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I. Všeobecná část.

1. Přehled zeměpisný a přírodovědecký.

Poloha a velikost.

kres llrotovsky, jenž jest části 
hejtmanovi M .-Krumlovského, 
leži mezi 48° 57' 40" a 49° 9* 
38" sem rni šířky a mezi 33° 
34' 58" a 33° 52' 41" východní 
délky od ostrova Ferro. Na 
severu hraničí s hejtmanstvím 
Tnbiekým , na jihu s hejtman
stvím Znojemským, na vý

chodě s okresem Krumlovským, na  západě s okresy Třebickým 
a Mor.-Budéjovským.

Velikost okrasu dle měřeni z r. 1900 udána 27.54-4 ha půdy, 
z nichžto jest 20.713 ha pňdy poplatných. Z toho připadá: na 
pole 16.909 ha, na Inka 802 ha. na zahrady 270 ha. na pastviny
1.061 ha. na lesy 7.671 ha.

Mistein okresního soudu jsou Hrotovice.
V okresu neni města, nýbrž toliko 6 městeček: Hrotovice, 

Biskupice. Dalešice, Horni Kouuice. My=libofice a Rouchovany, 
ostatní osady (23) jsou vesnice. Spojené obce jsou : Lipník— Ho- 
staáov, tíačice—Udetíce. Kadkovice— Pulkov, Újezd—Františkov, 
Střebenice—Chroustov—Plešice a Skreje— Lipňany. Xejsevernéji 
v okrese leží Plešice. nejjižněji Stupeáice, nejvychodněji Duko
vany. nejzápadnéjl Hosta Sov.
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Osady okresu jsou vesměs malé, na nejvýš prostřední vh| í-  
kosti. Nejvíce obyvatelů m ají: Hrotovice 1331. Rouchovany 903, 
Myslibořice 847 a  Dalešice SOI. nejméně obyvatelů Chroustov 

67, Udeříce 120, Plesice 120 a Kordula 121.
V celém okrese načítáno r. lí>10: 15.508 obyvatelů s ob - 

covaci řeči českou a 80 s řeči německou (asi */*%).

Povaha půdy.

G e o l o g i c k é  p o m ě r y .

llrotovský okres '/dá se geologicky byti velmi jed n o tv á rn ý m : 
podkladem vesměs celého je s t rula. Ale kdo blíže okres ten p ro 
zkoumá. i v té jednotvárnosti zdánlivé, nalezne mnoho rozm a
nitosti. Již ru la  sam a přibíráním  nových součásti nabývá různého 
vzhledu; zvláátě vytknouti sluši žily ruly jinorózové, ruly skvrnité 
a  ruly tvarem podobné dřevu (u Válče). P m lkánn  byla rulu ži
lami křemennými, položulovým aplitem a nejčnslěji granulitem. 
Nejpamátnějši však po celé oblasti rulové jsou roztroušené ostrovy 

a  ostrůvky hadcové. Vytkneme tyto:
Ve Válči a nejbližším okcli, u Plešic, Strop»*šina. S larětic, 

Skreji a Dukovan; západně a jižné od Radkovic, u  Bačie—Udeříc, 

u Krliovo a  Račic, u Hrotovic (celé pásmo na řiůoe Mocle až po 
Nové Dvory), u Lipfinn. Korduly, u Rydic (Valova mlýnu), od 
Tavikovic až do P ře-kaí. u Slatiny a Biskupic a j. Dobře lze 
rulu hadcem proloženou pozorovati v hlubokých zářezich břehů 
řek Jihlavky a  Rokytné. ktoré ve svém štěrku vlekou hojné va
louny hadcové. V hadci bývá vtroušen bronzit, pyrop aneb 
chromit. Ostrovy hadcové jsou  vydatnou komorou minerálních 
nálezů. Vyskytuji se lu pferozm anité druhy  křemenců Jasp isu , 
plasmy, chalcedonu, rohovce a j.)t opálů jzejmena v okolí Hro
tovic, Krbová, Radkovic a Dukovan), osinku, magnesitu a řor- 
cheritu  (u Válče), žuly písmenkové, lepidolithu (u Radkovic a 
Biskupic), horniny eklogitové a  j .  Pobliž hadcových ostrovů bý

vají jinorázové horniny prom ěněny v rudy železné: u  Slatiny, 
Dukovan a  Korduly. Velmi bohaté naleziště na minerály bylo, 
dokud se tam  na magnetovou radu  dolovalo, u Valova mlýna, 
na řece R okytné pod Ryáicerni: Aklinolith. albit. amfibol, uugit, 
apatit, automolitli, asinit, dialhig. diopsid, epidot. erythrin, gianát. 
malakolith, nefelin. ortboklas, petalit. prohnit, pyrit.skapolith, titanit
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a rirkou uvádí lani prof. J. Klvaůa; že by tam se nalézaly též 
polymygnit a tantalit o tom pochybuje.1)

Velký nedostatek jeví sc váppncem. Jen ti Slřeberiického 
mlýna, tody již na hranicích okresu Náměštského vyskytuje se 
vápenec praliomi silně promíchaný jinorázem. Lom. ve kterém 
ještě před 50 lety se pracovalo, byl pro nečistotu vápence opuštěn 
a nyni zcela zarostl. Jako vzácnost můžeme nalézti štěpný vá
penec s jinorázem u Valova mlýna.

