.
    Poblíž dědiny jsou zbytky dvou zašlých sídlišť; oboje jmenuje
lid „Hradiště“.

Obr. 82. Náves se zvoničkou ve Valdorfě.

    „Dolní Hradiště“, též „Valy“ as 20 minut od vsí při lesní cestě
ke mlýnu Dašovu zřetelně se jeví jako bývalá tvrz. (Obr. 40.)
Vyvýšené místo, as 36 kroků v průměru, obtočeno jest kruhovitým
příkopem 6 m širokým, 3 m hlubokým. Býval hlubší; ale zasypán
částečně r. 1891, když tu mladý les vysazovali. Po zdivu není ani
památky. V místech těchto nalezeny ostruhy, podkovy, též střepiny.
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    „Horní Hradiště“ jest zřejmě zbytkem zašlé osady. Na úpatí
„Hory“ viděti dosud podezdívky bývalých (dřevěných) domků
nebo vykopané obdélníkové struhy, z nichž Valdorfští kámen
stavební kdysi sobě vykopali na vlastní chalupy. Také tu nalezeny
střepiny nádob.
    Pravděpodobně pokládati můžeme zbytky ty za opustlou
ves Tasovice (Dašovice), k nimž i dosud stojící mlýn Dašov (patří
k obci Štěměchám na Třebíčsku) patříval.1)

Vanov,

nesprávně Velký Vanov, je ves od prvopočátku s panstvím Telčí
spojená. R.1366 po prvé se připomíná jménem Eywancz = Ivanov.
Název Ejvanov potrval až do století 17. Původ jeho odvozen
od osobního Ivan. Tato politická a katastrální ves o 33 číslech,
se 216 obyvateli, přifařená do Telče, rozložena jest na úpatí
homolovitého, 642 m vysokého kopce „Vanovského“, 3 km
severozápadně od Telče; r. 1870 měla 212 obyvatelů v 27 domech.
Drží na pozemcích 427 ha, z čehož na role připadá 227, louky 50,
zahrady přes 2, pastviny 54, lesy 67 a rybníky 11 ha.
    Jména tratí: Trávníky, v Bukovcích, v Hranicích, na Kopci,
v Leštinách, Vinohrady, Diviny, na Zmolkách, u Skuhrova, v
Dolinách, Brabence, na Skalicích, u Brodu, Hejlišky, u Obory,
u Kříže, Ohrada.
    Počítají tu 2 celoláníky, 7 tříčtvrtníků, 3 půlláníky, 3 čtvrtníky,
3 podruhy, 12 chalupníků. V obci je hostinec, kovář, 2 koláři,
tesař, švec, 2 krejčí a 3 zedníci.
    Škola jednotřídní.
    Kronika školy zdejší vykládá o podomním vyučování jakési Dufkové,
jež učila čísti ze „špalíčků“. Po té učili tu Táborský, Kašpar, Jan Kožešník
(po třicet let do r. 1859), Skuhra, Hejda a Marek, poslední z „pokoutních“,
kočujících učitelů do r. 1868. R. 1869 zřízena škola veřejná, k níž
zakoupen selský statek č. 11. Vydáno bylo na přestavbu školy 3700 zl.
Škola však stižena výměnkem; výměnkáři tu bydleli do r. 1899. První
kvalifikovaný učitel byl Josef Komzák do r. 1872; po něm Antonín
Pospíšil. Tehda chodily sem do školy i děti z Volevčic a jeden rok i z
Hostětic. Antonín Pospíšil byl tu

    1) Podrobnosti sdělil Jakub Komenda, odborný učitel v Želetavě. Viz
Třebický okres: osady Předín a Štěměchy.
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zavražděn r. 1876. Nástupcové v učitelství: Josef Šindelář, Jan Šívr do r.
1910, za něhož zavedeno r. 1890 industriální vyučování. Nyní je správcem
školy Jindřich Vorlíček.
    Roku 1901 zřízen tu byl hasický sbor.
    Stranou vsi jest 5 mlýnů na potoce, vytékajícím z rybníka
Smrku. V těch končinách bývala ves Šiškov, již r. 1366
jmenovaná. Zanikla dle všeho za válek husitských. Urozený pán
Jindřich z Hradce daroval r. 1477 místo po zaniklé vsi Šiškově
městu Telči, aby sobě rybník založili.1) A pod rybníkem hned toho
roku vznikl prvý mlýn (do konce 16. století), mlýn Šiškovský
(r. 1477 Ptáček, r. 1580 Jira - mlynáři). Mlynář Smrčka, nedávno
ještě kopaje, přišel na základy stavení (zápraží a j.); na
pastvisku znáti bylo ještě roubení studně bývalého Šiškova.
    Za Slavatů byly již mlýny dva: na Šiškově byl r. 1620
Jakub, r. 1650 Štěpán Šiškovský, na druhém mlýně Horním nad
Šiškovským seděl r. 1650 Bárta Kroupa. R. 1818 byly mlýny tři.
Mlýn Šiškov je pěknou stavbou jednopatrovou. Na něm je kamenná
deska: „Anno Domini 1793 hanc molam funditus aedificari
curavit Josephus Prochaska, molitor, eiusdem domus possessor “.
Majitel Procházka podobnou stavbou v těch letech obnovili mlýn
Kotnov u Telče.
    R. 1580 patřily k rychtě Vanovské: Ejvanov, Velký a Malý,
Volevčice, Hostětice a Krahulčí. Bylo tu 14 usedlých (mlynář
patnáctý), a to: 4 celolánici, 7 tříčtvrtláníků, 2 čtvrtníci a podsedník.
Úročili dvakrát po 6 kopách 7 groších. Dávali ovsa 3 mty,
9 měřic a 3 čtvrti, kopu slepic a 3 kusy, vajec 5 kop a 13 kusů,
roboty ženné měli značný počet dní; z každého čtvrtlánu den
(láník 4 dny). Celá obec povinna „Robotnici v Šiškově posíci,
skliditi i svézti“. Pole Šiškovské za roční plat (dvě kopy a tři
groše) drželo sedm gruntovníků.
    Jména usedlých: Klát, Hronák, Dvořák, Hybaš, Bořek,
Alexa, Mařík, Antů, Slon a Šimek.
    Za války třicetileté zpustl jeden grunt. Jména usedlých
r. 1650: Klát, Trouval, Peřina, Novák, Stejskal, Doček, Kešnar,
Jaroš, Calta, Mařík, Beneš, Nováček a Holemčí. Mlynář Šiškovský
tenkráte musil i z pily platiti a ze dvou kol bylo jemu „místo

    1) K 22.
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chování chrtů nebo krmení vepřů odvésti čtyry míry ovsa“.
Nejdéle drží grunt rodina Polednova (u Maříků).
    Při vybavení roboty po r. 1848 vybaven ve Vanově úrok
z gruntu, úrok z vola, úrok ovesný, slepice, vejce, přádlo, pak
z lánu 156 dní roboty dvouspřežní a 30 dní pěší roboty, z lánu
výkupu 230 zlatých. Výkup desátku byl z lánu 120 zlatých stříbra.
    Blízko dědiny při cestě k Telči pěkně se vyjímá na malém
pahorku kaple sv. Karla, dříve „Olivetská“ zvaná. (Obr. 83.)
Jest osmiboká s lucernovitou věžičkou nad střechou. Předsíní
vcházíme do kaple, zdobené freskami, jež připomínají původ
založení svatyně této. Vyobrazena tu známá příhoda Karla Jáchyma
Slavaty, syna ovdovělé hraběnky Františky Slavatovny. Pověst
vypravuje:
    Dne 13. října 1662 vydal se mladý, tehdy třiadvacetiletý hrabě koňmo
na lov. V místech těchto za lesem Obůrkou sřítil se do jámy vlčí, v níž
prodlel přes noc, nijak vyprostiti se nemoha. V úzkostech smrtelných
učinil slib, že vstoupí, bude-li zachráněn, do kláštera takové řehole, k níž
náležeti bude mnich, jehož nejdříve potká. Vysvobozen byv sedláky
vanovskými vyplnil slib svůj; stal se mnichem řádu karmelitánského.
Matka jeho vystavěla hned r. 1663 kapli nad vlčí jamou tou, která je nyní
cele vyzděna. Do sklepení dáno pěkné sousoší Bolestné Matky Boží.
Kaple nazvána „Olivetskou“. Blízko vztyčena „Kalvarie“ (kříž se sochami
Panny Marie, sv. Jana a Maří Magdaleny), při cestě z Telče postaveno 9
kapliček křížové cesty. (Kaplička první je na Štěpnici v Telči u rybníku
Nadymáku, devátá je pod Kalvarií).
    Zvláštní fundací 1100 zlatých zavázala hraběnka kolej jesuitskou
v Telči, by kaple byla opatrována, 52 mše ročně aby tu
byly slouženy (r. 1672). Rok na to jesuité zavedli průvod
ke kapli té vždy v neděli po sv. Vavřinci. Průvod přestal teprve
r. 1784, kdy úřady „nový kostelní řád“ nařídily; kaple byla
zavřena a r. 1786 krajským komisařem prodána za 172 rýnských.
Kapli koupila majitelka panství hraběnka Johana z Lichtenštejna.
Jistina fundační s úroky vzrostla na 1335 rýnských a odevzdána
Matici náboženské. Zvon kaple darován je touže hraběnkou do
nově založeného filiálního kostelíku v Člunku na panství
Kumžackém v Čechách.
    Hraběcí rodina nyní stále pečlivě udržuje kapli tuto, v níž
se jednou v roce v pondělí po sv. Voršile mše sv. Vanovským
slouží. Známo je, že hrabě Karel Jáchym Slavata, stav se generálem
řádu karmelitánského, odmítl nabízenou papežem Alexandrem VII.
dispens, aby jakožto poslední člen rodu svého (před ním zemřelí
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Obr. 83. Kaple sv. Karla u Vanova.
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bratří jeho nezanechali mužských dědiců), z řádu vystoupiti
a oženiti se mohl. Jím r. 1712 vymřeli Slavatové.1)

Vanůvek,
(Obr. 84.)

zdrobnělé jméno Vanova, z osobního Ivan pocházející a dříve
též „Vanov Malý“ (r. 1531 Eyjvanow Malý) zvaný; politická
i katastrální obec na silnici z Telče do Batelova na horském,
svažitém hřbetě vystavěná. Jest 5 km od Telče vzdálena a do
Telče přifařena. Školou patří do Doupi. Jest tu 17 čísel s 96
obyvateli, jimž připsáno pozemků 255 ha (polí 141, luk 38,
zahrad 11/2, pastvin 31, lesů 36 ha); r. 1870 načítáno 13 čísel
s 98 obyvateli.
    Nejdéle sedí na gruntě: Lojda, Musil (po domě u Knapšů).
    Trati: Na Bažantce, Pospíchalovsko (Kvítkovy pole), Kuhovsko,
u Bůčků,Krkonožka, Hranatka, pod Lojdovým, u Drdáku,
Smejkalovsko.
    Vanůvek se ve starých listinách nepřipomíná. Ale jistě byl
od prvopočátku při Telči a zapsán v urbáři r. 1580 s 8 osedlými
(celolán, tři 3/4, jeden 21/2čtvrtník, tři 1/2lánici). Úročili dvakráte
po 4 kopách 12 gr., sypali ovsa 2 mty 121/4 měr, dávali slepic 33
a vajec 2 kopy 28, robotujíce 21 dní robotou žennou. U čtyřech
zapsáno, že „dává úroku i s příjemným“. Najímali i vzdálené
paseky za „Pilným rybníkem“. Obec byla povinna „robotnici
v Šiškově posíci a skliditi jako jiné obce“.
    Byli tu: Sankot, Knapeš, Skála, Křen, Pospíchal, Novák,
dva Vaňkové.
    V gruntech mezi Vanůvkem, Řitlovem a Doupím založena
r. 1579 obora bažantí. Při „vejjezdu“ určili úředníci panští, jak
nahraditi to, co k oboře sedlákům vzato.2)

    1) Celý příběh tento dramaticky dovedně zpracoval s názvem „Poslední
Slavata“ P. Josef Weiss, katecheta, měšť. školy v Telči (vydáno tiskem u
Šolce v Telči). Báseň stejného názvu vydal Ant. Bulant ve sbírce básní
svých  „Písně a legendy “. (otištěné ve „Vlasti“, ročník 1896.)
    2) D 8 str. 150.
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    Před r. 1650 přibyla devátá chalupa a uvádí se v samotné
vsi při osedlých tři mlýnce (Sankotův mlýn, 1 kolo, 1 stupa,

O
br. 84.

Kešnar tolikéž, ale plat připsán k Řitlovu, Lojda mlýn a stupy;
ostatní usedlí: Knapeš, Linhart, Smejkal, Pospíchal, Mravenec,
Vrba.
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Vápovice

jest dědina vzniklá v novější době (asi po roce 17501) při silnici
z Nové Říše do Staré Říše, položená ve vkleslině potoka Vápovce
(Vápovky). Od Telče je 11 km vzdálena. K severozápadu
chráněna jest horou „Vostrážkou“ (599 m) a dále vzdálenější
Vápovickou horou (625 m); k východu tolikéž jest vrch nad
600 m vysoký.
    Jsou tu v 25 číslech (o samotě cihelna) 134 obyvatelé,
jimž náleží pozemků 198 ha (polí 117, luk 20, pastvin 34, lesů 16,
rybníků 3 ha); r. 1870 žili tu 104 obyvatelé ve 22 domech.
    Jména tratí: v Horách, Spády, u Holého kopce, za Vostrážkou,
v Paloukách, za Branou, u Losů, Zahumenice, na Stráni.
    Nejdéle jsou na domech rodiny: Čech, Vodička, Fabeš.
Jest tu mlýn.
    Obec přifařena i přiškolena jest do Nové Říše. Má v majetku
34 ha pozemků (z toho pastvin 31 ha) a domky č. 21. a 23.
Ve století 17. užívala na pečeti obrazu radlice s přidaným
písmenem W.
    V časích poddanství patřívala panství kláštera Novo-Říšského.

Vesce,2)

zdrobnělé jméno „vesnice“ (jako Véska, Víska), na hranicích
českomoravských, téměř u Počátek (Čechy), na hornaté pláni
v menší vkleslině při silnici Studensko-Počátecké. Přímou cestou
do Telče jest 18 km; silnicí Studenskou 22 km.
    Jest tu v 35 domech 229 obyvatelů, jimž připsáno 291 ha
pozemků: polí 197, luk 55, pastvin 11, lesů 17 ha; r. 1870
načítáno 228 obyvatelů ve 32 domech.
    Jména tratí: u Buku, na Vršku, Hejtmanky, Skředle. Majetkem
obce jest pastouška a na 19 ha pozemků.
    V obci jest hostinec. Řemeslo provozuje jen kolář.
Více  domkařů zaměstnáno je při zednické a tesařské práci.

    1) ČMM 1891 str. 33.
    2) Druhé Vesce jsou na okresu Dačickém u Budče. K této dědině
vztahuje se zápis v Dipl. X. 122.
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    Vesce přifařeny a přiškoleny jsou do Počátek. Také dědina
tato jako většina jiných byla za stara statečkem o sobě. Psávali
se po ní r. 1369 Bernhard z „Wezcze“, který prodal 2 lány
Janu z Vescí. R. 1373 připomíná se Ješek Ostrovec na Vescích,
kdež 30 kop zajistil manželce své Jitce. Týž píše se ještě r. 1379
z Němčic, ač tu odprodával již r. 1371, jakož také i dvůr ve
Vescích r. 1386 pustil Onešovi Stradovcovi (Strakovi).1) Později
patřily Vesce Petrovi Gewcaru, který zapsal je r. 1406 v desky
zemské Janovi mladšímu z Hradce a Telče. R. 1464 stoupil
Václav z Maříže na spolek s dětmi svými Hynkem a Oldřichem
na Vesce a Vilhemčí. Přípomínají se pak opětně u Telče, až
r. 1513 Adamem I. z Hradce a Telče prodány se zdejšími dvory
(svobodnými) Petru Vencelíkovi z Vrchovišť. Když pak tento
zemřel, zanechav nezletilého syna Jindřicha, prodány zemským
soudem Jáchymu a Zachariáši, nedílným bratřím z Hradce a Telče
dne 13. listopadu 1545 za 200 kop,2) od které doby zůstaly při
panství Telči, čítány jsouce později ke statku Studenskému.
    R. 1580 bylo lidí usedlých 14, kteří úročili dvakráte v roce
po 9 kopách a dávali 51 slepic. Jména sedláků: Pašalů, Macek,
Vach. Pustý jeden půllán obec ujala sama, platíc úroku po 6 gr.
a 3 slepicích. Zajímavý doklad, jak jednotliví sedláci smlouvali se
s vrchností o změnu povinností svých, podává zápis:
    „Matěj Pruchů podvolil se každého úroku dávati více
6 grošů pro tu příčinu, že se na něm nemá potahovati žádných
robot s potahy kromě sečby a kdy tím povinen bude.
A kdyby robotoval, tehdy ten plat mu sejde.“ Jiřík Prucha,
rychtář z Vesce, nedočkal se radosti na synu Jakubovi, který měl
popraven býti s Linhartem Šimkem, tolikéž z Vesce - r. 1596.
Oba na rukojemství mnohých poctivých lidí z Vesce, Bejkovce,
Prostého a Jihlávky vypovězeni: pod ztrátou hrdla měli na 5 mil
panství prázdni býti.3)
    V letech 1620tých měl tu Petr Vondrů mlýnec. Jména
usedlých. r. 1660: Matějka, Boukal, Vondřejka, Jonáš, Heřman
(dva grunty měl), začínal (dva grunty), Hynek, Prouha, Kejval,
Novotný, Kolář, Jirků.

    1) D. Z. VI. 30 a 715.
    2) Orig. v Archivu města Hradce J. (Rull: Monografie města Jindř.
Hradce, str. 59.)
    3) D 14 f. 353.
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    Na mlejně a pile byl Mikuláš z Počátek. Dále jmenuje se
„Šimon z Dolního mlýna“.
    K rychtě Vesecké se tenkráte počítaly: Vesce, Vilímeč,
Klátovec a Závišná Olešná.
    Rodina Hynkova je na domě dosud. U Kejvalů, Novotných,
Matějků říká se již jen po domě.
    Na starém pečetidle obecním zobrazen byl strom (lípa).
- Zhoubným byl požár dne 23. září 1901, strávivší 11 selských
usedlostí.
    Dosud udržuje se v obci pověst, že tu stával „zámek“,
jehož grunty většinou faře Počátecké připadly.
    Ve Vescích narodil se r. 1849 Václav Novotný-Juda, hudební
skladatel a hudební spisovatel i kritik. Ve spisu jubilejním,
vydaném r. 1898 Českou akademií, pracoval Novotný stať: „Rozvoj
hudby české od dob nejstarších do r. 1848“. Samostatně složil
operu: „Komedie o kupci a jeho nevěrné ženě“. Sebral,
harmonisoval a tiskem vydal rázovité a krásné „Bechyňské“ a
„Libické  písně“, uchrániv je takto zapomenutí.1)

Veselí viz Nepomuky.

Dolní Vilímeč,

katastrální a politická obec, jv. od Telče (6 km) vzdálená, leží
v malé úžlabině mírné kopcovatiny. Má 50 topografických čísel,
43 domů a 217 obyvatelů, proti 221 obyvatelům v 48 číslech
roku 1870. Pozemků je tu 546 ha (polí 387, luk 56, zahrad 21/2,
pastvin 21, lesů 53, rybníků skoro 11/2, neplodné půdy 1 ha).
    Čítalo se tu: 1 celolán, 15 půllánů, 5 čtvrtlánů, 15 domkařů.
Ve vsi 2 obecní rybníky a 1 v pastvištích. Názvy tratí:
Buňky, Vostrážka, Boroví (lesíky); na Kopci, u Vostrážky, Vochoz,
u Žlabu, v Lukách, Výhony, Padělky, u Žáru (= Žďáru), za Vrby,

    1) Ottův „Slovník naučný “. - R. 1901 vydán v „Kalendáři českých
hudebníkův“ podrobný výčet skladeb Novotného: písní, sborů, houslových
komposicí.