Dobré Idiny hrnčířské má okolí Dalešic a Dukovan: onde 
byly základem byv. kvetoucího hrnčířství, zde dosud provozo
vaného kamnářslvi.

Nej zajímavějším zjevem Keolo?icko-minoralogickym jsou kře
menné oblázkové nánosy uložené na nejvyšších místech pravého 
břehu Jihlavěina u Dalešic. Skreji a Dukovan, nejholiatši lo na
leziště záhadných vltavínů.*) (Obr. 1.)

Zmínili se ještě musím o Iřetihorních usazeninách na j e 
diném místě v severním sousedství vltavínových nánosů u Du
kovan s jaspisovými křemenci, jenž v sobě uzavírají zbytky sladko
vodních hlemýžďů, zejména okmžáku (Danorbis). Jsou to zbytky 
třelihorni, které jinde dávno byly odplavením zničeny. (Obr. 2.)

Horopis.
Celý o k r e s  Hrotovský jest .'ásti pahorkatiny Českomoravské, 

tvoře vysokou planinu s kopci málo nati 100 m vyvýšenými. Na 
severu obklíčen jest okres hřbetem Rokotnicko—Klučovským, jenž 
dále na východ lemuje řeku Jildavku až po Dukovany. Nejvyšší 
horou této vypnuliny na západě jest „Valečsky kopec" (528 m), 
na východě „ífáječný kopec** u Skreji (401 rnj.

Na siraně západní od hlavního hřbetu odbočuje se na jih 
lesnatá haluz Myslihořickú lálmouci přes Lipník a Myslibofice 
k Pálkovu, jejíž nejvyšší část jest Myslibořický les s vrchem 
.S tříb rnou  horou* (528 m), ale již u Radkovic horou „za Je
zerem* do 150 m a u Pulkova do 428 m klesá.

Jižní a východní část okresu tvoří toliko náhorní planiny 
zdvihající se m im ě nad 300 m ; jsou to zejména planiny Běha-

') O nárostech H ro to n k í pojednává spi* dra. Fr. Dvorského: 0  předních 
náleziStích nerostů na západní Moravé.

i Víz: „Dr. Fr. Dvorský die are I^lavaflusM- shtresetzten Moldarit- 
Qaurztrerfllle* (Projjram írpnn. Třtd.irkéha r. 1883) u lélioi spisovatel#: O vlta
vín ech moravských. (Museum Francisceum, Animles 1898/1

1*



Obr. 1. Vltavíny od Daleíie. Skrejí a Dukovan.
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lovická a  Dukovanská, lesem chudé, ale mající hojnost dobrých 
roli. Jinak vypadá jen  nejjižnéjši cip okresu, který nad Hat i.no
vicem i ,n a  Vrbkách" dosahuje výše 390 ni a východně od Křepic 
ve výši 350—3(íO m silné lesnatým jest.

Vodstvo.

Okres m á dostatek vod tekoucích. Celý jelio sever obtéká 
řeka Jihlavka, IvoHc okresní hranice od osady Střebenic až ku 
konci okresu pod Dukovany. V celém lom přes 30 km dlouhém 
toku nepřijímá řeka ni jediného silnějšího potoka, nýbrž, samé 
nepatrné potůčky. Dhležitějšítu tokem okresu je st říčka Itokytna. 
neb jak  ji  zde říkají „Jaroměřička*. která protéká okresem celým. 
Přitéká totiž do okresu západně nad Pulkovským mlýnem opou
štějíc okres pod Horními Kounieemi; délka toku jojilio v okrese  

asi 27 km. Největší přítok je jí jest na levém břehu Roucho* 
vanka. která se do ni vlévá pod Ryšicemi a v hom im  svém toku 
u Hrotovic Moclou se nazývá. Jiný dosti vydatný přitok na  levem 
břehu je st Volcšná: Vyniká poblíže Dalešic, spěje na Slavětioe. 
Lipťiany a  Kordulu, ústi již v sousedním okrese Krumlovském 
nad dvorem Halenkovém.

Obě řeky, jakož i z velké části jejich přítoky proudí hlu
bokými skalnými koryty, tvoříc malebně rom antická údoli. která 
však našim turistům dosud málu jsou znám a a proto méně oce
něnu ; některá těž málo přístupnu.

Na rybníky, kterých před lety zde bývalo hojnost, jest nyni 
okres cliud. Největší jsou ii Lipnika. Z am bie. Slavětic, Hrotovic 

a Tavikovic.

Krajinný ráz.

Ili otovský okres jest části pahorkatiny  Č eskom oravské: 
i nese to jm éno vším právem . Jest to jen  skutečná pahorkatina 
— poloha ininié zvlněná, na které se střídají m im ý důl u miniý 
vrch —  louka, pole a les! Lesy menši a  háje roztroušeny jsou 
po celém kraji, ale také rozsáhlými lesy pokryty jsou některé 
výšiny, zejména u Lipnika a Zarubic, u My&libořic, Radkovu-. H ro 
tovic a Křepic. Četné osady skryty jsou v hustém ovocném stromoví.