25
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na Slatinkách, Díly, v Širokých, u Březin, za Brodem, u Studánky,
u Jalovčí, na Úzkých, u Nebozízka, Velké hlíny, na Řečici.
    Nejdéle sedí na gruntech rodiny: Bartů, Dohnal, Chutný,
Herynek a Novotný.
    Řemeslníci: kolář, tkadlec, kovář. Jiné živnosti: obchod,
cihelna.
    Majetkem obce jest kaple sv. Cyrila a Metoda z r. 1728
(opravená 1883 a 1907), škola, starodávná kovárna a nemocnice.
Na pozemcích má obec na 34 ha. Farou patří do Nové Říše,
kamž slušela i školou. Hned v roce 1788 hlásili se Vilímečtí při
školní prohlídce, předsevzaté krajským komisařem jihlavským
v Nové Říši, o školu samostatnou. Ale teprv r. 1808 při generální
visitaci biskup Schrattenbach povolil, by v obci učitelský
pomocník Novoříšský excurrendo vyučoval. Po neschopném
Fr. Pokorném přijal r. 1809 místo to Ignát Karpíšek, kterýž působil
tu do své smrti roku 1836, uče v chaloupce č. 44., obcí
r. 1820 zakoupené, jež podnes „školkou“ sluje. - Málo kde se
přihodilo, aby obec školy již zřízené se zříkala. A stalo se tak
v Dolní Vilímči, jež po r. 1836 posílala mládež opět do Nové
Říše a od r. 1870-1892 do bližšího Červeného Hrádku. R. 1888
usneseno zříditi nově školu v pamět jubilea 40letého panování
J. V. císaře. Zbudována nákladem 6700 zlatých roku 1891.
Prvým učitelem od r. 1892 do 1896 byl Josef Hlavsa, po něm
Alois Novotný do r. 1904, Jindřich Vorlíček 1910, odtud nynější
Eduard Pánek. Roku 1905 zavedeno tu vyučování ženským
ručním pracím.
    Ve Vilímči byl za stara svobodný dvůr, jehož se řada zápisů
v zemských deskách týká. R. 1349 píše se Luneta, r. 1353
Kunhuta z Vilímče. Eufemie z Vilímče obmyslila klášter Říšský
r. 1354 4 lány, darovavši 2 lány sestře své Kláře ze Studnic
a pustivši zbytek majetku svého manželu svému Kunešovi
Makovci. Téhož roku připomíná se Tomáš z Budče s přídomkem z
Vilímče (Tamiko de Wilimecz).1) Majetník zboží pozemského v
Brtničce, Zhoři, Nové Vsi Hilbrand z Vilímče pojistil dceři své
Johance na mlýně a láně rolí v Budči 20 kop r. 1365. Také jakýs
Hojek v ty časy užíval přídomku z Vilímče. - Eufemie z Vilímče
vložila

    1) Byl svědkem prodeje 1 hřivny ročního úroku ze vsi Strážova (zaniklá
ves blíže Slatiny na Dačicku) panně Juttě z Říše.
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r. 1369 ve dsky vše, co tu měla, Benediktovi z Olšan, kterýž,
odprodav 2 lány Chvalovi z Radkova (po něm dostaly se Vítovi
ze Šelenberka) prodal dvůr svůj svobodný markraběti Janovi
r. 1373.1) R. 1390 zapsány 31/2 lánu Jakubem z Vilímče Ctiborovi
z Bělčic, Hlavnému z Rosičky a Jakubu z Oponěšic. Když pak
r. 1410 markrabě Jošt Červený Hrádek, který právem odúmrtním
komoře jeho připadl, prodával Petrovi Šturmovi z Kamenice
a pastorku jeho Václavu, uvádí ve zboží tom2) 2 lány, 2 dvory,
rybník a les ve Vilímči. Tento Petr zajistil r. 1412 na Vilímči
manželce své Eufemii 100 kop.
    R. 1437 pohnal Jan, probošt z Říše, Mareše z Vydří, že
klášteru, zastavil úroky z Vilímče a držel tu i roboty“.3) R. 1447
zapsal Jiří Horký z Budče dvůr ve Vilímči Mikuláši ze Starého
Hobzí a zapsal současně s bratrem Jindřichem 6 lánů zdejších
Oldřichu z Maříže, kterýž r. 1445 městečka Nové Říše získal,
tak že statek Říšský, k němuž ves Vilímeč již dávno patřila,
svobodnými lány Vilímeckými zaokrouhlen. Klášter odprodal sice
r. 1448 4 lány, jež od r. 1354 tu držel, avšak zakoupil se tu
opět, neboť r. 1481 žaluje převorka Kateřina Václava z Vydří
pro zadržování zdejšího klášterního majetku.4)
    Se statkem Novou Říší dostala se Vilímeč r. 1528
prostřednictvím Adama z Hradce a na Telči obci Nové Říši. Obec
tato prodala všechen pozemkový svůj majetek r. 1536 klášteru, od
kteréhož roku Vilímeč čítá se k panství klášternímu, jakož
dosvědčil roku toho listinou Volf Krajíř z Krajku, že „Novoříšští
prodali ves Vilímeč se všemi právy převorce Anně v Nové Říši
za 200 kop gr., ponechavše si tamějši dvůr“. O tento dvůr hlásili
se Zahradečtí. R. 1945 Jan Zahradecký ze Zahrádek i na místě
svého bratra Jiřího pohnal purkmistra a radu městečka
Novohříšského, „že drží dvůr ve vsi Vilímči s půllánem a
podsedkem,

    1) R. 1379 zapsán prodej 2 lánů ve Vilímči Heřmanem ze Slatiny
Nevlasovi z Lesonic, kterýž pustil je 1381 Hojkovi z Vilímče.
    2) Dipl. XIV. 155: „Prodali sme tvrz naši řečenú Hrádek, ješto leží pod
Hryší, se vsi tak řečenú Hrádek i také ves řečenú Chotěbudiczie a ve vsi u
Vilemčí dva láncě a dva podsědky a dvě popluží tu u Vilemčí s lesy atd.“
    3) Půhonné knihy III. 247. Ještě r. 1466 píše se z Vilemčí jakýs Václav
Rok (Půh. IV.); konečné jest ještě zápis z r. 1500 o majetkovém spolku
Anny  z Vilímče a dcery její Kateřiny.
    4) Půh. V. 307.

25*
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a on k tomu se svým bratrem lepší právo má“. Ten prodala obec
r. 1583 Bartošovi za 310 kop. B. „Dvořák“ skládal vejrunky ještě
roku 1593.1)
    Bývalý svobodný dvůr stával na jižním konci vesnice, naproti
místu nynější školy.
    Obec pečetila v 17. století znakem radlice s přidaným
písmenem W.2)

Horní Vilímeč,

jméno obce od osobního Vilím utvořené a kdysi „Vilémova ves“
psané.3) Vesnice tato je v horách 640 m nad mořem, tedy výše
než stejnojmenná dědina u Nové Říše ležící, proto má název
„Horní“. Leží v malé kleslině blízko česko-moravských hranic
a přifařena i přiškolena je do města Počátek v Čechách. Jde
tudy silnice ze Studené do Počátek a dráha z Horní Cerekve
k Veselí-Mezimostí. V místě je zastávka železniční. Do Telče přes
Studenou je na 20 km.
    Obec čítá 35 čísel (schází č. 26.) a žije tu 192 obyvatelů;
roku 1870 napočítáno v 29 domech 198 obyvatelů. Katastr
vykazuje na pozemcích 400 ha (polí 220, luk 112, pastvin 19,
lesů 36, rybníky 2 1/2 ha).
    Trati polní: v Nivách, Chyška, Vrchonice, Volešníky, Podlípí,
na Červenej. - Majetkem obce jest na 22 ha pozemků, většinou
pastvin.
    Z řemeslníků jsou tu: dva kováři, dva krejčí. kolář; cihelna,
    Nejstarší jména rodinná: Holý, a (po domech) Doškař, Staněk.
    Nejstarší zápis o Vilímči jest z r. 1358. Byla prodána za
170 kop grošů od Děpolda z Vilímče panu Kadoltovi z Hradce,
který upsal tu manželce své Anči 100 hřiven. Roku 1366 upsali
Kuník a Bohuš z Postřelmova Dětřichovi ze Studené na
Vilímečském zboží lány, rybníky i mlýn pod Domašínem.

    1) Archiv kláštera Novoříšského. (Originál.) - „Gruntovní kniha N. Ř.“
str. 56, v Museu v Telči.
    2) Popis doplnil správce školy E. Pánek.
    3) D. Z. III. 271 roku 1358. Wilemowawes, r. 1365 Wilemczic, 1368
Wylemps, 1369 Wilemow.
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    Roku 1377 vložil Dětřich ze Studené ves Vilímeč Pešíkovi
Pruškovi v desky; tento Prušek z Jakubína pustil ji roku 1378
s mlýnem a rybníkem pod Domašínem Domaslavovi z Olešné.
Kolem roku 1415 byl majitelem Oldřich z Miličína, po němž
jmenuje se bratr jeho kněz Pavel, pozdější biskup olomucký,
který předal ves s Němčicemi r. 1446 Janovi z Lipníka. Tento
spolčil se majetkem svým (Vilémova Ves, H. Pole a H. Němčice)
s Janem z Hodic, majitelem Bezděkova a Stejště. Roku 1447
připojena dědina opět ke statku Studené. S některým ze statků
těch kolem r. 1560 byla k Telči přikoupena.
    K rychtě Vilímecké patřívaly v XVI. století vesnice: Vilímeč,
Vesce, Klatovec a Olešná (Závišná).
    Roku 1580 bylo tu lidí usedlých 14: Žahourek, Vítek,
Brada, Říha, Bláha, Kněch, Vaněk, Koutek, Holý; dva půllány
tehda byly pusty a mezi ostatní sedláky rozděleny. Úroku platila
obec dvakráte v roce po 7 kopách, 10 groších, 3 d., pak 36 slepic.
Z „pustého“ ujatého každý svůj groš zaplatil, ale slepice odpuštěny;
celá „obec“ musila čtyři dodati.
    V urbáři z r. 1660 píše se ves „Vylymcze“ a poznamenání
jsou na gruntech: Jirsa, Lehejčík, Toupý, Brada, Doležal, Blaha,
Kadlec, Dvořák, Doškař, Stejskal, Kohout, Prokšů, Staněk a Holý.
    Z pamětní knihy obecní, založené r. 1886, sdělujeme zápis
o častých požárech v obci v letech nedávno minulých. R. 1842
shořelo od blesku 7 čísel, r. 1857 a 1858 založeno žhářem, palické
listy stále posílajícím, v číslech 2. a 14.; shořelo 7 a 8 čísel.
Tenkráte po léta musili sousedé noční hlídkou dědinu stříci.

Dobrá Voda

u Mrákotína (na rozdíl stejnojmenné samoty u Popelína), čítá
21 čísel (č. 16. schází) se 129 obyvateli a jest součástí katastrální
a politické obce Mrákotína, od níž jest 1 km vzdálena; r. 1870
žili zde 102 obyvatelé v 15 domech. (Obr. 85.) Leží v údolíčku na
pokrají lesů pod kopcem 556 m vysokým, na němž kostelík
zasvěcený sv. Jáchymu, vystavěný hrabětem Janem Jáchymem
Slavatou r. 1682. V 16. století tu dolováno na stříbro. Čteme ve
staré
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Obr. 85. Půdorys Dobré Vody.
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kronice,1) že držel tyto doly r: 1541 Volf z Krajku. Král Ferdinand
propůjčil r. 1549 kutací právo Jáchymu a Zachariáši z Hradce,
odpustiv jim na 15 let desátek z dolů u Telče a Slavonic, začež
se zavázali, že vydolené zlato a stříbro za cenu zemským sněmem
ustanovenou do mincovny královské budou odváděti, a sice lot
zlata za 6 zlatých, hřivnu stříbra (Kutnohorskou) za 9 kop.2) Jako
jinde přestalo i zde těžení rud. Nové práce r. 1713-1716 Janem
Jungmaierem z Jihlavy prováděné3) jakož i pokusy kutací r. 1882
hrabětem Leopoldem Podstatským podniknuté; zůstaly bez
úspěchu.4) Od nových pokusů v r. 1910 začatých upuštěno hned v
začátcích. Jako menší lázeňské místo zůstává Dobrá Voda od stol.
17. stále. Zprvu užíváno jen vody zdejší na koupele studené. Roku
16455) založeny tu lázně s vodou teplou, usadil se tu „lázeňský“,
přistavěny 2 chalupy. Již r. 1682 zovou je „Thermas Bonae Aquae“
-Dobrou Vodou a také na počest hraběte - „Lázně Jáchymovy“.6)
Lékárník koleje Jesuitské v Telči Josef Tomsa prozkoumal vodu
lučebně a zjistil v ní cín a síru (1743). Údaj ten r. 1752 potvrdil
lékař z Telče, pozdější profesor v Praze Karel Heissing a doporučil
užívati koupelí proti trhání v údech, ochromení, návalům
mrtvice. R. 1779 psal o Dobré Vodě c. k. krajský fysik jihlavský
Michal, šlechtic ze Sagaru,7) konečně r. 1864 uveřejnil článek
v Mitteilungen der mähr.-schlesischen Gesellschaft Dr. Melion.
Lázeňský dům nově účelně přestavěl majitel Adolf Hrb, sládek
z Telče, r. 1899. Údaje o majitelích Dobré Vody ze stol. 14. a 15.
sluší vztahovati k jiným osadám toho jména, jichž jest na Moravě
pět. Zdaž přídomek hejtmana panství Telče Dětřicha
Dobrovodského z Dobré Vody r. 1530 a Jana z Bělčovic a z Dobré
Vody i synů Jana Mikuláše této naší osady se týká, nelze
rozhodnouti.
    V urbáři z r. 1656 není Dobrá Voda ještě zapsána. V letech
1650tých mluví se pouze, že Mrákotínští drželi mnoho jiter
„Hamerských“ a něco polí u „Dobré Vody“.

    1) „Rosenberg'sche Chronik“ (vydal Dr. M. Klimesch) str. 258: „A. 1541
der Herr Wolf von Kragko gab die Frist über das Mrakotiner Bergwerg
dem Herrn Gubernierenden (Peter V. v. Rosenberg) vndt bestats
briefflichen.“
    2) L 563.
    3) Viz Dvořákovy „Dějiny Moravy“ str. 773.
    4) Žila křemencová, jejíž síla kolísá mezi 0•4-2 m, obsahuje sluje
leštěnce olověného, majícího stříbro až 0•2%.
    5) L 712.      6) Z. A.      7) L. 712.
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    Z listiny, v obecní truhlici Krahulecké uložené, se dovídáme,
že obec Krahulčí dlouhá léta užívala 33 panských jiter u rybníka
Hamru blíže Dobré Vody, jež jim odňaty byly, když se u Dobré

                                                                 O
br. 86. D

obrá V
oda s lázněm

i.

Vody chalupy stavěly, ku kterýmžto chalupám k užívání rozvrženy
byly. Na žádost Krahuleckých hrabě Telecký r. 1720 nařídil, by
pouze „u hospody v Dobré Vodě rolí pod 9 měr a u mlýna
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panského nově  pod Hamrem vystavěného 12 měr těch jiter se
ponechalo, ostatní pak Krahuleckým popřálo“.
    Nynější majitel lázní v Dobré Vodě MUDr. Josef Jakubec,
obvodní lékař v Telči, několik bytů pro letní hosty pořídil, jimž
lesy hned u obce počínající (táhlý hřbet horský „Baba“ 670 m
n. m. až k Velké Lhotě dosahující) milých zátiší poskytují hojnost.
(Obr. 86.)

Volevčice

(psali také Olevčice i Bolevčice), polit. i katastr. ves 3 km k severu
od Telče na úpatí kopce Vostrážky (642 m) v malé kotlince
položená. Přifařena i přiškolena je do Telče; má 26 čísel (č. 4.
schází), se 154 obyvateli; r. 1870 čítalo se 158 obyvatelů ve
23 číslech. Pojmenována po osobním jméně Volek č. Bolek.
Pozemků jest 484 ha, z čehož na pole 200, louky 58, pastvin 31,
lesy 28, rybníky as 3 ha připadá.
    Jména tratí: na Horách, na Žlabkách, za Vrškem, za Vostrážkou,
Skála, v Loštině, na Podělnici, v Šiškovech.
    Dnes jsou tu 4 celoláníci, 5 půlláníků. Jest tu hospoda již
od stara, 1 krejčí, 1 zedník.
    Volevčice jest stará osada, připomínaná již r. 1366 jako
část panství Teleckého (psána tehda Bolewczicz). R. 1463
připomíná se tu „ lovčí“ (myslivec).1)
    R. 1580 bylo tu 13 usedlých: 5/4ník 1, láníci 2, 3/4níci 3,
1/2láníků 7. Celoláník dával obojího úroku 15 gr., ovsa 8 měr,
slepice 3, vajec 30, roboty ženné 4 dni; dle toho ostatní poměrně
méně. Celá obec povinna byla „louku, slove Robotnici, kteráž
jest v Šiškově, posíci, usušiti, odvézti, toliko seno“.
    Zachariáš z Hradce mínil tu nový panský dvůr založiti,
proto „obrátil grunt Mareše, myslivce ke své ruce“ (za 412 kop
se mlýncem a 23 úly včel). Ale nástupcové Zachariášovi neprovedli
plánu. V letech 1620tých, kdy také jeden grunt tu zpustl,
připomíná se na „dvoře Maršovském (u něhož rolí 11/2 lánu)
Rozina Dvořka“.

    1) K 14.
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    R. 1650 byli tu: Dvořák, Musil, Duchek, Mazač, Smejkal,
Koukal, Urbanů, Ambrožů, Valentýn (měl mlýnec), Sedláček,
Vaniš, Tripal, Matras. Poslednější tři zapsáni na gruntech již
r. 1580 a jména jejich jsou tu dodnes. Jistě vzácnost.
    V majetku obce jest chudobinec, obecní rybníček, něco luk
a pastvin.

Zadní Vydří,

ve století XVI. také „Krajní“ jmenované, má jméno své, jak
patrno, od jména vydry, šelmy kunovité, blíže vod - a těch
v kraji našem hojnost jest - se zdržující.
    Tato polit. a katastr. obec je rozložena na horské planině
7 km na jihozápad od Telče. (Obr. 87.) Jest přifařena a přiškolena
do Kostelní Myslové a má v 25 číslech (č. 12. sbořeno) 138
obyvatelů, kdežto r. 1870 měla ve stejném počtu domů 165
obyvatelů. Rozloha pozemků zapsána ve 384 ha, z čehož na role
254, louky 38, zahrad 11/2, pastviny 23, lesy 54, rybníky téměř 11/2
ha připadá.
    Mimo rolníky (1 celolán, 7 3/4l., 8 1/2l., 5 1/4láníků a 7
chalupníků) jsou tu živnostníci: kovář, obuvník, 2 kameníci, 3
zedníci.
    Jména tratí: za Kremličkovy, Díly, Noviny, na Laňkuse,
Zadní dráhy, v Kopcích, u Reslíky, přes dvůr, Žlaby, Fojtovy vrchy.
    Zdá se, že nejstarší ze tří osad „Vydři“ jmenovaných jest
Vydří Kostelní, kdež již kolem r. 1300 kostel a fara byla, a dle
kteréžto vsi známý rytířský rod Koňasů z Vydří se psával. Nelze
zjistiti, zdaž název „Valentinovo Vydří“, připomínaný k r. 1385,
sluší Vydří Prostřednímu nebo Zadnímu. - Zadní Vydří patřívalo
k panství Šternberskému. Proto lze za to míti, že s tímto panstvím
v letech 1410tých Zadní i Prostřední Vydří (toto leží nyní
v sousedním okresu Dačickém) k Telči připadly. Stal se i pokus,
zaokrouhliti panství Telecké i samotným statkem Kostelním
Vydřím, ale spojení to nemělo dlouhého trvání (jen od r.1682-
1694).
    R. 1580 bylo v Zadním Vydří 17 usedlých: Pechů, Jakšů,
Křištaň, Dědek, Běhan, Šálený, Lecjako, Šimků, Blažek, Mrkva,
Motouzek, Sklenář, Vrabec, Linhart, Truhlář, Bezprstý. (1
pětičtvrtník, 5 celoláníků, 1 tříčtvrtláník, 10 půlláníků), kteří úročili
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14 kopami 14 gr., ovsa sypali 3 mty 8 měr, dávali 22 slepic,
6 kop vajec. Pouze jediný celoláník Jakeš vykonával roboty
orné 2 dni, ženné 4 dni; ostatní byli tohoto prosti.
    Později jako jinde přitužili na robotě. V Slavatovském urbáři
čte se při zápisu o robotě orné a ženné: „A jiní též tak.“ (Vybývali

Obr. 87. Půdorys Zadního Vydří.

jako v Prostřednim Vydří robotu žennou všichni, celoláník
7 dní, půlláník 3 dny). Válkou 30letou jeden grunt zpustl.
    R. 1650 byli tu usazeni: Kotil, Jakeš, Procházka, Hlaváček,
Běhan, Staňků, Pařil, Kríž, Dědek, Drobil, Žahourek, Nevrátil,
Šafář, Burda, Šeda, Pech, Kremlička. R. 1787 podepsali protokol
o novém upravení školy v Kost. Myslové: Jan Fojt, rychtář,
Tomáš Dolník, konšel a Petr Kremlička.
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    Nejdéle sedí na gruntě rod Fojtů, v jehož majetku je listina
z r. 1466, kterouž prodává Jindřich z Hradce pozemky své
v Zadním Vydří Michalovi, řečenému Císař. Úroku dávalo se
z nich o sv. Jiří a sv. Havlu po 16 gr., pak 20 měr ovsa.
    V majetku obce jest nemocnice, kovárna a 27 jiter pozemků.

Vystrčenovice,

obec polit. i katastr. snad přezdívkou tak od stara zvaná; leží
při silnici z Telče k Želetavě; 5 km od Telče vzdálená v malé
vkleslině pahorků 588 m a 600 m vysokých, má 35 čísel a 193
obyvatele, kdežto roku 1870 měla 221 obyv. ve 48 číslech.
Na pozemcích je tu 325 ha (polí 218, luk 28, pastvin 30, lesů 29,
rybníků 8 ha).
    Jména tratí: na Bartoňových, u Báby, za Chalupama, na
Kopcích, Votavnice, u Votavnic, na Řečici, na Bezkoutí, Přední,
Prostřední a Zadní díly, u Mezníka, pod Křížem, Dlouhé díly,
u Oběšených, díly k Cihelně, na Padělcích, u Nového mlýna.
    V území obce jest o samotě pěkný kostelík sv. Kříže, založený
proboštem kanonie Novo-Říšské Leypoldem r. 1708 u mlýna
Brázdova (obr. 88.), výše nad tímto jest mlýn Vymyšlenů.
    V majetku obce jest chudobinec a kovárna, pak pozemků
18 ha (z toho pastviska 14 ha). Klášterní velkostatek má tu
102 ha pozemků při dvoře svém (z toho lesa 42 ha).
    Vystrčenovice přifařeny a přiškoleny jsou do Nové Říše,
kamž klášteru od nepaměti náležely.
    Obec zničena byla r. 1696 požárem.
    Že ves tato byla od stara zbožím klášterním, dokazuje
i půhon, kterým r. 1436 „Agneška, převora a konvent pohnala
Zdeňka z Valdštejna a na Sádku, že jim v pravém lantfridě drží
dvě vsi, jednu Vystrčanovice a druhou v Rosičce a na
jiném zboží že pobral jejich chudým lidem dobytek, lidí zjímal
a i šacoval.“1)
    Kdy klášter Vystrčenovice ztratil, není známo. Přikoupena
opětně se svobodným dvorem, teprve r. 1607.

    1) Půh. III. 113, 114.
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    V Pamětní knize Nové Říše1) čteme, kterak probošt Vimínko
r. 1728 vystavěl vedle „poustevnice u sv. Kříže druhou chalupu
a po odbytí poustevníka r. 1729 pronajal chalupu a zahradu
zahradníkovi. Ten počal v poustevnici pivo šenkovati (roku toho
vyšenkoval 181/2 vědra). Obec Novo-Říšská to zakázala, poukazujíc

Obr. 88. Kaple sv. Kříže u Vystrčenovic.

na císařskou privilej svou. Musila tenkráte soudně advokátem
práva svého hájiti.“
    Ve století 17. užívala obec pečetě se znakem radlice a písmenem
W.

    1) D 1041 str. 51.
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Zdenkov,

ves novějšího původu (17. století) po zakladateli Zdenkovi tak
nazvaná, leží na silnici z Telče do Želetavy na jihovýchod
41/2 km od okresního města vzdálena, na mírném svahu horské
planiny; jest politickou i katastrální obcí o 37 topogr. číslech,
z nichž samota Votvrň  (mlýn a hájenka č. 32., 33. a 36.).
Obyvatel napočítáno 212, kdežto roku 1870 napočítáno jich 233
ve 36 číslech. Pozemky měří 401•56 ha (pole 216, louky 59,
zahrady 1, pastviny 13, lesy 96, rybníky 4 ha). Nade vsi dvůr,
k panství Želetavskému náležející.
    Obec jest přifařena i přiškolena do Krásonic. (3 km.)
    Z rodin nejdéle udržely se na domě: Kolář, Tupý, Šaman,
Bartoň.
    Jména tratí polních: v Lazích (Lazice), Bažantnice, Kopce,
Vostrážka, Padělky, Martinec, Stošice, u Prokopa, u Sv. Anny,
Závětice, u Vsi, Holý kopec, v Pahorku.
    Majetkem obce jest chudobinec a necelé 2 ha pozemků.
Singularisté (12 sousedů) mají 3•43 ha polí a 20 sousedů mají
do spolku 2•28 ha luk knihovně připsaných. Jest tu hostinec;
z řemeslníků obuvník, krejčí, tesař a 4 zedníci.
    Když r. 1650 Zdeněk Matyášovský z Matyášovic, majetník
Krásonic, se rozhodl, statek tento prodati, tu usmyslil si oddělením
oněch tratí, jež byly při Krásonicich ze zaniklých vsí
Martinic a Budějoviček, Stojšíc a Votvrně zříditi menší
zcelený stateček. Provedl myšlenku svou tím, že r. 1650-1653 na
návrší prostřed těchto svých lánů vystavěl rytířské sídlo (zámeček)
se vsí zcela novou, jíž po sobě Zdenkovem nazval.1)
    Před r. 1655 opravil starou o samotě stojící (byla již r. 1629)
kapli sv. Magdaleny a založil při ní druhou novou osadu. I měl
tedy sídlem novou tvrz, dvě vsi, mlýn „Votvrň“, měl poddané
i stálé platy. Píše sám pan Zdeněk, že má mimo 4 nově vystavené,
ale pusté (neosazené) domy na Zdenkově 5 poddaných,

    1) Část Krásonického panského archivu octla se před lety ve dvoře
Šašovickém. Odtud papíry vyházeny na spálení, a některá listina náhodou
zbyla u jednotlivců v Krásonicich. Zbytků několik uchránil nadučitel Josef
Vojta a odevzdal je museu v Telči. Mezi nimi jest i podrobný popis
založení Zdenkova.
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ve Sv. Magdaléně 3. Na ně, jakožto z gruntu založené poddané
může vrchnost dědičná stálých platů na penězích, slepicích,
vejcích, husách i předivu podle libosti a náležité slušnosti uložiti.
Letos (1653) na každého z těch 8 usedlých uložiti chci po 15 gr.,
slepice 2, vajec 30, přediva 3 libry. - Při dvoře Zdenkově se
na zimu vysévati může pšenice 45 měr, z každé míry počítaje
po 5 měrách počítaje 225 měr, z čehož srazí se semeno 45 m.,
na slady 90 měr, mlatcům šestnáctá míra 14 m., sládkovi a
ovčákovi, čeledi dvorské i žencům 6 měr, zůstane ku prodeji 70
měr, každou po 15 gr. počítajíc činí 35 R.“
    Od založení svého má Zdenkov, zapisovaný a odhadovaný
vždy jako zvláštní statek o sobě, stejné majitele jako Krásonice.
(viz Krásonice.)
    Ještě r. 1672 připomíná se na Zdenkově pivovar.
    Zajímavo jest, že r. 1729 majetník Krist. Jan Matheides ze
Závětic napodobil zakladatele Zdenkova a nedaleko odtud založil
opět novou ves Závětice (vedle rybníka „u Prokopa“), jež pouze
do r. 1749 trvala.1) Vykládá se, že sloužila ves v posled jen za
skrýši zlodějům, („U čtyř zlodějů a jednoho hlídače“) a pro
neplechy stálé posléze osadníci přinuceni jednak do Krásonic,
jednak na Zdenkov se přestěhovati.
    Ve vsi Sv. Magdaleně (kaple r. 1769 obnovena) zůstaly
r. 1771 jen dvě chalupy, jež r. 1848 zbořeny.
    Když r. 1817 na Zdenkově dvůr hospodářský obnovovali
a rozšiřovali, tu stržen byl „zámeček“ zcela i ponechána jen po
náležité opravě stará kaple Navštívení Panny Marie, aby tu osadníci
pobožnost konali. R. 1834 obnoveno i dovolení, aby tu opět
(jako již 1672) mše sloužena býti mohla.
    Tehdy zazděn v průčelí zdi dvorní pamětní kámen se znaky
zakladatele Zdenkova a manželky jeho;2) nápis na kamenu:
„Zdenko Mathyassowsky de Mathiassowitz, Catharina Baronissa
ab Hoditz excisis in hoc loco aedificato pago Mariae Magdalenae
ibidemque templo restaurato postremo hoc parvum

    1) Dodnes zde stojí stará, věkem sešlá socha sv. Prokopa. V r. 1895
nalezeny zde byly v plechové nádobě Kutnohorské groše ve větším počtu.
    2) Erb Matyášovských: Štít dělený; na horní červené polovici rostoucí
černý pes, na dolní stříbrné polovici červené tři květy se zelenými lístky na
trojvrchu; klenotem rostoucí pes.
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castellum a primis fundamentis erectum anno Dmni 1655.“ (Zdenko
Mathyašovský, Kateřina, baronka z Hodic dali vytesati v tomto
místě po založení vesnice a opravení kostela Maří Magdalény
tamtéž. Na konec tato malá tvrz od základů byla postavena léta
Páně 1655.)
    Na druhém kameni čteme, že dvůr požárem v noci ze dne
28. na 29. dubna 1816 zničen a v letech 1816-1818 nově vystaven
byl.
    Po požáru roku 1904 dvůr částečně přestavěn. Zánik čtyř
blízkých vsí, z nichž Martinice často se v Deskách brněnských
jmenují (Ivan z Martinic r. 1354, Albrecht r. 1401, Jindřich r. 1411)
sluší buď válce husitské, nebo spíše ještě válce Jiřího z Poděbrad
s Matyášem Korvínem r. 1468 na vrub připočísti.
    Ještě roku 1447 bohatým byl Jan z Martinic, drže zboží
v Krásonicích, Stoješicích, Nevcehli, les „Pahorek“ u Říše; ale
již r. 1464 zánik rodině nadcházel: toho roku Ludmila z Martinic
pohnala Mikuláše z Martinic, že drží ves Martinice, pustý dvůr
Stošice a rybník Krásonický.1)
    Martinice stály v místech, kde Zdenkovští „Pastýřská louka“
říkají, Budějovičky u pěšiny, kudy se z Krásonic ke Sv. Magdaleně
chodí. Trať polní jméno Budějovičky zachovala dosud. Poblíž
jsou Svojšice (Stošice); při potoku Roseckém Otvorny (Votvrň).

Zvolenovice,

jméno utvořené snad od osobního „Zvolen“. Obec tato, již
r. 1366 jménem „Zwolenouicz“ při Telči připomínaná, jest
samostatnou obcí politickou i katastrální. Leží při silnici Želetavské
4 km od Telče vzdálená v kleslince horské planiny, má 30 čísel
(číslo 19 schází). 406 ha pozemkové rozlohy, a to: polí 260 ha,
luk 42 ha, pastvin 46 ha, lesů 44 ha a rybníků 2 ha.
    Obyvatelů je 152, z těch jsou dva celoláníci, čtyři pololáníci,
ostatní čtvrtníci a domkaři; r. 1870 napočítáno 195 obyvatelů
v 29 domech.
    Trati: k Vilímči, k Radkovu, k Rosičkám, do Kamení,
k Pasekám, za Boučím, na Krajinách, u Černého lesa, na Lázích,
na Ostrých vrškách, v Rubášově.

    1) Půh. IV a) 126.
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    Lesy obecní: Na Bezkoutí, na Bukovcích, Moučků kopec.
    Kostelem i školou patří Zvolenovice do Telče. Jedná se nyní
o to, aby Zvolenovice a dvůr Rosičky, odkudž dětem na 5 km
je do Telče docházeti, si školu zřídily.
    Obec má nemocnici a pastoušku; na pozemcich 9•65 ha.
Roku 1580 bylo tu patnáct lidí usedlých: celoláník, tříčtvrtník,
půltřetíčtvrtník, deset půlláníků, čtvrtník a podsedek.
    Mimo obojí úrok dávali 24 slepic, 4 kopy a 26 kusů vajec,
roboty ženné bylo 32 dní. Obec držela i značný počet jiter na
Království, za něž 7 kop a 10 grošů platili (dříve Vystrčenovičtí
jich užívali); sklízeli také sami louku u Zvěřince (v oboře), potom
jim jiná robota u dvoru Žatče vyměřena.
    Jména osadníků: Karkulík, Michálek, Moučka, Brychta,
Skrha, Valenta, Staněk, Kutina a Rohánek. K rychtě zdejší slušela
i Dejc, Dejčka, Dvorce, Stranná, Žatč, Urbanov a Ořechová.
    Za Slavatů utvořena rychta Urbanovská; Zvolenovice přiděleny
k rychtě Radkovské. Roku 1654 uvádějí se jména sousedů:
Busta, Vacek, Vítů, Michálek, Moučka, Brychta, Hrůza, Stejskal,
Valenta, Kotyza, Kutina a Šalouda.
    Z rodin těch: Busta, Brychta, Hrůza, Michálek posud trvají;
po domě se říká u Vacků, Vítů, Kotyzů a Šaloudů.

Žatč,

také Žatče, Žač; v urbáři r. 1580 Ziatcze (téhož kmene jako
tvar slovesný žati, žnouti, tudíž významu pochopitelného) -
německy Saaz - jest obec polit. i katastr. poblíž silnice z Telče
do Stonařova, 5 km od Telče vzdálená se 27 čísly (z těch č. 2. a 3.
panský „Dvůr Františčin“, č. 1. a 25. „Stará ovčírna“ a 5 čísel
„Za mostem“ o samotě; 4 čísla scházejí) a 150 obyvateli, kdežto
r. 1870 žilo zde 156 obyvatelův ve 23 číslech. Obcí protéká řeka
Dyje. Pozemků 315 ha (polí 229, luk 33, zahrad 2•6, pastvin 24,
lesa 12, rybníků 3 ha).
    Tratě: Místní trať, Březí, na Pustým, na Panským, Hájek,
na Kopaninách, Měrov, Cesty, Vody.
    Dvůr pánů Teleckých nově před 50 lety přestavěný na
počest choti hraběte Leopolda Podstatského „Františčiným“ nazván.

26
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    Zajímavými zápisy zpraveni jsme o panském dvoru zdejším,
kterýž založen r. 1579 na pozemcích sedláků Žateckých, jinam
od vrchnosti přestěhovaných; poznamenánoť zevrubně, co kterým
osobám z jejich polí odňato, co na jiné straně p. Zachariášem
z Hradce a na Telči nahrazeno bylo.1)
    O tomto „dvoře v Žatči v nově udělaném“ praví se v urbáři
r. 1580, že se „při něm ovce chovají a jimi se role vyvstávají“.
R. 1670 vyselo se v Žatči 142 měr rži, 50 pšenice, 45 ječmene,
hrachu 10, ovsa 150, lněného semene 5 měr. Chmelnice
založena tu r. 1650; dala společně s Radkovskou 266 měr chmele.
Kostelem i školou patří Žatč do Urbanova.
    Dle Žatče psávali se: r. 1371 Jakub, r. 1390 Dobeš, který
Kunešovi, řečenému Hlavně z Radkova, jakési zboží v Radkově
zapsal. R. 1412 jmenuje se Jan ze Žatče. Týž r. 1415 vzat Janem
z Lipníka na spolek s Petříkem z Lovkovic na Bezděkov a Stejšť.
R. 1446 opět Jan ze Žatče se připomíná. Byli to as svobodní
dvořáci; ves sama záhy k Telči přikoupena. Zapsána již v urbáři
z r. 1580. Tenkráte bylo tu lidí usedlých 10, z nichž: Říha
„dvořák“ dával ze dvora dvojího úroku po 40 gr., k tomu ovsa
6 měr, slepic 8 a o vánocích vůz drev, dva celoláníci (ovsa
4 míry, slepic 5, vajec 12, vůz drev, 4 dni ženné roboty), 4
půlláníci, 2 čtvrtníci: Kašpar a Volf, mlynáři, jeden podsedník
s 1 dnem roboty a povinností pomoci nasekati drva na zámek
Žateckými vozená. Roboty ženné bylo odtud 19 dní.
    O mlýně a pile Kašparově (stály ještě r. 1620) k r. 1656
poznačeno, že „od těch let, jak jej povodeň vzala, nezůstává
z něho žádné znamení, jen samotné místo; i ta pila jest uplynula.“
Tenkráte seděli na gruntech: Petrák, Coufal, Kašparů, Dvořák,
Jirák, Chalupa a mlynář; všech jen 7.
    Zakládací listinu školy Urbanovské r. 1788 spolupodepsali
konšelé: Jiřík Petrák a Vojtěch Komzák. Oba rody dosud v Žatči
trvají. - Bývalý zdejší „hamr“ proměněn nyní na pilu.

    1) D 8: „Knihy na směny a frejmarky, což se s lidmi činí na zátopu
buď rybnikův, neb jinačích oprav na panství Teleckém 1571“. - Dle knihy
té uveřejněn J. Tirayem v Selském archivu r. 1904 obšírný článek:
„Panské dvory ze selských statků na Telecku“. - Popisuje se založení
dvoru v Radkově, Rozkoši, Šašovicích a Žatči.
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Želetava,

(německy Schelletau, ve 14. věku psáváno; Seletau, Zelathau,
Zeletau, Zeltaw); městečko rozložené v údolí při říčce Želetavě,
zde vyvěrající,1) a na dvou návrších (582 m nad mořem), na
„císařské“ silnici Vídeňsko-Pražské (Znojmo-Jihlava). (Obr. 89.)
Spojení silnicemi na všecky ostatní strany k Cidlině (Lesonicům),
Bítovánkám (Třebíči), Předínu (Brtnici), Krásonicům (Jemnici)
a k Telči, od níž jest 18 km vzdálena. Jest tu 214 topogr.
čísel (obývaných 210), z nichž „Starý Hrad“ (čísla 1., 2. a 3.),
původně tvrz zdejší, cihelna, mlýny: Panský, Pavouků (nyní
Pánkův), Soběckého (nyní Závodského), Chromých (nyní Plotův)
a Skuhrův. Obyvatelů napočteno 1222,2) r. 1870 1162 obyvatelů
v 178 domech. Pozemky měří 1375 ha (polí 886, luk 187, zahrad
61/2, pastvin 46, lesů 182, rybníků 22, neplodné půdy 21/2 ha). Z
toho na velkostatek připadá asi 55 ha.
    Jména tratí: Stonvíze (Steinwiese), Šibené kopce, nad Soběckým,
Padělky, u Nebozízku, Petrovice, nad Hausbergem,
u Panny Marie, ve Vochozi, kopec u Panny Marie, u Pavouka,
pod Kopalovou nivkou, u Panského mlýna, Padělky u Jindřichovic,
u sv. Františka, Přední, Zadní a Paostřední díle, Nivy
za Uličkou, Padělky u Rosečských hranic, u Rosečské cesty,
Zahrady, Perkusy, Vodavky, Ští tky, Zákopy.
    Obecním majetkem jsou pozemky 46 ha a budovy: radnice,
(byly na ní již r: 1613 hodiny),3) dvě školy, chudobinec, kostelík
sv. Kateřiny, dům hrobníkův.
    Želetava má 4 trhy výroční (ve čtvrtky po sv. Matěji, po
sv. Trojici, po sv. Václavu a před sv. Tomášem), 6. dobytčích
trhů (vždy ve středu před výročními trhy, pak první čtvrtky
v dubnu a srpnu), týdenní trh ve středu. Jest tu starodávná
pošta „dědičná“, jejíž právo postoupeno státu r. 1908 za roční
rentu 3000 K, c. k. telegrafní (1869) a telefonní úřad (1909),
oddělení finanční stráže, četnické stanoviště. Jest středem

    1) Městečko obdrželo jméno od říčky Želetavy (Želtava, Žlutavá).
    2) Počet ten pravidelně vzrůstal: r. 1602 = 504, r. 1772 = 816, r. 1791
= 870, r. 1835 = 1059, r. 1880 = 1224, r. 1890 = 1236; odtud malý úbytek.
Domů r. 1791 = 135, r. 1890 = 191, odtud značný přírůstek.
    3) L 146.

26*
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                                                                           O
br. 89. Želetava. (C

elkový pohled.)
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zdravotního obvodu. Ze spolku nejstaršími jsou hasický a
vojenských vysloužilců (1880); společenstvo živnostenské (1885),
kontribučenská záložna, Raiffeisenka (1893), Hospodářský spolek
(1897), Rolnické sdružení (1906), „Sokol“ (1908), družstvo
mlékárny (1909). Při obci stanice stravovací (1886).
    Daleko široko jest Želetava známa svým parním pivovarem,
v nynějším rozsahu r. 1867 založeným. Uvařeno tu r. 1911
várek 285 po 75 hl. Sklady piva „Želetavského“ jsou ve Vídni,
Jihlavě, Třebíči, Mor. Budějovicích, Jemnici, Okříškách, v Nové
Říši, Českém Rudolci. Pivovar, sladovna (na „Starém Hradě“)
a sušírna opatřeny jsou vesměs moderními stroji. (Obr. 90. a 91.)
    „Rolnická mlékárna“ zdejší, opatřená parním strojem, počala
pracovati v září r. 1910. Denně zpracuje se až 2000 litrů mléka.
    Hospodářský lihovar, založený r. 1875 K. Kürzem, nyní
v majetku Fr. Staňka, tolikež moderně jest zařízen.
    Z řemeslníků a živnostníků usazeni v Želetavě: mlynářů 5,
pekaři 4, řezníci 4, koželuh, výkroj kůže 2, kožešník, obuvníci 5,
krejčí 4, kováři 3, zámečníci 2, tesařští mistři 2, stolaři 6, koláři 2,
soustružník, bednář, zedničtí mistři 2, pokryvači 2, klempíř,
sedláři 3, výrobci krabic 2, výrobce sodovky, holič. Hospody
jsou na číslech: 44, 86, 101, 113 a 124. Kupců 11, zelenáři
a obchodníci s plodinami 4, sklad hospodářských strojů, trafiky 2.
- Památkou zdejších bývalých cechů řemeslnických jsou prapory
cechovní v kostele uschované (modrý cechu kovářského, červený
- krejčovského, žlutý - tesařského), pokladna cechu bednářského
s knihou zápisní z r. 1819, pečetidla spojeného cechu
zámečníků, bednářů a stolařů, cechu mlynářů z r. 1765.
    Před radnicí na náměstí socha P. Marie z r. 1715 (postaviti
dal farář tehdejší).
    Želetava jest od r. 1730 středem děkanství (8 farností).
K farnosti zdejší náležejí Bítovánky, Šašovice a Valdorf. Farní
kostel sv. Michala archanděla jest po požárech r. 1677, 1760
a 1842 úplně přestavěn, ač věž nedokončená zůstává kusou
dodnes. Z původní stavby málo zbylo. Vnitřní úpravy dostalo se
kostelu zejména v letech 1902-3.1) (Obr. 92.)

    1) Rodák zdejší J. Mikolášek z Vídně daroval 4 malovaná okna (1800 K)
a Betlém; hlavní oltář pořízen firmou Krejčíkovou z Prahy (2200 K).
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                                                                                 O
br. 90. Pivovar v Želetavě.
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    Druhý kostelík (hřbitovní) sv. Kateřiny pochází z r. 1583.
R. 1890 důkladně opraven hlavně nákladem Tomáše Čiháka.
(Obr. 93.)
    O starobylosti farního kostela svědčí zpráva z r. 1303, kdy
Jitka z Hodic čtvrtlán po bratru Ješkovi zděděný kostelu darovala.1)
    Roku 1411 jmenuje se zdejším farářem Mikuláš Klečka, který
presentován byl Bořitou z Budče a manželkou jeho Hedvikou na faru v
Budči, jež patřila klášteru v Pustiměři, z čehož vznikly veliké spory,
vedoucí až k exkomunikaci jmenovaného kněze. Byl bohatým zemanem,
neboť odkázal dvůr svůj svobodný s lánem rolí ve Věžkách Zdeňkovi z
Věžek.
    V ta léta Eliška z Hradce seděním na Želetavě“ odkázala sto kop
faráři a kostelu zdejšímu. O tom Jindřich z Hradce vydal hlavní list na 10
R. věčného platu z Jindřichovic a Markvartic a počal plniti odkaz Jan z
Hradce roku 1435.
    Roku 1482 Jan, farář v Želetavě, slibuje živiti kaplana, aby v pátek
zádušní mši sloužil za paní Elišku a v sobotu mši k Panně Marii, mimo ty
pak druhý týden v úterý mši k sv. Petru.2) O faráři Matěji ze Želetavy
čteme, že r. 1571 koupil dům v Telči.3)
    Roku 1573 byl farářem Jiřík.4) K r. 1610 uvádí se farář Tomáš
Gaudelius (Koudela), který zemřel r. 1616 a nástupcem měl Šebestiána
Miška, po jehož resignaci r. 1618 investován Pavel Katisko.5) Známe ještě
k r. 1625 faráře Pavla.6)
    Od r. 1632 pak známa je nepřetržitá řada zdejších správců duchovních:
nejdéle působili: Setinský, Garšulín (1643), Václav Hol ický (1643-
1652), pak Jan Doubravský (měl současně i faru v Pavlově do r. 1652-
1687), Jan Rychlík (1689-1708), Jan Sissenbeck (1721-1737),
František Frey (založil matriku roku 1740, 1740-1756), Jan Folt in
(1656-1792), Alois Chornitzer, doktor filosofie (1802-1811); jest
pochován u dveří chrámových. Nápis na náhrobku hlásá, „že při vyhlášení
tolerančního patantu mnohé ke katol. vyznání obrátil, za války
francouzské r. 1805 v prosinci po dvakráte velmi velkou nesnáz s farníky
svými přetrpěl, kostel obnovil a r. 1809 věž u sv. Kateřiny stavěl“. Karel
Abel le  (1826 -1842), Fr. Žiak (Žák 1842-1869), Poimon Fr. (1877-
1883),7) Vincenc Marek (1897-1909); od 1. dubna 1909 jest farářem
Karel Koch.

    1) Dipl. V. 151.
    2) Z. A., opis listiny.
    3) „Registra civitatis Telcz pro judice“ z r. 1531, str. 179.
    4) Urbář I. 254.
    5) Č. M. M. 1903, článek Fr. Snopka: Nová akta kardinála z
Dietrichštejna.
   6) L 389.
    7) Vzorný kněz-buditel „Sušilovy družiny“. Redigoval kalendář
„Moravan“, kamž mnoho přispíval, týdenník „Hlas Jednoty katolické“ od
roku 1851-1859. Jeho spisy (celkem 28 knih mimo mnohá drobnější
pojednání) jsou: církevní, pro mládež, apologetické, poučné povídky.
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                                                                                   O
br. 91. Sladovna v Želetavě.
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    Nejstarší zprávu o škole máme z r. 1625, kdy přijat byl
Šimon, bývalý písař v Telči, za písaře obecního v Želetavě;
toho ustanovil farář Pavel i rektorem“.1) Roku 1662 chodilo do
„prostranné“ zdejší školy - 12 chlapců. Učitel dostával z fary
7 kop grošů a něco žita (jistě za kostelní službu). Škola stávala
na Hausberku; shořela r. 1677.
    Z rukopisu: „Bedlivé popsání Želetavského chrámu Páně“
z r. 17212) uvádíme:
    „Škola pro mládež vycvičení. Ta stojí v městečku blíže masných krámů;
na takovou zachování, i taky v čas potřeby z gruntů vystavení jest obec
povinna náklad vésti.
    Rektor školní jest povinen spolu varhaníkem býti a má ročně platu
předně od faráře, by se k jeho službám potřebovati dal 8 fl. 10 kr., od
zvonění umíráčkem 3 fl., od zpívání pašijí z kasy (zádušní) 1 fl., od trojích
nešporů též z kasy 18 kr. Od pozorování a zvonění proti povětří má
posnopný od každého souseda, z městečka i dědiny Šašovic,
Jindřichovic, Bitovánek, z panských dvorů ale tuplovaně. Posledně při
svým obyčejným akcidentu má taky rektor jisty koledy, ačkoliv že jich
předešle víceji bylo, však že málo co který dostal, z té příčiny aby on
svým vyživením lepší obstáti mohl: takto se o tom ustanovilo, že rektor
toliko „tři“ koledy bude držeti, první na den Svatých třech králů, druhou
na den Posvěcení chrámu a třetí na Vše svatý, jednoho každého souseda
beze vší vejmluvy navštíviti, při tom patřící píseň zazpívati, pobožný
„Winš“ náležitě vykoná a od žádného tenkráte platu žádati nemá, nýbrž
sám ouřad Želetavský od každého souseda 3 kr. ročně přijímati a takové v
sumě na den nového léta rektorovi odevzdati povinen bude.“
    Roku 1760 škola opět shořel i s kostelem. Zřízena na náměstí, ale tu
překážela vyhlídce v domech čís. 16. až 20. Proto přeložena r. 1804 na
místo naproti nynějšímu pivovaru. Byla jednotřídní, ač již tehda počet dětí
vykazován číslem nad 200! Bylyť sem přiškoleny Bitovánky, Šašovice,
Jindřichovice a Valdorf. Tehda učiteloval tu Václav Řízek. Roku 1821
rozšířena na dvoutřídní (budova shořela za strašného požáru v červnu r.
1842) a za dlouholetého působení Josefa Prokschiebra (do r. 1875) roku
1864 na trojtřídní. Při nastoupení dosud působícího nadučitele Leopolda
Brázdy roku 1875 zavedeno índustriální vyučování, škola, rozšířena r.
1885 na čtyřtřídní, r. 1890 na pětitřídní, r. 1896 na šestitřídní. Roku 1908
vyškoleny Šašovice. Zcela nová budova vystavěna r. 1884 nákladem
50.000 K a r. 1909 konečně povoleno zříditi chlapeckou školu
měšťanskou. Tato otevřena r. 1909. Ředitelem jmenován  Stanislav Ciliják
dosud tu působící. V nové budově měšťanské školy počalo  se vyučovati
23. září r. 1911.
    Nejstarší zprávu o pánech na Želetavě máme ze století 14.,
kdy patřila Oldř ichu ze Želetavy, z mocného a rozvětveného

    1) L. 389.
    2) Na radnici v Želetavě.
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                                                          O
br. 92. Želetava z r. 1806. (I.) Č
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rodu pánů z Bílkova.1) Neobyčejné množství zápisů v zemských
deskách z let 1349-1368 nasvědčuje jeho bohatství. V našem
kraji mimo Želetavu, již o Jindřichovice rozšířil, měl majetek
v Litohoři, Lesonicích, Budiškovicích, Slatině, Radkově,
Cizkrajově, Písečném, Chlumci, Třebeticích a j. (mnohé bylo na
spolek s Jimramem a Filipem z Jakubova), díl Našiměřic (majiteli
této půjčil 100 hřiven). I jinde (v Rokytné a p.) měl zboží.
Ženat byl dvakráte; první manželka Marketa, dcera Hynka
z Vlašimě, druhá Lutgarda, kteréž r. 1364 pojistil na Štítkách,
Litohoři a Jenišově věno 500 kop; sestra jeho Marketa, vdova
po Rusovi z Cizkrajova, na této vsi věna užívala tolikéž (r. 1366).
Roku 1368 18. dubna prodal Oldřich městys Želetavu s tvrzí,
Markvartice, Jindřichovice, Štítky i s  doly a Budiškovice
kanovníku Benešovi z Weitmile, faráři žerotickému (a několika
jiným na společný majetek) s mýtem, lánem poplužním a
kostelním, lesy Berdo (Brdo) a Glag za 1200 kop.2) Ale již roku
1370 vyznávají Jan z Kosovy Hory a Hereš z Újezda, že městečko
Želetavu s tvrzí i vesnicemi Jindřichovicemi, Markvarticemi,
Petrovicemi, Štítkami (obě později opustlé) i Litohoří od
markraběte Jana přijali jako dědičné léno. Jest sice z r. 1376
deskový zápis, že Vok z Kněžic pustil mýto v Želetavě a jakési
úroky, také i Markvartice Jaroslavu z Kynic a Langenberka; avšak
r. 1379 opět výslovně jest podotknulo, že zboží řečené v Želetavě
a Markvarticích, pokud Vokovi patřilo, jako zeměpanské léno
prodáno bylo Čeňku Krušinovi z Lichtenburka. Po věhlasném,
starobylém rodu pánů z Bílkova (Krummwaldu, Krásonic,
Cizkrajova, Ranžířova, Želetavy), erbu dvou zlatých parohů v
modrém poli, nastupuje jako lenní pán sám markrabě a s vůlí jeho
rod neméně vyvýšený „Hronoviců“, k nimž Lichtenburkové z
Bítova se počítali, užívajíce erbem na zlatém štítu dvou černých
skřižených ostrví. A když do rodiny této sňatkem vstoupila Eliška,
dcera Heřmana z Hradce, tedy z rodu v jižních Čechách a
jihozápadní Moravě nejbohatšího, tu dostala se Želetava na konec
rodu tomuto, erbu zlaté růže pětilisté v modrém poli. Dlouholetý

    1) Že patří Oldřich k rodu Bílkovských, dokázal A. Sedláček. Č. M. M.
roku 1892.
    2) Dipl. X. 29. a 31. - Druhá listina z téhož roku vydána Oldřichem
manželkou jeho Lutgarda. Tamtéž 31-33. Glag, snad chybně opsáno místo
Hag. (Háj.)



412

                                                     O
br. 93. Želetava z r. 1806. (II.) Č

ást se hřbitovním
 kostelem

.



413
tuhý boj měli Hradečtí na Telči s Lichtenburky Bítovskými
o Želetavu.
    Heřman z Hradce poručil všechny svoje moravské statky,
totiž Bílkov, Dačice, Šternberk, pak město Kumžak v Čechách
a půl Strmilova řečené dceři své Elišce, provdané za Jana
z Kravař a na Krumlově. Markrabětem Joštem propůjčeno jí
r. 1400 právo věno svoje a otcovské dědictví za živa nebo po
smrti, částečně neb celé odkázati po smrti manželově komukoli.1)
Jan z Kravař v brzku zemřel, zanechav sirotka Beneše. A vdova
Eliška hned roku následujícího provdala se za Jiříka z Lichtenburka
a Bítova. Markrabě Jošt dovoluje r. 1401, by Jiřík ujistil
Elišce 1000 kop grošů na Želetavě, jež jemu potom markrabětem
v téže sumě zástavou byla odevzdána.2) A tak učinila Eliška
tohoto druhého manžela svého spoludržitelem zboží svého
Bílkovského a Šternberského, následkem čehož propukl spor mezi
Hradeckými a Bítovskými. Dne 3. listopadu r. 1404 dožádán od
obou stran za rozsudího Jindřich z Rožmberka. Smluvili se.3)
Dne 15. listopadu řečeného roku Lacek z Kravař a Jiřík z
Lichtenburka prodali Bílkov a Šternberk Oldřichovi z Hradce.4)
Také Jiří z Lichtenburka (asi r. 1406) záhy zemřel. Markrabě Jošt
jako lenní pán kázal r. 1406 Elišce na Želetavě vtěliti v desky shora
uvedených tisíc kop grošů.
    Opět nastaly spory, Oldřich z Hradce pohnal r. 1407 sestru
svou Elišku ze 600 kop, potom z 500 kop, nakonec z 3000 kop
grošů, „ježto mi toho neučinila, což pán z Rožemberka mezi námi
vyřkl,“ a že mu mnoho dluhů nadělala. A tu Eliška přijavši na
spolek na zboží svá dcery Barboru a Kláru a švagra Litolda
z Bítova, později přibrala i společníkem Jana ml. z Hradce
a na Telči r. 1415, ovšem s odporem Jana z Bítova. A zůstala
konečně Želetava Janovi z Hradce a na Telči samotnému.
Zajímavo, že

    1) Z A. opis: ddto Praha 1400, pondělí před sv. Matějem.
    2) Z. A. opis: ddto Brno 1401, sobota po Všech svatých a Dipl. XIII.
157 a 158 z téhož roku.
    3) Tamtéž str. 350 až 352. S jedné strany byli tu: Eliška s manželem
Jiříkem z Bítova, Lacek z Kravař, pak rukojmí Petr z Kravař, Albrecht
z Cimburka, Jan ze Stráže; se strany druhé bratří Oldřich a Jan starší z
Hradce, Jan mladší z Hradce, pak rukojmí Jan st. z Ústí, Petr ze Stráže;
základ pro neplnění rozsudku určen ve 3 tisících kopách.
    4) Hrady a zámky IV.
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ještě po více než 30 letech Smil z Lichtenburka táhl se na zboží
Želetavské a pohonil r. 1446 Jana z Hradce a Telče ze 2000 kop.
R. 1447, kdy Eliška byla již mrtva, usouzeno právem zemským,
že Jan z Hradce jest pravým majitelem Želetavy.1) O značném
odkazu Elišky ze Želetavy ke kostelu zdejšímu bylo již pověděno.
Po více než 400 let spojena zůstala Želetava s Telčí. Ujednáním
mezi bratry Leopoldem a mladším Gustavem, hrabaty
Podstatskými, rozděleno r. 1828 panství Telecké. Gustav, c. k.
komoří, tajný rada a nejvyšší hofmistr arcivévodkyně Alice
Toskánské, obdržel Želetavu se statečky deskovými Bitovánkami,
Krásonicemi, Hor. Meziříčkem a Zdenkovem. Po něm dědil vše syn
jeho Gustav. R. 1862 koupil panství Želetavu Karel Friedrich
Kammel šlechtic Hardegger. R. 1872 dědil je jeho syn Karel
Kammel šl. Hardegger a konečně r. 1901 přešlo dědictvím na
dceru tohoto Annu, provdanou hraběnku Attems-Heiligenkreuz,
jíž patří podnes. Vrchní hospodářský úřad býval nejdříve v
Krásonicích, pak v Šašovicích a od r. 1880 v Želetavě samotné.
    Lze říci, že Želetava přes různé pohromy válečné (neboť
jsouc na „Královské cestě“ průchody vojsk trpěla více než jiné
vzdálenější obce) i přes četné požáry stále se vzmáhala.
    Již r. 1370 jmenuje se městečkem. Ale teprve později
dovídáme se o obdarováních, opravňujících obec užívati názvu
toho; míníme totiž právo tržní, artikule cechovní a p. Drahocennou
Želetavě jest listina, kterou vrchnost obnovila jí všechna starší
privilegia. Ukázkou listin podobných uvádíme doslovně
významnějšími výňatky obsah její:
    „Já, Lucie  Oti l ie ,  hrabinka  Slava tová, rozená z Hradce,
paní na Hradci Jindřichově, Stráži a Telči, k věčné a neumírající památce
oznamuji tímto listem všem vůbec, nynějším i budoucím, že jsou mně
opatrní rychtář a konšelé i všecka obec z městečka mého Žele tavy v
markrabství Moravském, k panství mému Teleckému příslušejícího, lidé
poddaní, moji věrní milí, nadání a obdarování svá... ve třech originálech
přednesli. A poněvadž ty (privileje) v některých artikulích na písmě i také
pečetích, původem rozličného lidu vojenského, jenž se k nim tam v času té
ohavné rebelie často dostával, k porušeni... - to obdarování, které na vinný
šenk a solní handl měli, skrze týž lid vojenský dokonce ztrativše - přišly,
mne ve vší ponížené poddanosti a pokoře netoliko za potvrzení a obnovení
těch nadpověděných porušených nadání a obdarování, ale také za to, abych
jim na týž vinný šenk ... a solný handl zase jiné obdarování z milosti dala,
s pilností žádostivě  prosili:

    1) Půhonné knihy III. 217, 702.



415
    Kteréžto... prosbě vší milostí a dobrotivostí se naklonivše taková...
nadání a obdarování v nedostatcích a porušeních jejich napravujíce je z
originálův do tohoto listu mého vepsati a vtěliti jsem poručila.
    Předně listinu Kateřiny, kněžny Saské, roz. Mynstrberské a Kladské,
její sestry Anny Mynstrberské, Petra z Rožmberka a Jiřího Hrobského ze
Sedlce, mocných otcovských poručníkův dětí a statkův neb. Jindřicha,
nejv. purkrabí pražského, kterou dávají městečku odúmrť, aby každý, kdož
nemá dědicův, svůj statek mohl odkázati komukoliv v Čechách a na
Moravě; však kdyžby takový občan náhle bez kšaftu zemřel, aby polovice
statku jeho padla na pána, polovice na městečko. (Dáno na Hradci ve
čtvrtek před Hromnicemi l. 1509). Druhou listinu Adama z Hradce, kterou
postupuje 80 záhonů a louku ve Štítkách městečku, aby obec zřídila si
větší rybník, začež obec se uvolila s travovat i  úředníky panské a
jej ich koňům dát i  obroku,  když do Želetavy př i jedou.  (Dáno
na Hradci ve středu den sv. Víta l. 1519.) Třetí listinu krále českého
Ferdinanda I., jížto na přímluvu p. Zachariáše z Hradce král 3 jarmarky
(na den sv. Matěje, v pondělí po Božím Těle a na den sv. Tomáše) a
týdenní trh městečku Želetavě znova vysaditi ráčil. (Dáno ve Vídni v
sobotu po Božím na nebe vstoupení l. 1560.)“
    Obšírné jest další obdarování na vinný šenk, při čemž konšelům
poručeno pozor na to míti, aby „se vína dobrá a hodná do městečka vozila,
v mírnosti od nich vedle slušnosti a náležitě sadila a šetrně šenkovala a
nedopouštěli žádnému fortele a falše, také aby několikeří jedni na druhé
vín nenačínali a překážky sobě nečinili“. Solní handl za svobodný
ustanoven.
    Listina končí: „Na zdržení a potvrzení, též pro lepší jistotu a bezpečnost
toho všeho pečeť svou k tomuto mou vlastní rukou podepsanému
obdarování, nadání a listu přivěsiti dobrovolně jsem poručila. A se
dožádala nadepsaného J. M. vysoce urozeného hraběte a pána, pana
Viléma hraběte Slavatu, vladaře domu Hradeckého, pana manžela mně
nejmilejšího, že jest se také podle mě na svědomí vlastní rukou v tomto
listu podepsati a k němu pečeť svou přivěsiti dáti ráčil. Jehož datum v
městě Vídni, 18. dne měsíce října, to jest ve čtvrtek na den památný sv.
Lukáše, evangelisty Božího, leta Páně šestnáctistého dvacátého devátého.“
- Lucie Otilie hrabinka Slavatová z Hradce. Vilém  hrabě Slavata.
    Z jiných zápisů obecních uvádíme směnu pro obec výhodnou,
že jim byl háj, slove Volfův, z něhož obec ročně osm
kop míšenských do důchodu panského platila, puštěn bez dalších
platů; obec pak odevzdala panu Zachariáši z Hradce rybníček
nad pivovarem panským ležící (na Telči v úterý po sv. Jiří 1568).
Lucie Otilie z Hradce vydala r. 1616 zdejšímu cechu řeznickému
„Artikule“, v nichž mezi jiným hned artikul prvý stanoví, aby
„počnouc každou sobotu ten příští týden po jedné straně (městečka)
maso hovězí a na druhé straně maso telecí, vepřové
a skopové také celého téhodne prodávali; po vyjití toho týdne
zase s druhé strany maso hovězí odbejvali... posloupně“.
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    Nedbajícím ustanovení toho uložena jedna kopa grošů pokuty
do důchodu panského. Jen mistři sami nebo manželky jejich
směli,,v svém krámu, tu kdež od starodávna vystaveny jsou“,
maso prodávati. Přenášeni masa půjčkou z krámu jiného se
nedovolovalo. V suché dni skládal každý mistr 1 gr. na vosk
do kostela na postavníky, s nimiž povinni byli choditi na procesí
o Božím Těle. Kdo do cechu za mistra přijat býti chtěl,
musil býti ženat, dům v městečku si zakoupiti, aby „právo městecké
přijal“, list rodný, zachovací a výučný předložiti a byl-li
domácí (z Želetavy), položil do cechu 2 kopy a 5 liber vosku
a dal 2 pinty vína, odjinud (z panství) 6 kop gr. a 5 liber vosku,
cizí řezník 6 kop a 10 liber vosku.1) - Z urbárních zápisů víme,
že v letech 1650tých ze 5 krámů masných, na náklad panský
ustavených, se odvádělo na zámek do Telče po 20 librách =
cent loje točeného nebo za libru 3 gr., tedy 11 R 40 kr. „tak
jak kterého roku byla v zámku potřeba peněz nebo loje“.2)
    R. 1653 odvedla Želetava ze 159 vyšenkovaných věder
vína na „skladném“ 9 R. 161/2 kr. Šenkovali „pořídkou“. -                         
Mejto i o frejunku vybírala vrchnost od 1 koně zapřaženého do
vozu 1 kr., od kusu jakéhokoli dobytka 1 denár vídeňský. Zajímavé
bylo ustanovení, že od každého žida pěšího vybíral si mýto
rychtář pro sebe 1 d., ale, „pakli jede žid na koni, 7 kr., pakli zboží
veze na voze, pak se s rychtářem umluví“.3) Vybírání mýta dáno
vrchnosti usnesením sněmu mor. r. 1595.4) Pekaři dávali z míst,
kde chleby prodávali, jednou v roce 21 gr.
    Za let Zachariáše z Hradce (kol r. 1580) bylo v Želetavě
88 usedlých, z nichž 22 úročilo pouze faráři (celkem 4 kopy 6 gr.),
ostatní sedíce na 18 celolánech, 13 půllánech a 5 čtvrtkách,
na 24 podsedcích a 6 chalupách (2 chalupy ustavili tenkráte
tam, kde J. M. dvůr skoupiti ráčil) odváděli ročně na 45 kop.
(Láník platil o sv. Jiří 20, o sv. Havle 17 gr., vajec 15, slepice 2).
Povinností Želetavských bylo dále společně s Jindřichovickými
louky panské „na Království“ síci, začež dostali oběd a sud
bílého piva. Dva mlynáři Blažek a Hron úročili i pánu (16)

    1) Opisy všech privilejí v urbáři IV. v Museu v Telči.
    2) Tamtéž str. 125.
    3) Urbář IV. str. 125.
    4) Notizenblatt 1881 str. 59.
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i knězi (8) gr., nad to vypláceli za „hus“ 2 gr. 6 d. Tenkráte
většina sousedů držela za plat „zákopy“ na „Horách Štítkách“
a připlánili si v „Petrovicích“.
    Každý řezník odváděl 25 liber nepřepouštěného loje.
    Před r. 1573 založil Zachariáš z Hradce „pod Želetavou
v těch místech pod puchovnou rybník“. Za zátopy dáno lidem
jinde, tak na nivách, patřících k panskému dvoru, ochoz u louky
Křížovské, pod Klempovým mlýnem a j. Smlouvu sdělali Jiřík
rychtář a ouřední osoby.
    Zajímavá jest tu zmínka o (tehda zajisté již zašlé) puchovně
z dob dolování na kovy v krajině zdejší. Řečenému rybníku
dáno na počest hejtmana na panství Teleckém; Floriana
Pravětického z Radvanova, jméno „Pravětický“, jež se v lidu
neujalo. Z tehdejšího panského pivovaru dodávalo se pivo do 7
Želetavských krčem a rozváželo až do Litohoře, Chlistova,
Roketnice a j.
    V letech 1620tých zapsáno v Želetavě 91 usedlostí, z nichž
bylo 15 pustých. Ze soupisu sousedů z let 1650tých vyjímáme
tato jména (proloženě tištěná přicházejí již v r. 1580): Nevídal ,
Košín, Mráz, Žádný (mlynář), Šejba, Máců, Mrvka, Lahodný,
Kopal, Fumfar, Aléna, Barva, Vosoušek, Celý, Košín, mlynář,
Junda, Skokan, Bělín, Cafourek, Vyhryz, Volšanský, Vaňouch,
Nedoma, Mertl ,  Moudrý, Polnický, Sourežný.
    Z kroniky neštěstí poznamenáváme vyloupení kostela za
vpádu vojenského po bitvě bělohorské r. 1620, kdy monstrance
stříbrná a 13 kalichů vzato. R. 1631 zpupnost (císařských) vojáků
vyšetřiti kázal hejtman na panství Weitmiller.1) V 19. století
požár 29. června r. 1842 zničil kostel i školu, r. 1882 ztrávil
19 usedlostí.
    Ač nebyl v Želetavě, nýbrž v Kutné Hoře rozen, uvádí se
v dějinách literatury české Štelcar Želetavský ze Želetavy,
kněz luteránský, který sepsal „Knihu duchovní o velikých skutcích
Pána Boha všemohoucího“ (1588 Praha), „Knížka o pravé a falešné
církvi“ (r. 1589), „O stvoření světa mezi Michalem a Václavem
rozmlouvání“ (r. 1591), Kniha nová o původu kněžství
Krista Pána“ (r. 1592). Horlil proti přepychu módy ženské.2)

    1) L 290.
    2) Ottův Slovník naučný.

27
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    Za dnů našich získal si zvučného jména František
Staněk, statkář v Želetavě, poslanec na zemském sněmu
moravském a na říšské radě. Narozen 14. listopadu r. 1867 ve
Strmilově. (Obr. 94.) R. 1906 zvolen do sněmu markrabství
moravského za venkovský okres Telecký a r. 1907 do říšské rady
za venkovské okresy Telč-Dačice-Jihlava-Žďár. „Družstevní

Obr. 94. Poslanec Frant. Staněk.

č innost národohospodářská“ stala se heslem snah a prací
jeho. Z té činnosti sluší poznamenati v prvé řadě založení
družstev lnářských v Nevcehli, Staré Říši a Třeštici. Po prvé
vymoženy na státu nákladným podnikům (stavby tíren) podpory.
    Mlékařská družstva ve Studené a v Želetavě dostala
rovněž státní a zemské subvence. Vznikly moderně zařízené
mlékárny ve Studené a Želetavě.
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    Meliorační družstva utvořila se (nebo se tvoří) v Želetavě,
Brandlíně, v Horních Dubenkách, Kališti, Batelově a j.
Předběžné práce na zřízení obilního skladiště v Telči, na přímé
železniční spojení Jindřichova Hradce (Telčí) s Brnem, založení
kamenické školy a vzorné dílny v Mrákotíně, udržení Lidové
malírny v Telči a j. jsou v plném proudu.
    R. 1908 vyznamenán Fr. Staněk rytířským křížem řádu
cís. Františka Josefa. -
    O poloze zaniklé osady Petrovic poučuje zápis ve „Visitační
knize děkanství Teleckého z r. 1668“:1) „Chrám Páně
(v Želetavě) má zádušní les, jenž slove,Nivka Kostelní`; leží
v Petrovicích za nivkou Kašparovou, jak cesta zrovna a druhá
na pravo do kopce a po kopci až k Cidlinským hranicím se
vztahuje.“ - Že Štítky Malé (Štítečky, Jižičky) stávaly v místech,
kde posud trať „Štítky“ se zove, jest jisto. Nezůstalo po nich
sledu.2)

    1) D 327 str. 59.
    2) Velmi podrobnými poznámkami o Želetavě, Valdorfu a j. přispěl
odborný učitel J. Komenda z Želetavy.
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≡DOPLNĚK svazku: JIHLAVSKÝ OKRES.≡
(Vlastivědy Moravské, IV. dílu místopisu: „Jihlavský kraj“, číslo 28.)

    Nařízením ministerstva spravedlnosti ze dne 29. dubna 1908,
ř. z. čís. 86, zřízen c. k. okresní soud v Třešti, kterýž vedle
dalšího ministerského výnosu ze dne 26. ledna 1911, ř. z. č. 18,
počal úřední svou činnost dne 1. května 1911. Ministerstvo
vnitra přidělilo výnosem ze dne 21. června 1908, č. 3908, tento
nově utvořený soud dnem 1. května 1911 ku politickému okresu
Jihlavskému. Vyloučeny tudíž dle vyhlášky moravského
místodržitelství ze dne 10. dubna 1911, z. z. čís. 30, z polit. okresu
Dačického dnem řečeným obce: Bezděkov, Horní Dubenky,
Jihlávka, Lovětín, Pavlov, Panenská Rosička, Růžená,
Stejšť a Třeštice a přiděleny k polit. okresu Jihlavskému. -
Vyhláškou  zemské školní rady moravské ze dne 18. května 1911,
čís. praes. 55, přiděleny školy v Horních Dubenkách, Jihlávce,
Lovětíně, Pavlově, Rosičce Panenské a Růžené dnem 1. června
1911 ku českému  školnímu okresu Jihlavskému (venkov).

Bezděkov,

(německé libovolné názvisko „Steinkeller“), obec politická i
katastrální o výměře 228 ha (rolí 137, luk 24, pastvin 31, lesů 30 a),
6 km jz. od Třeště vzdálená, do Pavlova přifařená, do Pan. Rosičky
přiškolená. V 21 číslech obývá 113 obyvatelů, rolníků  (celoláník 1,
3/4láník 1, půlláníků 5, čtvrtláníci 2, chalupníků 12);
r. 1870 napočítáno v 21 dom. 111 obyv. Nejdéle udržely se na
gruntě rodiny: Bártova, Nechvátalova a Páralova. (Obr. 95.)
    Pozoruhodný název tratí: „Na Zámku“, kdež prý zámek
(zajisté sídlo vladycké) stával. Jiná jména: Díly, Pouště, Čelounky,
Přední trata, Prostřední trata; s kopce „Vostrážka“
daleký až k Slavonicím rozhled.
    Majetkem obce pastouška č. 20. a pazderna; na pozemcích
15•3 ha.
    Jméno obce, od osobního jména Bezděk utvořené, ponejprv
r. 1352 ve tvaru Bezdyecow se připomíná. R. 1390 měla ves stejné



                                                                                       O
br. 95. Půdorys B

ezděkova.
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se Stonařovem majitele. Byl tu za stara svobodný dvůr, jehož
majitele nelze s určitostí zjistiti, jelikož - jak se zdá - více výpisků
z desk zemských, uvedených Volným v díle „Topografie
Moravy“, vztahovati dlužno k zaniklému dvoru Bezděkovu u
Bíteše, na jehož místě stojí nyní ves Enkenfurt.1) Zpráva z r. 1411
týká se jistě naší osady, jež tenkráte blízkému statku Hodicím
náležela. Byla zastavena Janem z Hodic Erasmovi z Pelhřimova.
R. 1412 píše se Jan a Marek na dvoře v Bezděkově. Tři léta
na to Erasmus, píšicí se již z Opatova, upsal na Bezděkově
a Stejšti Janu Lipníkovi z Lipníka. Marketa, vdova po Janovi,
pustila zboží Hodické synům svým Janovi a Hojkovi. R. 1452
Jan se spolčuje na zboží to i Horní Pole, Vilímči a Němčice
s Erasimem z Dlouhé Brtnice a Bohušem z Hodic. S Hodicemi
zůstala ves ve spojení i dále (Bohuslav z Hodic a synové
jeho Jan, Mareš a Václav k roku 1452 připomínaní; Zikmund
z Hodic r. 1496, r. 1510 Jiří z Hodic, Ale již roku 1493 část
panství tohoto splynula s Třeští, jež patřila Václavu Vencelíku
z Vrchovišť. R. 1518 Oldřich z Hodic podíl svůj na Hodicích,
Bezděkovu a Stejšti přenechal Janovi z Osečan, od kteréhož přešel
hned na Matouše Vencelíka z Vrchovišť, majitele Třeště, s
kterýmžto panstvím zůstal pak Bezděkov trvale spojen.

Horní Dubenky,

ves 6 km sv. od Panských Dubenek (význam jména samozřejmý),
na silnici Studensko-Batelovské, 671 m nad mořem v malé
vkleslině horské ležící a 14 km od Třeště vzdálená. Se sklárnami
Janštýnskými (obr. 96.) (9 čísel, 1 km od obce) a odděleně
postavenými domy „Olší“ (11 čísel), mlýnem „Křenovým“,
myslivnou a hájovnou čítá 85 čísel s 981 obyvatelem, kdežto r.
1870 měly jen 614 obyv. v 68 domech.
    Od „Hutí“ (skláren), kraj širých lesů rozložených, pěkný je
pohled na dědinu s evang. kostelem a dvěmi výstavnými školami.
    Pozemky poznačeny jsou v katastru výměrou 997 ha (pole
314, louky 95, zahrady 13/4, pastviny 67, lesy 499, rybníky 5 ha).

    1) Také půhon III.-358 z r. 1447 jedná o Bezděkově na Bítešsku.
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    Vedle polního hospodářství živí se obyvatelstvo hlavně
pracemi ve zdejších sklárnách. Z řemeslníků jsou zde 2 obuvníci,
krejčí, řezníci (1 na Hutích), truhláři, kováři, mlynáři, pekaři,
kolář, staveb. a strojní zámečník, zelinář, holič, 3 obchodníci
smíšeným zbožím, obchodník se střižným zbožím, obchodník
s máslem a vejci, 3 hostince (1 na Hutích), 2 malíři skla
a porculánu; pila.
    Družstevní lihovar založen r. 1903 rol. družstvem; při něm
škrobárna. Celý náklad na stavbu 100.000 K. Výroba v r. 1910
568 hl čistého lihu.
    Obec vystavěla r. 1906 novou radnici s věží (náklad 38 tisíc
korun) prostřed vesnice. Zůstal, v majetku jejím stará radnice
a chudobinec. Má i něco pozemků.
    Katolické obyvatelstvo přifařeno jest do Počátek (v Čechách).
Menší polovice obyvatelstva jest vyznání evang. augsb. a má
svůj kostel, vzorně spořádaný hřbitov s úmrtní komorou z r. 1889,
faru i školu.
    V odlehlé, ztracené krajině našich českomoravských hor
od pramenů Svitavy až k pramenům Jihlávky řidce roztroušeny
jsou osady evangelické neb se silnou menšinou evangelickou.
K těm přičlánkovaly se Horní Dubenky, za nimiž pak jako poslední
řetězu toho článek ještě osady evang. farností obojího
vyznání ve Velké Lhotě na Dačicku.
    Jak již v odstavci všeobecně o náboženských poměrech
jednajícím byla řeč, zapustila reformace v končinách našich
ve stol. XV. a XVl. hluboce své kořeny. V Horních Dubenkách
povstal „Zbor bratrský“, jehož správci a kazateli slova Božího
připomínají se: k r. 1583 Jan Kuchovský, kterýž do Mikolčic
odešel, r. 1586 Jiř í  Lysenský, r. 1587 J iří  Bastel  (nastoupil
r. 1599 v Hunkovicích). Protireformaci katolické nepodařilo se
nekatolictví vyhladiti, a tak vidíme, kterak přihlašují se četní
obyvatelé Horních Dubenek po vydání tolerančního patentu
roku 1781 k evangelickému náboženství augšburského vyznání.
Přiděleni byli původně k faře ve Velké Lhotě. Dvakrát utekli
se k samotnému císaři Josefu II., žádajíce o faru a učitele.
Ponejprve nepochodili. Stanovilť zákon, že ku zřízení samostatné
evangelické církve třeba nejméně 100 rodin, a komise napočítala
v Horních Dubenkách jen rodin 57. Druhá žádost, poukazující
na velikou vzdálenost Horních Dubenek do Velké Lhoty (16 km),
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potkala se s výsledkem. Dvorním dekretem ze dne 6. listopadu
1783 povoleno zřízení modlitebny a ustanovení kazatele i učitele.
Povolán hned toho roku farář Ondřej  Lazányi, kterýž sám
návrh dal, vida chudobu farníků svých: „Stavme chrám Páně
z kamene, faru toliko ze dřeva“, což také vykonáno. Fara postavena
r. 1784, kostel 1786. Za druhého faráře Petra Nováka
(1835-1883) zřízena soukromá evangelická škola a umístěna
v budově farní r. 1837, jež tehda vystavěna na místě nynějším
z tvrdého materiálu. Od r. 1883 jest farářem Pavel Lanštják,
který podrobné dějiny sboru svého i diaspory své uveřejnil
v kalendářích „Hus“ 1904-1906.
    Když za císaře Josefa II. školství obecné upravováno, tu
katolické děti Hornodubenské vyškoleny r. 1788 z Počátek a
přiškoleny do nově zřízené školy v Jihlávce. Když pak r. 1837
nová budova školní v Jihlávce stavěna, bylo nařízeno, aby
i evangelíci děti do školy té posílali. Sbor opřel se rozkazu;
také odepřel platiti na učitele Jihláveckého. Po mnohých těžkostech
a cestách dosáhli konečně evangelíci Hornodubenští
v srpnu r. 1838 toužebně čekané povolení: Škola evangelická
otevřena a učitelem volen Matěj Novák, synovec farářův; působil
do r. 1871.
    Tehda docházely sem evangelické dítky z Jihlávky, Kališť,
Nové Vsi (obec na okrese Jihlavském). Tato r. 1866 odpadla.
Po prvém učiteli přijat Jindřich Ondra (odešel 1877), rok vyučoval
František Přibyl, po něm Josef Zelenka (do 1883), Antonín
Harcuba (do 1908), Jan Strádal, dosud působící.
    Dlouho jednáno bylo, by škola byla veřejnou pro celou
obec Horní Dubenky. Jednání nevedlo k cíli. Zůstala tudíž škola
soukromou, „náboženskou“ a nabyla r. 1886 práva veřejnosti,
ba rozšířena r. 1903 na dvoutřídní, opatřena byvši r. 1902 zcela
novou budovou. K nákladu stavebnímu a zařizovacímu (na
35 tisíc korun, mimo dovoz staviva a práce zdarma), přispěl
i „Spolek Gustava Adolfa“. - Pro veliké obtížení sboru,
samojediného vydržovatele školy, nutno bylo r. 1906 druhého
učitele propustiti. Zavedeno i vyučování industriální.
    Katolické děti chodily do Jihlávky až do r. 1893. Na Hutích
vydržována byla od let 1840tých zvláštní soukromá „tovární“
škola. Když majitel Hutí zrušil školu tu, zřízena v Horních
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Dubenkách veřejná škola (ovšem výhradně od katolických
dětí navštěvovaná), a to hned jako dvoutřídní; budova nová
r. 1895 nákladem 40.000 K vystavěna a nadučitelem ustanoven
Julius Navrátil. Působil tu do r. 1911. Industriální vyučování
zavedeno tu r. 1904. Nyní nadučitelem je Bartol. Mrvka. Obě
výstavné jednopatrové budovy zdejších škol jsou skutečnou
ozdobou obce.
    Rod pánů Hradeckých brzy potom, kdy se ujal Telče, pomýšlel
na rozšíření panství svého. Prvým značným přírůstkem
bylo zboží ke hradu Jenštýnu patřící, a to hrad sám, psaný
Jansteyn, Yansteyn a p. (viz Jihlavský okres str. 202), se
svobodným dvorem pod hradem, Novou Vsí, Dubenkami (Horními)
a Jihlávkou. Tento celek tenkráte byl sloučen s Třeští a patřil
Štěpánu z Březnice, od něhož přešel na jakéhos Michala, od
tohoto na markraběte Jana, kterýž vložil v desky statek r. 1360
Janu z Pacova.
    R. 1383 prodal Jan a Jaroslav z Meziříčí Janštýn s Dubenkami,
Jihlávkou a Ritendorfem (= Nová Ves) za 500 hřiven
Jindřichovi z Hradce.1) Od té doby patří Horní Dubenky k Telči.
Přičleněny ke Studené, a to za 16. století k rychtě Jihlávecké.
    R. 1580 bylo v Horních Dubenkách (včetně s mlynářem)
16 usedlých. Platili úroku o sv. Jiří a Havle dohromady 14 kop
15 gr, pak 15 slepic. Ze zátopy z rybníka panského
„Podtobiášového“ platilo se zvláště. Ke mlýnu a pile, jehož
majitelem byl Pavel Tobiáš, slušel i rybník. Druhý mlýn patřil
Jírovi Bobrovi. - Jména sousedů se uvádějí: Koukal, Kalásek,
Talpa, Křistl, Kovanda, Marek, Hezina, Misař, Kuba, Tobiáš.
    R. 1590 ujalo panství rybník Nadymač. Za rybníček na
potůčku „pstruhovém“ dalo 14 R.
    Za války 30leté byly tu 2 grunty pusté, 1 spálený.
    R. 1660 byli tu usedlí: celoláník Moudrý, čtvrtláník Drápal
(tomu byla „pustá čtvrt oddána za Bojiště“), 11 půlláníků
(Kovanda, Kališ, Kos, Čech, Jakubek, Suchý, Krysan, Novák,
Kalášek), 4 čtvrtníci (Koukal, Talpa, Vobr mlynář, Matěj mlynář)
a 5 chalupníků.
    Za našich časů obec vůčihledě zkvétá. Jest tu od r. 1887
c. k. poštovní úřad, hasický sbor od r. 1900, „Evang. Matice“,

    1) Dipl. XI. 287.
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spolek vzdělávací, založen r. 1896, „Spořitelní a záloženský
spolek“ (Raiffeisenka) r. 1898.
    Hojnost křemene („Křemenný vrch“ u Kaliště) a nadbytek
dříví vedlo r. 1809 k založení skláren, jež převzaly jméno dle
někdejšího hradu Janštýna, půl hodiny cesty odtud vzdáleného
(jest již na území Nové Vsi na Jihlavsku) a až na zbytky okrouhlé
věže úplně zříceného. V době rozkvětu továrny bylo tu 250 dělníků
a 11 úředníků. Po velikém požáru (před půlnocí 12. srpna 1899
lehly popelem hlavní budovy sklárny a dělnické domky, tak že
zůstalo bez přístřeší 43 rodin dělnických), zařízen závod moderně
(tavírny se 2 pecemi, chladírny, brusírny, malírny; stroj parní
120 HP, elektr. osvětlení).
    Zboží vyrábí se nejvíce broušené, a to křišťálové, pak i barevné,
přetahované a probroušené.
    Výrobky zasílají se do všech evropských zemí, mimo to i do
Afriky a Ameriky. Nynější majitel hutí jest František Kopp.
    Dne 18. října 1911 postižen závod opět velkým požárem,
který zničil brusírnu a strojovnu, čímž veškerá práce zde zastavena.
Již před tím (v létě) započato s přestavováním tavíren, aby
vyhovovati mohly výrobě zboží jemnějšího než dosud se vyrábělo.
Pomýšlí se i na rozšíření brusírny a vůbec celého závodu.
    Památným pro Horní Dubenky je 7. listopad r. 1423. Den
před tím táhl oddíl vojska Žižkova, vedený hejtmanem Janem
Hvězdou z Vícemilic, řečeným Bzdinkou, od Telče a hradu
Štamberka, právě ztroskotaného, přímo k Pelhřimovu širými lesy,
jimiž úbočí Javořice a přilehlých vrchů pokryta byla tehda zajisté
a zůstala podnes. Vojsko rozložilo se táborem pod lesem „Vrškem“,
nade vsí Horními Dubenkami, poblíž rybníka „Boru“. Jen na
500 mužů čítal houfec ten. - Uléhali umdlení husité; hrozné
bylo jejich probuzení. - Bylť pan Menhart z Hradce sebral na
3000 lidu bojovného, v němž s četami svými byli Jan, hrabě
z Guttenštejna, pán z Vrchovišť, Jindřich Krajíř z Krajku, Zdeněk
z Palupína, Pešek z Bejkovce. Spěchali pomoci panu Janu z Hradce
a na Telči. Přišli sice pozdě, ale strašnou odvetu vzali za Telč
a za Štamberk. - V kruté seči zrovna u rybnička Boru na
300 bojovníků husitských padlo, z nich i výborný podvůdce
Havel Pinta. Vůdce Jan prosekal se a se zbytkem lidu svého
přes Horní Cerekev se zachránil. Podařilo se mu u Pelhřimova
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s vojskem Žižkovým se spojiti. Z bojiště krví zbroceného zbarvila
se voda rybníčka Boru, který odtud dodnes „Krvavým“ (Krvavcem)
se nazývá. Kopí, podkov nalezeno v místech těch častěji.1)
    Nedávno (1. listopadu 1911) založen spolek pro postavení
pomníků bojovníkům padlým u „Boru“.2)

Jihlávka,

politická i katastrální obec, pojmenovaná dle říčky stejnojmenné,
jež v území obce (na loukách majetníka č. 20., kde říká se
„V bučkách“) vyvěrá a nejdříve směrem severovýchodním v
širokém žlebě proudí, majíc levý břeh táhlým, vysokým hřbetem
vroubený, na kterémž západně od obce, již na půdě království
českého, „Kateřinské lázně“ (710 m nad mořem, zastávka
železniční,,Jihlávka-Kateřinské lázně“), jež obec Jihlávku v
dalekém kraji známou učinily.
    Obec čítá 91 top. čísel (čísla 21, 31 a 77 jsou zrušena),
a jsou bydliště dosti odlehle od sebe roztroušená. („Kámen“ neb
„V kamení“ 6 čísel, „Olší“ 9 čísel atd.)
    Obyvatel napočteno tu 577. Roku 1870 žilo tu 435 obyvatel
v 57 domech. Pozemky měří 838 ha, z čehož polí 407, luk 129,
zahrad 1, pastvin 66, lesů 191, rybníků 21 ha.
    Jména tratí: u Boru, ve Smrku, k Rokosníkům, u Hliného
rybníka, na Vrších, v Nivkách, v Bučkách, u Městského, Medličky,
Přední díly, nad a pod Mlýnem, u Hlinišť, v Lisovech, Padělky,
Pupavník, za Palouky, Sedliště, v Krvavcích, nad Volším.
    Nejdéle sedí na gruntech rodiny: Adamova, Bělohradova
(nyní Římalova), Jirkova, Kaláškova, Machova, Pulkrabova,
Tomšíkova, Volavkova.
    V obci je 10 pololáníků, 18 čtvrtláníků, 50 domkařů, 19 podruhů.
Z řemeslníků: kovář, truhlář, tesař, 2 koláři, obchodník;
2 hostinští.
    Majetkem obce jest isolační nemocnice a skladiště, pak na
pozemcích 43 ha (z čehož 29 ha pastvin).

    1) O tom již Švojova Topografie. Historická novela v časopise „Orlu“
1887. Rull: Jindř. Hradec.
    2) Použito obšírných článků faráře P. Lanštyáka v kalendářích „Husu“
a jiných zpráv jeho. Doplněno nadučitelem B. Mrvkou.
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    Jihlávka přifařena jest do Počátek; zvonice pro katolíky
jest z r. 1830, pro evangelíky vystavěna péčí Horno-Dubenecké
církve evangelické augsburského vyznání zvonice r. 1901 (bylyť
o používání obecního zvonku dlouholeté spory).
    Škola zdejší zřízena r. 1788 vyškolením z Počátek.
    Ač nařízeno bylo vrchnosti (Studenské) o budovu školní se postarati,
nepodniknuto tehda ničeho, takže učitelé v chalupě najaté učili do r. 1836.
Časem (1819, 1825) chodily děti zase do Počátek. Stavba „staré“ školy
(nyní hostinec) dokončena r. 1837 a řádně tu ustanoven učitelem Josef
Huňal, který před tím po 11 let v obci učil. Měl platu 200 zl. k. m. a
působil tu do 1864. Po něm vyučoval Fr. Kouba a po častém vystřídání se
učitelů od roku 1889 dosavadní František Katrnoška. Industriální
vyučování zavedeno roku 1890. Roku 1898 vystavěna nákladem 23 tisíc
od základu nová jednopatrová budova „Jubilejní národní školy císaře a
krále Františka Josefa I.“, jež jest od  r. 1912 dvoutřídní.
    Od roku 1894 jest v obci sbor hasický, roku 1901 odbor
hospodářského spolku „Zvon“ v Počátkách.
    Za stara psávala se tato ves nejen Gihlawca (1356), nýbrž
užíváno jména v čísle množném; „Gyhlawky“ (od roku 1386
do 1406). Byla ve 14. století součástí panství Janštýnského
a prodány tu 3 lány a čtvrt roku 1383 Janema Jaroslavem
z Meziříčí Jindřichovi staršímu z Hradce.1) Odtud počítána
k panství Teleckému; po kupu Studené spojena se statkem tímto.
Zemanská tvrz zdejší, r. 1437 zpustlá, byla r. 1447 opět obnovena.
Jelikož byly tu i dvory svobodné, setkáváme se od 14.-17. století
s rody nižší šlechty, jež se s přídomkem po obci této psaly.
Vilém z Jihlávky prodal tu r. 1356 5 lánů, r. 1406 připomíná se
Bohunek z Maršova, který zakoupil tu dvůr od Mikuláše z Proseče,
a r. 1415 Kateřina z Jihlávky v nedílnosti s manželem Hronem
z Lipnice, který r. 1417 Janu z Hradce zapsal na zboží zdejším
půl druhé kopy ročního úroku. Roku 1436 byli podílníky v Jihlávce
Kuneš z Dubenek a Jan ze Štítného (prvnější měl
tu dvůr a mlýn),2) r. 1447 Václav z Jihlávky3) (ze Zhoře) přenechal
tvrz i dvůr Janu z Lipníka. Ale r. 1451 opět smlouvá se
týž Václav ze Zhoře s Janem z Hradce, aby zůstaly mu oba
břehy při potoce v Jihlávce, pánu Hradeckému za to potok
„Krvavý“.4)

    1) Diplom. XI. 287.      2) Půh. III. 143 a 188.      3) Tamtéž.
    4) Z. A.
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    Roku 1464 vzala Kateřina z Jihlávky manžela svého Jana
z Rozseče na dvůr svobodný ve spolek, podobně učinila s majetkem
svým Machna ze Zhoře a manžel její Jan Koňas z Vydří.
Zůstali pak Koňasové dlouho majetníky částí vesnice této; z nich
Hynek Koňas 13 usedlých prodal r. 1536 poručnictvu po † Adamu
z Hradce a na Telči. Ještě r. 1560 připomíná se David Udinek
z Rozseče majetníkem 3 usedlých v Jihlávce, jež prodal Jindřichovi
z Mírovic. V I. polovici 17. století dostaly se Dubenky Panské
s Bejkovcem a 3 pozemky v Jihlávce rodině Hozlauerů, z nichž
r. 1655 Václav Jindřich mladší Hozlauer z Hozlau podpisoval se
„na svobodném dvoře v Jihlávce“.1) Dědicové tohoto, bratří
Vilém, Felix a Fr. Ignát prodali s Dubenkami a Bejkovcem řečené
tři „grunty“ hraběti Janu Jáchymu Slavatovi r. 1686, takže teprve
tímto rokem celá ves Jihlávka s panstvím Telčí (Studenou) sloučena
byla.
    Za urozeného pána Zachariáše z Hradce zapsáno v urbář
panství Teleckého z Jihlávky r. 1580 23 usedlých, kteří platili
obojího úroku 11 kop 22 gr. a 13 kop 3 gr., pak slepic 46.
Zvláště platili z „pustotin v Sedličkách“ a z rolí u „kostela
sv. Kateřiny“. Ze dvou půllánů platilo se faráři počáteckému.
Z tehdejších rodinných jmen zapsána jsou: Janeček, Kejklíček,
Stoklasa, Pařízek, Mach, Perha (rychtář), Jansa, Gabriel, Zelený,
Tomek, Mazan, Kalášek, Raba, Vlček, Blažek, Mytas, Nádher.
Tehda (r. 1580) čítaly se k rychtě Jihlávecké: Jihlávka, Horní
Dubenky, Kaliště a Ves Nová. Ve válce 30leté zpustlo 5 usedlostí.
Roku 1656 čítalo se 24 osadníků, kteří měli 12 lánů, 31/2 čtvrti.
Smejkal měl 11/2 lánu, Šimbach a Volavka byli celolánící. 3/4 byli
čtyři (Bělohradský, Adamů, Křepela, Jirků), půlláníků bylo 13,
ostatní měli méně. Znak rychty byla kotva a štítek, medvědy
držený.2)

Lovětín.

    Jméno vesnice této, z kmene - lov utvořené, lze odvoditi
od osobního jména Lovata, jež v pramenech již ve století XI. se
připomíná. Okrsek jakýs blíže řeky Jihlavy ležící a Lovětínem

    1) L. 441.
    2) Popis doplnil nadučitel Fr. Katrnoška.
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zvaný darován králem Přemyslem I. r. 1227 Jemnickému županu
Petrovi v náhradu výloh za opevnění Jemnice. Petr prodal s
dovolením krále území to klášteru Luckému, a tomuto král dovolil
krajinu osaditi.
    Nelze s jistotou rozhodnouti, týká-li se zpráva ta našeho
Lovětína, či zaniklé vsi východně Třeště kdysi ležící, po níž
dosud jméno zůstalo. - Ostatně jsou oba tyto Lovětíny blízko
sebe položeny (5 km).
    Katastrální a politická obec Lovětín má 51 čísel (čísla 1.,
2. a 43. „pazderny“ jsou o samotě; č. 35. schází), 274 obyvatelů.
R. 1870 bylo v 45 domech 263 obyvalelů. Obec má 413 ha
na pozemcích (polí 236, luk 57, pastvin 59, lesů 47). Leží v malé
kotlince pod kopcem Havlovým (679 m), 6 km západně od Třeště.
    Jména tratí: Stránskov, Podílská, Hejvaldy, ve Vrších, na
Loučkách, na Pasekách.
    Nejdéle sedí na gruntech rodiny: Zudova, Němcova.
    Práce v lesích panství Telče, Třeště i Batelova poskytuje
dosti obživy. Též kamenictví (lom žulový v „Zudově“) se počíná
ujímati. Hospoda na č. 17.
    Majetkem obce jest na 8 ha pozemků (nejvíce pastvin).
    Lovětín přifařen jest do Růžené, kamž i školou patříval.
Před r. 1848 vyučoval „pořídkou“ jakýs Augustýn a po něm
Králíček z Batelova. Teprv r. 1902 vystavěna nákladem 16.000 K
úhledná škola jednotřídní, na níž působil Antonín Podsedník do
r. 1905, Al. Hobza do 1910, odtud nynější František Vaško.
Industriální vyučování zavedeno r. 1906.
    O dřívějších majitelích Lovětína toto známo jest: Ješek
z Pacova zapsal r. 1369 Lovětín („Lobodýn“) manželce své Žofii,
polovici dědiny uložili v desky Ješek z Batelova (snad týž ?)
měšťanům jihlavským Petrovi a Hanuši.
    Havel z Pacova polovici svoji zapsal r. 1371 Jaroslavu ze
Šternberka (Štamberka). Roku 1376 prodal Jihlavský měšťan
Petr Vogel díl svůj Čenkovi Krušinovi z Lichtenburka. R. 1386
opět jiní majitelé se jmenují: Vojtěch ze Suché, pak Bohuslav
z Rýnař s manželkou Bohuslavou, r. 1412 vdova po Janovi
z Batelova Žofka a poté Jan z Hodic.
    Majetkové ty převody týkaly se namnoze jen dílců vsi, již
r. 1518 majitel Hodic Oldřich pustil Janovi z Osečan a tento
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Matěji Vencelíku z Vrchovišť. - Od tohoto pána Třeště ponechán
Lovětín majiteli Batelova Janu z Lípy, po němž ujal se dědiny
r. 1532 Maršík Mikuláš z Mírovic, jehož dědici Jindřich a Karel
Radkovští z Mírovic r. 1546 prodali zboží to nově na Batelově
usedlé rodině Čížovských, u kteréž (Macák Čížovský z Čížova,
od r. 1561 Pavel, r. 1602 Václav, po r. 1610 Petr) zůstalo.
    Roku 1618 koupen Lovětín (se dvorem, ovčírnou, mlýnem,
pilou) za 14.000 zl. Lucií Otilií z Hradce a Telče od poručníků
sirotků po nebožtíku Václavu Čížovském z Čížova, od kteréž
doby zůstal při panství Telči. Počítán k rychtě Rácovské (Rácov,
Lovětín a Nová Ves), jež pečetila znakem: medvěda, držícího
štítek s kotvou.
    V urbáři z r. 1660 poznamenáno při dědině této 7 lánů
a 11/2 čtvrti rolí. Usedlých bylo 16 (z těch byli 2 tříčtvrtníci,
8 půlláníků, tři majitelé půl druhé čtvrti, 2 čtvrtníci, 1 chalupník).
Úrokovali po dvakráte v roce 3 kopy, 23 gr., 2 d., sypali žita
14 měr, ovsa tolikéž, dávali slepic 28, vajec 4 kopy 45 kusů.
Okolo r. 1532 stávalo tu mýto výnosné, po němž - podivno
dosti - památka zůstala, anať chalupa č. 23. dosud „u Mýtných“
se jmenuje. Kdy zaniklo, neví se.
    Podobně zanikl jakýsi starodávný vodovod, jímž prý z rybníka
u Růžené Lovětínem potrubím na dřevěných kozách svedena
voda ke stříbrným dolům a tavírnám u Jezovic za Třeští. Sledy
vodovodu toho prý v lese východně ode vsi dosud lze viděti.
    Všechny ty temné zkazky poukazují na dávné časy (13. až
15. století), kdy v krajině naší dolováno bylo na rudy pilně
a s užitkem.1)

Pavlov,

farní a politická obec, nazvaná dle jména osobního Pavel, při
silnici z Telče do Stonařova, 8 km j. v. od Třeště vzdálená (do
Telče bylo 11 km), na značném horském hřbetě 660 m nad
mořem ležící. Jako obec katastrální měří 915 ha (pole 531,
louky 86, zahrad 11/2, pastvin 114, lesy l60 ha). V 86 číslech
obývá 483 lidí, kdežto r. 1870 v 83 číslech měl 529 obyvatelů

    1) Některá data sdělil správce školy Fr. Vaško.
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                                                                                     O
br. 97. Půdorys Pavlova.
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(počítají celoláníka 1, 3/4láníků 4, 1/2láníků 14, čtvrtláníků 14,
domkařů 15, chalupníků 31). (Obr. 97.)
    Dvůr patří svob. pánu Leopoldu ze Sternbachu v Třešti.
Jsou tu 2 hostinští, kovář, 2 kupci, 2 řezníci, pekař, 2 truhláři,
kolář, 2 krejčí, 2 obuvníci.
    Spolek hasický od roku 1889, odbor Národní Jednoty od
roku 1906.
    Majetkem obce jest: Obecní hostinec a radnice číslo 50,
chudobinec, isolační nemocnice č. 61. a hasické skladiště. Pozemků
obecních na 34 ha, z toho pastvin 19, lesa 10 ha. Nejdéle
drží grunt rodina Martinova.
    Z tratí pozoruhodné jméno: Zejfy (německé Seifen = rýžoviště),
upomínající na starodávné hornictví v celém horském
pásmu od Jihlavy až k Želetavě), Cimbordy,1) Čelonky, díly na
Trmelci, Klínky, Příhony, na Poloprovazí, Houbizny. V bahnitých
lukách na Cimbordech je prý zapadlý zvon.
    Nejstarší zprávu v Pavlově máme z r. 1350, kdy patronem
fary zdejší byl Vojtěch ze Stonařova. Z té doby, ne-li starším,
jest kostel zdejší, z jehož původní stavby jen věž se zachovala.
Kostel sám stavěn v nynější podobě r. 1772-1775, opraven
r. 1819. Jest zasvěcen sv. Vítu. Ve věži jsou 3 zvony.
    Největší zvon na věži jest z r. 1760. („Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum.
- Ferdinand Vötterlechner in Crems Anno 1760.“ Relief svatého Josefa
s Ježíškem.) Druhý zvon: „Campana haec refussa sub R. Dom. Thoma
Hawelka, parocho Pawlovensi die 16. Novembris 1799.“ Přelit z
původního zvonu, r. 1566 litého: „Tento zvon přelit od France Vaňka,
Gihlavskehó zvonarze 1799.“ - Reliefy: kříž s Kristem, pod ním P. Marie a
sv. Jana. Třetí zvon s obrazem sv. Floriána z r. 1703, čtvrtý „Umíráček“ je
v témže roku ulit Vaňkem z Jihlavy.2)
    Kolem chrámu býval hřbitov, který r. 1833 přeložen kraj vsi.
Podací právo od pozdějších majitelů vsi, pánů z Hradce
a Telče, postoupeno r. 1596 koleji jesuitské v Jindřichově Hradci,
která práva toho se za Slavatů vzdala ve prospěch nově založené
koleje Telecké. Po zrušení řádu jesuitského r. 1773 jest patronem
Matice náboženská.
    Z farářů připomínají se: R. 1494 a ještě 1511 Petr, 1522 Jan, kterýž
pohnal Erasma z Valfířova pro neplacení desátku ze dvoru v Dlouhé
Brtnici. Pán Zachariáš z Telče potvrdil faráři zdejšímu právo posledního
svobodného

    1) Snad z německého „Zinnberge“.
    2) Sdělil dp. farář Fr. Mikan.
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pořízení. Tenkráte (až do časů protireformačních) byli tu faráři nekatoličtí.
Jmenuje se r. 1566 Tobiáš Kokcius (Kočí), před r. 1583 „pastor“ Viktorin
Agrikola (Sedlák), jehož vdova provdala se za pastora ivančického Jana
Sedlejovského. Roku 1618 po odstoupení faráře Tomáše Hylosa
investován Šebestián Míšek.1) V době velkého nedostatku kněží za války a
po válce 30leté spravovali farnost zdejší faráři z Želetavy. Z těch
pochován v Pavlově r. 1633 zemřelý Šebestián Michel. Po něm jmenují se
Petr Garšulín, Daniel Pikásek, Martin Hlousek, od r. 1652 Jan
Doubravský. Teprve r. 1687 dostalo se farnosti samostatného faráře
Karlem Kubou. Od r. 1707 působili: Melichar Rod, Fr. Frei, Rudolf Lipka,
Filip Pokorný, Tomáš Havelka (náhrobek tohoto u Matky Boží v Telči,
kdež poznamenáno: „kostel v Pavlově vystavěl“), Josef Vaněk, Jakub
Lupač, Jiří Moučka, Antonín Sláma, Jan Svoboda, Eduard  Stuchlý, Vilém
Sedlák, Fr. Jeřábek. Od r. 1903 Fr. Mikan.
    Ačkoliv farnost Pavlovská jest starobylou, nebylo tu r. 1662
ani budovy školní, ani dětí do školy chodících; učitel byl pouze
ke službě kostelní, maje ročně 4 zl.,.po 4 měřicích žita a ovsa
a pár bot. Později vznikla škola „pokoutní“, jíž obec r. 1748
dřevěnou chaloupku opatřila. R. 1788 zřízena řádně škola pro
Pavlov, Stejšť a Nepomuky. Protokol zřizovací obsahuje podobné
body jako u školy v Urbanově stejnou dobou zřízené. (Viz tuto.)
    Učitelovali tu Dominik Jan Kotrba, do r. 1792 Jan Čok, od něhož má
museum v Telči sbírku koled z r. 1782, Fr. Tomšík, za něhož r. 1806
budova školní z tvrdého materiálu se stavěla (počet dětí do školy
chodících r. 1817 udán na 83), Josef Sobotka, který 6 let tu pomocníkem
byl a obdržev školu po více než 54leté službě v obci r. 1882 do výslužby
se odebral, od r. 1883-1909 Antonín Kužel, za něhož budova r. 1889
důkladně upravena. Škola téhož roku na dvoutřídní rozšířena, když bylo
polodenní vyučování plných 20 let trvalo. Industriální vyučování zavedeno
r. 1891. Po odškolení Nepomuk zůstala přiškolena jedině Stejšť. Nyní jest
nadučitelem Jan Mrázek.
    Pavlov býval za stara zvláštním statkem. V polovici 14. století
patřil Vojtěchu ze Stonařova, pak Janu z Meziříčí, od něhož
přešel r. 1387 na měšťana jihlavského Jakuba Kusého-Čerta. Syn
tohoto, Peregrin, prodal Pavlov r. 1406 Albrechtovi z Martinic,
kterýž, zapsav zboží to manželce Kláře, hned r. 1408 vše pustil
za 150 kop grošů Elišce z Hradce, poručnici nezletilého Jana
z Hradce,1) jemuž statek s kostelním podacím a rychtářstvím
r. 1418 intabulován. Odtud trvale zůstal Pavlov při Telči.
    Na robotu jezdívali Pavlovští až na Rosičky.

    1) Č. M. M. 1903, str. 309.
    2) Datum na Telči, den Božího Těla (14. června) 1408. Svědci: Jan
z Hodic, Mareš z Vydří, Václav Kadalice z Řečice a Albrecht ze Suché.
Dipl.  XIV. 21. - Originál jest v archivu zámku v Jindřichově Hradci.
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    K rychtě Pavlovské slušela v 16. století ještě Nevcehle.
V Pavlově bylo roku 1580 usedlých 33 (12 celoláníků, 3
třičtvrtníci, 11 půlláníků, 4 čtvrtníci, 2 podsedky a jeden chalupník,
který nově na obci ustavil“ a platů byl sproštěn. Úročili
celkem 27 kop 13 grošů [celoláník 16-20 grošů každého úroku,
ostatní 13-16, 8-10, 4-5 čtvrtník], dávali jen slepice (41 kusů),
vejce (7 kop 23 kusů). Dva úročili po 2 groších každého
úroku faráři. Také „všecka obec, když se jim rozkáže, jsou povinni
jeden den hrabati“. Za užívání „Czialounka“ platila obec
zvlášť 20 grošů. (Je to pole, k ruce panské úředníkem na panství
Jiřikem Čeloudem v letech 1540-1550tých připláněné, o nějž
později mezi obcí a vrchností spory byly.) Povinnost zdejšího
rychtáře poznamenána takto: „Též rychtář Pavlovský povinen
jest, kdyby tažení bylo Jeho Milosti pánu k jízdě chovati koně“.
(Podobnou povinnost měli rychtáři z Čenkova a Markvartic.)
    Když za Slavatů poddanství přituženo, tu zápis ten omezili
ještě dodatkem: „Kdyby tažení bylo do pole J. M. pánu koně
dáti a při navrácení jemu má se ten kůň zase odvésti, ač, jestli
že by přiveden zase byl.“ - A roku 1655 zapsáno: „Předešle
jsouce svobodný byl povinen kůň do pole v potřebě vypraviti.
Ale již 5. máje 1655 uvolil se fůry daleké do Prahy, do
Vídně i jinam ku potřebě milostivé vrchnosti dávati aneb formanu
jinému, který by zjednán byl, od fůry platiti.“
    Jména sousedů r. 1580: Šindel, Naypauer, Šibálek, Vacek,
Motl, Šťastný, Jílek; Andrle, Fejt, Křišťan, Lukeš „rychtář“.
    Za války 30leté zpustlo 5 domů. O jednom zapsáno: „Pustý
- puštěn Jakubu Semradovi od p. hejtmana r. 1650, dokud se
kupec nenajde.“

Panenská Rosička,

lépe Rozsíčka, zdrobnělé jméno z Rozseče, značící místo
vysekáním lesa osídlené, na rozdíl od jiných podobných jmen za
stara Panenská“, jako majetek „panen“ (jeptišek kláštera
Novoříšského) zvaná, jest osada 5 km jihozápadně od Třeště v malé
kotlině ležící. (Obr. 98.) Tvoří politickou a katastrální obec rozlohy
438 ha (polí 203, luk 53, zahrad 1, pastvin 40, lesů 131 ha) s 42
čísly domovními a 251 obyvatelem - rolníky, z nichž jsou 4
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                                                                              O
br. 98. Půdorys Panenské R

osičky.
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celoláníci, 7 pololáníků, 5 čtvrtláníků, 13 chalupníků a 8 podruhů.
Jsou zde také dva řemeslníci: kolář a kovář; též hostinec a obchod
se smíšeným zbožím. R. 1870 načítáno v 39 domech 198 obyvatelů.
Z podruhů chodí někteří do továrny v Hodicích, jiní na práci
do panských lesů. Majetkem obce jest chudobinec, hasické
skladiště a pozemků na 35 ha.
    Trati: pod Líským lesem, u Volší, v Suchých loukách, ke
Stejšťským hranicím, v Koutě, u Šejbů (panský les), k Hodickým
hranicím, za Humny, u Sedlejovských hranic, u Žlabu. Staré
názvy: Na Kopanince, na Vůbci, na Dílech, Klechtavky (tam na
louce řečené „v Rybníku“ má počátek řeka Dyje, na Úlehlích,
v Kopaninách, v Čechu, na Skalnikách, na Měrnicích, Padělky,
na Nivách, u Votavnic.
    V Lísku jsou dosud známky vlčích jam.
    Na gruntu nejdéle udržely se rodiny: Zadražilova, Mourycova
a Nechvátalova.
    Obec je přifařena do Urbanova. Školu má vlastní, jednotřídní,                  
do níž chodí i děti z Bezděkova.
    Až do roku 1796 chodily odtud dítky do školy Urbanovské,
dítky z Bezděkova do školy Pavlovské. Dne 16. října t. r. stvrzena
byla zakládací listina školy zdejší. O školu stáli: Matěj Mauritz,
rychtář třešťský, Jakub Pavlů, konšel, Matěj Zadražil, rychtář
novoříšský a Jiřík Krejčí, konšel. Školou a bytem učitelovým byla
tenkráte obecní pazderna za vsí (nyní č. 30), plat prvého učitele
byl 70 zlatých.
    Fase na příjmy učitelovy sdělána roku 1796; zněla:
    „My, níže podepsaní, ouřadní osoby obce Panenské Rosičky a
Bezděkova panství Třešťského a Novoříšského z jednomyslného
domluvení pro vzdálenost cest do školy Urbanovské a Pavlovské podali
jsme do slavného, císařského královského hlavního krajského úřadu
žádost, abychom my svého vlastního učitele míti mohli, což nám nejen
povoleno bylo, ale i potvrzený učitel první Franz Bezstarosti z Brtnice
nám dosazený byl, kterémužto my k jeho vyživení jsme se v krajském
úřadě podepsali, že jemu každý rok z Rosičky každý soused, jenž nás
patnáct jest, 1 snop žita a 1 snop ovsa, jakož i každý 7 kr. koledy dávati
budeme, nápodobně i z Bezděkova od devíti sousedů též každý 1 snop žita
a 1 snop ovsa i po 7 kr. koledy dávati se zavázali. Školní plat z Rosičky na
30 zl. a z Bezděkova 20 zl. ročně obnášeti bude. Aby sobě jednu krávu
chovati mohl, jemu louku a pole pod pazdernou k uživení odevzdáváme,
kteroužto louku a pole 10 zl. fatýrujeme, snopy a koleda 10 zl., školní plat
50 zl., což v sumě roční vznášeti má 70 zl. O posvícení každý soused
jeden koláč
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a chalupník 2 kr., a z jara každý soused 2 vejce a chalupník 1 vejce dávati
se uvázali.“
    Teprve roku 1822 položeny základy nové budově školní,
již zbudoval velkostatek Třešťský a klášter Novoříšský společně;
vypomohl i fond náboženský a obě přiškolené obce. Tenkráte
bylo tu 56 žáků; do opakovací školy zapsáno jich 44.1) Vyučování
industriální zavedeno roku 1891.
    Učitelovali tu: po Fr. Bezstarosti Fr. Novotný, rodák zdejší,
do r. 1816, Dominik Vitouš do r. 1840; pak se mnoho učitelů
vystřídalo. Od roku 1879-1898 Jan Mrázek, pak Jan Jirků (do
r. 1898), Jan Bláha (do r. 1907), odtud nynější Julius Nevrkla,
za něhož dostalo se obci nově od základů stavěné budovy školní,
o jejíž zbudování největších zásluh získal si pokročilý hospodář
zdejší Alois Zadražil († 1906).
    Sbor hasický založen r. 1889, Odbor Národní jednoty 1910.
Obec tato patřívala až do zrušení vrchnostenských svazků
ku dvěma panstvím: Třešťskému a klášteru v Nové Říši.
    Ve století XIV., kdy uvádí se tu svobodný dvůr, střídali
se, vládnouce zajisté i částkou vsi majitelé různí, tak roku 1351
po Tomáši Věrdunku z Myslové Mareš z Ustrašína, purkrabí na
Roštýně, po tomto r. 1358 Benedikt z Hrádku, kterýž dvůr
s 5 lány manželce své Alžbětě zapsal dědičně. R. 1356 odevzdal
Jakub z Pěnčína vše, co tu měl, Jindřichu z Hradce,2) R. 1372
daroval markrabě Jan výsluhou služebníku svému Vaňkovi
z Budějoviček 6 lánů, louku, 3 rybníky, půl druhého lánu lesa
a půl kopy roční činže.
    V roce 1398 přešlo zboží zdejší od Jana ze Strakonic na
Jana z Hodic.
    Ale okolnost, že již ve 14. věku osada zvána byla „vsí
panen“, svědčí, že nabýval tu zboží panenský klášter Novoříšský,
jakož již k roku 1379 se připomíná, že jeptiška Jitka, sestra Jana
z Hodic, zprostředkovala kup dvou lánů v Rosičce od Dětocha
z Kostelce, syna Alberta z Olbramovic a roku 1394 5 lánů od
bratra svého Jana, který je vložil jí - jistě jako podíl dědický
- roku 1398 a 1399 v desky. Tím způsobem stal se po smrti
Jitky, velké dobroditelky kláštera, jež tu 25. dubna r. 1427 jakožto
převorka zemřela, klášter majetníkem značného dílu Rosiček.

    1) L. 734. 2) Dipl. IX.
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    Zůstávali tu bezpochyby na zdejším svobodném dvoře i jiní
majitelé (v letech 1460tých Filip, Mikuláš, Martin a Vilém odtud
se psali, r. 1481 Petr Melún z Hrádku,1) až přirozeným během
sousední větší statek Hodice v letech 1490tých Rosičským zbožím
zcela se zaokrouhlil.
    Když pak starousedlý. vzácný moravský rod vladycký (později
hraběcí) Hodických z Hodic tento svůj rodinný statek z části
již roku 1518 a pak zcela roku 1538 prodal majitelům Třeště
Vencelíkům z Vrchovišť, zůstala tato část Rosičky s Bezděkovem
a Stejští trvale součástkou panství Třešťského.
    Oba díly, říšský i třešťský, užívaly ve století 17. stejného
znaku: byliny s pěti květy. Roku 1790 bylo při Třešti 14, při
Říši 18 domů.2)

Růžená,

osada, jejíž jméno a snad vznik úzce souvisí s blízkým hradem
Rosenšteinem (Roštýnem), jest od Třeště na jv. 4 km vzdálena.
Rozkládá se na horské planině 591 m n. m. a čítá v 54 domech
386 obyvatelů; r. 1870 pouze 332 obyv. ve 48 domech. Rozloha
pozemků 549 ha (polí 267, luk 85, zahrad 2, pastvin 70,
lesů 109, rybníků 6 ha).
    Jména tratí: v Žofce, ve Vrších, na Žlabech, v Lísku, na
Mokrovcích, za Strání, v Křovinách, Voborská, v Koutech, na
Pustým, Skalka, v Dílech.
    Nejdéle sedí na gruntech rodiny: Dunička, Kučera, Nováček.
Řemesly živí se 17 rodin, hostinec je na č. 3. Jměním obce
chudobinec a hasické skladiště, pak na 30 ha pozemků. - Jest
tu jen spolek hasičů.
    Od stara bývala Růžená osadou farní. Dnes přifařeny jsou
vesnice dvě: Lovětín a Třeštice. Starobylý kostel jest zasvěcen
sv. Maří Magdaléně. (Obr. 99.) Presbytář má ve zdi sanktuarium
(nyní zazděné), klenba jest gotická, v sakristii románské okno.
Jeden z náhrobních kamenů v kostele s letopočtem 1499, křtitelnice

    1) Půh. IV., V.
    2) Popisy Rosičky, Bezděkova, Stejště a Pavlova doplnil učitel
Jul. Nevrkla.
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pochází z r. 1566. Věž byla zbudována r. 1648. Ze čtyř menších
zvonů jsou 2 z let 1600 a 1601. Tehda asi byla zvonice dřevěná.
Nejstarší zpráva o faře datuje se z r. 1485, kdy věnoval Jindřich
z Hradce faráři rybníček jakýs („kostelní“): kdyby nebylo faráře,
měl býti dán užitek kostelu.1)
    R. 1483 byl administrátorem kněz Jakub. Jako jiným farářům bylo
r. 1569 i Růženskému od Zachariáše z Hradce za roční plat 2 kop ke
kostelu propůjčeno právo svobodného posledního pořízení. R. 1597
připomíná se ještě farář Jan Domažlický. Za nepokojů náboženských v 17.
století fara zašla. Farnost přidělena od r. 1601-1652 Urbanovu, potom
Batelovu, opět Urbanovu, od r. 1687-1785 příslušela Pavlovu, odkudž
farář dodnes něco pozemků v Růžené užívá. Farnost obnovena r. 1785
náboženskou Maticí. Déle zde působili faráři: Matouš Šabatka do r. 1788,
Václav Mašek 1815, Josef Kruh 1840, Ant. Ondráček (1841-1854), Frant.
Pátek (1854-1868), Th. Vojtek (1878-1891), nyní od r. 1907 Fr. Čech.
    Až do časů Josefínských nebylo v Růžené řádné školy.
Jako v četných místech zdejšího okresu konána i v Růžené r. 1788
komise, kterou usneseno zřízení školy zdejší dle „nových“
tehdejších zákonů. Třeštice byla z Růžené vyškolena a k Doupi
přidělena: Nová Ves a Rácov zůstaly při Batelovu, a tak přiškolen
řádně jen Lovětín a Čenkov. Školní plat, koleda, desátek
obilný rozvrženy na jednotlivé obce. I zde obci rada dána, aby
pracovni školy“ (ženské ruční práce) a „opakovací školy“ dbala.
Stavba budovy svěřena zástupci velkostatku Telče. Ta provedena
teprv r. 1804.
    R. 1788 působil učitel Jan Šimbera, po něm Ignát Růžička, Martin
Želivský, Petr Sobotka, od r. 1793 Tomáš Lojka, do r. 18422) Frant.
Šimůnek, pak Jos. Vitouš (za něho 1868 novostavba budovy školní
dvoutřídní za 4500 zl.) do r. 1871, po něm Jakub Malec, prvý nadučitel do
r. 1889 (ind. vyučování zavedeno r. 1880), Bohumil Rod do r. 1911; odtud
nynější Leopold Sedláček. Po odškolení Lovětína v r. 1908 zůstal při
Růžené pouze Čenkov.
    V zemských deskách není o Růžené žádných zápisů ze
století 14. a 15., tak že nemáme o vsi této starších zpráv, než
z urbáře r: 1580. Zajisté sdílela Růžená osudy hradu Roštýna
a potomně Telče, majíc s těmito stejné majitele.
    Jako blízká ves Doupě úročila faráři do Telče, tak Růžená
platila faráři v Růžené všemi osadníky, jichž r. 1580 bylo 18;
z těch pak 7 odvádělo úrok roční i na zámek. Dávek kněžských
bylo: 2 kopy 22 gr. na penězích, 8 slepic. 13 kuřat, 15 sýrův,
panských povinností pouze 9 kop 16 gr. Více než jinde

    1) Pergam. listina v archivu farním. 2) L 734.
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poznamenáno tu „pustin“, jež ujali sousedé. Tak čteme: „Vaněk
více drží půl lánu; zprávu dává, že knězi náležel“. Vondra
Květoňů má lán; dává ouroku o sv. Jiří 12 gr., o sv. Havle
tolikéž. Z pustého půl lánu dává o sv. Jiří 6 gr., o sv. Havle
tolikéž. Též žádá, aby mu toho půl lánu dědičně puštěno bylo,
podvoluje se platu každého ouroku dávati o 1 gr. bílý více.
To při vůli J. Milosti buď.“ Tutéž žádost tehda Jan Beránek
přednesl. - Jiní tehdejší sousedé: Roj, Alexa, Jech, Sova, Rozvezl,
Šťastný.
    V letech 1620tých připomíná se tu mlýnec o jednom kole
(na t. zv. „Bambulové hrázi“).
    R. 1660 bylo již 23 usedlých. Tenkrát Růžená počítána
k rychtě Čenkovské, kdež byli z řady celoláníků i dva: Nápravník
a Kubašta „svobodníci“, kteří pouze tu povinnost měli,
„dáti kůň do pole (války) k potřebě“ a od r. 1655 podvolili se
,,daleké fůry do Prahy neb Vídně obstarávati jako jiní, sobě
rovni (svobodníci)“.1)

Stejště,

také Stejšť, dříve Stájiště (k r. 1365 Stagisscze, r. 1385 Staischt,
německé Teschen jest zkomolenina libovolná), obec polit. a katastr.
do Pavlova přifařená a přiškolená. (Obr. 100.) Jest tu 122 obyvatelů
proti 128 načítaných r. 1870 (z těch 3/4láníci 3, pololáníci
4, čtvrtláníci 4, chalupníků 15) v 27 top. číslech (č. 3. schází),
kteří mají na pozemcích 189 ha (polí 118, luk 21, pastvin 15,
lesů 27 ha). Nejdéle drží statek rodiny: Novákova, Noskova
a Šíšova. Ze jmen tratí pozoruhodné jest: u Báby, Přední
a Zadní traty, u Stráně, Klechtavky (louky, kde začíná Dyje),
u Hluboké. Majetek obce: chudobinec a sušírna na len; na
pozemcích 3•5 ha.
    Po Stejšti zvala se ve 14. století rodina vladycká. R. 1365
prodal toto zboží Jindřich z Lúček synu Volkéře z Vilímčí a ženě
jeho Bertě v sumě 45 kop. Tento Volkéř, píšící se ze Stejště,
vložil r. 1385 ve dsky šest zdejších lánů Kunešoví z Třenče
a Milhostovi z Rozseče, téhož roku Jakub z Upolněšic Bertě

    1) Doplňky zaslal nadučitel L. Sedláček.
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Obr. 100. Půdorys Stejště.
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Volkeřově ze Stejště zapsal na Vilímčí obvěnění. R. 1415 celá
ves intabulována Vojtou ze Stejště Erasmu z Opatova.
Spolumajetníkem byl Jan z Lipníka od r. 1446 s Janem z Hodic, po
němž následoval Bohuslav z Hodic. R. 1452 přisouzena Stejště
s Bezděkovem zemským právem sirotkům po Bohuslavovi: Janu,
Marši a Václavu z Hodic. Se statkem Hodickým zůstala spojena
do r. 1518. Přenechána Janem z Osečan majiteli Třeště Matěji
Vencelíku z Vrchovišť, který zbaviv se závazků žijícím tehda
nápadníkům vladyk Hodických r. 1538 knihovně si vše, co v
Hodicích, Rosičce, Bezděkově a Stejšti nabyl, zajistil tak, že od té
doby Stejště součástí panství Třešťského zůstala.

Třeštice,

zdrobnělé jméno blízkého města Třeště. Za stara psala se také
Střežovice. Obec tato, od Třeště 6 km vzdálená, leží na mírně
se svažujícím úbočí Roštýnských vrchů při potůčku v dosti
hlubokém údolí. U ní rybník, při potůčku starobylý mlýn „Hávův“,
který míval mimo 3 složení pilu, stupy i lis olejný. (Obr. 101.)
    Je tu 46 čísel (č. 42. schází; mlýn „Hávův“ samotou)
se 292 obyvateli, jimž připsán na pozemcích 701 ha (polí 346,
luk 88, zahrad 1•2, pastvin 70, lesů 165, rybníků 13 ha); r. 1870
žilo ve 44 domech 282 obyvatelův.
    Ves stavěna celkem jako okrouhlice, jednotlivé domy jsou
většího rozměru, bytelné s dobře zřízenými hospodářskými
stavbami; téměř před každým je zahrádka.
    Třeštice přifařena je do Růžené; 8 sedláků ještě r. 1804
dávalo desátek faráři v Telči.1)
    Přiškolena jest do Doupě.
    Majetkem obce jest 30 jiter pozemků.
    Jména tratí: u Hradu, Šilovec, za Žlaby, Losy, Prostřední
palouky, Děkánky, Kmírek, Zadnička, Olučky, Siročky, Příhony,
Žbány, u Líska, za Stavy.
    Třeštice byla již ve XIV. století jednou polovicí svou v majetku
pánů Hradeckých na Telči; r. 1385 pustil Kadolt z Hradce

    1) Farní protokol v Telči.
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díl ten v majetek bratru svému Heřmanovi. K r. 1448 zapsán
prodej lánu a dvou luk malířem Janem Wildreichem z Brna
jakémus Matěji Platzerovi z Rantířova. Ve stol. XVI. již cele
k Teleckému panství ves tato příslušela, jsouc středem „rychty“,
k níž čítáno Doupě a Řídelov. Zajisté že přivtělena k panství
zároveň s Roštýnem.
    R. 1580 bylo tu 20 lidí usedlých (Poledna, Hladký, Vítek,
Pospíchal, Labach, Frantejel, Jech, Malý, Caha, Švejna). Mlynář
byl tenkrát Jan Foltán.
    Mimo obvyklý úrok (dosti značný oproti jiným obcím) téměř
15 kop 22 gr. a 3 mty 12 m. ovsa musila obec s Růženskými a
Černíkovskými (Čenkovskými) zvláštní „popluží a louky, které k
Roštejnu náležejí, a což se k ruce J. M. Pána osívá a seče, cožkoli
se na to popluží vselo, mají to zaseti, sžíti a sesíci i svésti, seno
ukliditi; také vše dříví, co ke hradu Roštýnu potřebí, mají svézti“.
Jakési pustiny oddány byly obci za vejtopu rybníkem „Třeštickým“
a umenšeno platu z luk „jež oborou byly zahrazeny“. Někteří
drželi i jitra panská a Lísek.
    Po celolánu mělo 8 osadníků, 3/4 byl jeden, půllánů bylo 7,
čtvrtník 1 a 3 podsedky.
    Ve válce 30leté zpustly 2 statky. Po válce zapsána mlynáři
Janovi mimo úrok za čtvrtlán a plat ze 2 kol také značná dávka
dvakrát v roce po 1 kopě a 7 gr. 31/2 d. „na místě krmení
vepřů“. Tenkrát bylo tu 19 osadníků.
    Obec ujala 27 jiter rolí „od Roštejna“. Přičiněním poslance
Fr. Staňka ze Želetavy zřízeno tu „Družstvo lnářské“, jež nákladem
66.000 K za vydatné subvence státní (22 tisíc) a zemské
(16 tisíc) vystavělo důkladnou tírnu, jež otevřena 27. října 1907.
Nyní má družstvo, jehož předsedou je mlynář Adolf Háva, 86
členů.1)

    1) Doplněno mlynářem A. Hávou.



Oprava omylů  a t iskových chyb.

Na str. 2. řádek 11. shora čti místo Straňá - Stranná.
„ „ 3. čti: Kamenné pole pod Štamberkem u Lhotky.
„ „ 4. řádek 6. zdola místo Myslibořickému - Myslibořskému.
„ „ 5. „ 2.     „       „      Skrýhov - Skrýchov.
„ „ 6. „ 2.     „       „      Studénka - Studánka Páně.
„ „ 7. „ místo Bradlo - Brádlo.
„ „ 8. „ 8. shora místo rozbouřené - roztroušené.
„ „ 11. „ 4.     „       „     chované - chovaní.
„ „ 13. „ 25. vypusť slovo: také a doplň poslední řádek: Dipl.

XI. 527.  D 7 str. 106 a L 394.
„ „ 14. „ 1., vypusť slovo: Jihlavskem, jež přidati dlužno na

konec  3. řádku.
„ „ 15. „ 18. zdola čti místo dále - dole.

V rodokmenu hrabat Slavatů na str. 20. v řadě římských číslic vypustiti II.
    a místo IV. na poslední místo dáti II. - Poslední řádek místo: V. IV.
    Bystřice čti: V. Nová Bystřice.
Na str. 24. řádek poslední přemísti jména: Leopold - Alois.

„ „ 26. „ 10. shora místo Vrcholický - Vrchotický.
„ „ 26. „ 12. zdola     „    Hodětice - Hostětice.
„ „ 45. „ 17. shora     ,,    Repy - Řepy, řádek 25. místo sladké -

sladká a poslední řádek místo Z. - Z. A.
„ „ 49. „ 14. shora vynechej: i, řádek 10. zdola místo odhadnut

- odhadnutý.
„ „ 52. „ 9. a 10. shora má zníti: „na přeslicích ze lnu v

pazdernách  vytřeného, uvíjeli na motovidlech
přadena“.

„ „ 57. „ 14. shora místo tvořily - tvořila,
„ „ 57. „ 15.    „         „    Kůra - kůra,
„ „ 58. „ 15. zdola čti Řásná, řádek 9. Žatče místo Žalče.
„ „ 60. „ 9. shora čti: od Jindřicha z Hradce.
„ „ 71. sluší značku 1) z řádku 17. přemístiti k řádku 9. zdola.
„ „ 75. řádek 3. shora místo Děčického - Dačického.
„ „ 76. „ 14.   „        „     a j. Zachariáše - a j. Zachariáš.
„ „ 78. „ 10. zdola místo ktoličtí - katoličtí.

29



450

Na str. 88. řádek 4. shora místo Grenwichu - Greenwichu.
„ „ 94. „ 15. zdola čti: úrovni.
„ „ 114. „ 11. shora místo jíž - již.
„ „ 116. „ 5. zdola      ,,     11letého - 11letému.
„ „ 120. „ 14. shora    ,,     nátěrů - nátěru.
„ „ 124. „ 7. zdola      ,,     Štěstí - Stětí.
„ „ 134. „ 12. shora čti: ucházečů.
„ „ 146. „ 10.    ,,      „   náboženské.
„ „ 148. „ 3. a 6. shora čti: Klempíři, klobučníci.
„ „ 150. „ 9. zdola místo štěpnici - Štěpnici.
„ „ 157. „ 11. shora Bitovánky vynechat.
„ „ 213. „ 5. zdola čti: zdobily.
„ „ 221.čti: Obr. 47. Náhrobník Furchův. (Připojena podobizna

básníkova.)
„ „ 257. řádek 16. shora čti: trvalo.
„ „ 263. „ 6.      „     místo způsobům - způsobem.
„ „ 298. „ 12.    „     čti: vorních.
„ „ 321. „ 1.      „     vynechej: býti.
„ „ 370. „ 9. zdola místo 458 m oprav 558 m.
„ „ 387. „ 12. shora místo 1945 čti 1545.
„ „ 398. „ 11. zdola čti: již. místo jíž.

Jiné drobnější chyby (interpunkce a p.) opraví si laskavý čtenář sám.
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