Pohled na žírné pole a  bujné zdejší osení, na lány zlato- 
kvetouci řepky, na nivy oseté bohaté kvetoucím mákem, na luka 
plná rozmanitých květů, na četné ladv stromů ovocných a též 
lesních podél silnic mile dojme a pobaví každého cestovatele.

G
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jenž za vedra letního v hájích a lesích zdejších příjemného 
osvéženi nalézá.

K«lo však miluje kraje, ve kterých příroda silami svými 
mocněji účinkovala, kde stálým tisíce let trvajícím pflsobenirn 
vod tvrdé skály vyhlodány a odneseny byly, a lim řečiště až 
100 metrů hluboké povstalo: teu af navštíví řečiště Jihlavky a 
Rokytné; tu zajisté malebným pohledem na rozervané skalstvo 
porostlé na temeni lesem a pohledem tok řek bystře se proudící 
bude překvapen a zachová si odtud trvalé dojmy na divokou 
zdejší romantiku. (Obr. 3.)

Podnebí.

Dle dlouholetého pozorováni na meteorologické stanici 
v Hrotovicích, které velmi horlivě vede hospodářsky úředník 
Jos. Roubal, bývá v městečku Hrotovicích prům ěrná roěni teplota 
ranní 7 C°, odpoledni (o 2. hod.) 105 C® a večerní 7*7 C*; nej
větší teplota dosahuje 35 C° a nejmenší — 17 C°. První sníh obje- 
vujo so středem měsíce listopadu, poslední pozorován bývá ku konci 
dubna. V mírných zimách neklesá prům ěrná teplota pod — i  G° 

a v mírných létech nepřesahuje přes 20—25 C®. Vúbep bývá prů
měrná jarní teplota 8 C°, letni 18 Gc. podzimni 7 C® a ziiuni — 2 C®.

(Jeloročni srážky vodní dosahuji průměrem až 480 mm, 
dnů zamračených bývá 7 5  dle stupnice od 0  — 10, dnů se sráž
kami ročně 1 0 0 -1 4 0 , se sněhem 25— 10. s bouřemi 20—27.

Sila větrů udává se asi 3*5; sm ěr jejich není průměrem 
stejný: obyčejně převládají větry severozápadní (až 23°/0), též 
severní (IS°/0) a západní (18°/0). meně jižní (10— 17%)*

Tylo poměry platí pro většinu okresu : jen  sevemi jeho část 
má podnebí poněkud drsnější.

Květena.
Květena našeho okresu posud slabé jest prozkoumána, 

předně pro nedostatek milovníků—botaniků a pak pro od
lehlost okresu od železnic. Kdežto sousední okresy Třebický, 
Náměst-ký a Znojemský důkladně, Mor.-Krumlovský a Budě- 
jovský částečné prozkoumány jsou: Hrotovský okres dosud na 
botanického odborníka čeká. Odkazujíce tedy čtenáře na tlom 
okresů Náměstského a Mor.-Krumlovského uveřejněnou ve Vla
stivědě. obmezime se zde pouze na výpočet vzácnějších druhů 
trav, které po hranicích okresu žjiátěny byly. Jsou to:
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Yousatka obecná. Ostrokvét hroznatý, Holička krvavá. Páe- 
nlčko rozkladite, Kavyl pé řitf  a  vláskovitý, Tajnička rřžovitá, 
Třtina křovUtni, sivá a rákosovitá, Pnliekovec plazivÝ. Psárka

kolénkatá, Tomkovice jižni. Pěchava modrá. Oves tenký, luční 
a pyřity. Metlice křivolaká. Ovsik žlutavý. Trojzubec stoupavý.
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Strdivka pestrá, b m tá  a jednokvětá, Lipnice tvrdá, cibulalá. 
úrodná a sllačená, Alilička menši, Bezkolenoc rákosovitý a  pozdni. 
Zblochan řasnatý a rozkluditý, Kostřava růxnolistá. luční a 
obrovská, Sveřep polní, drsný a vztýčeny. Válečka lesní, Ječmenka 
evropská, Smilka tuhá.

Zvířena.

Ještě iueně podrobných známostí můžeme podali o zvířené 
okresu, která však inálo liší se od fauny okresů Náměstského a 
Krumlovského. Obratlovci žiji zde celkem stejní jako v obou 
uvedených okresích; postrádám e toliko na Hrotovsku rozma
nitost vodního ptactva, jaké so objevuje na četných rybnících 
Náméstska, také chybí zde daněk a vepř divoký, jež chovají 
Náměstské obory. Jinak jest okres na obyčejnou zvěř bohat: 
svým množstvím divoký králík mladým lesům jest na škodu.

Ryb chová řička Rokytná, mající dosud vodu čistou, do
statek.1) kdežto v Jihlavce pro nečistotu vody mnohý slabší druh 
rybí již vyhynul. V rybnících, kterých jest nyní po skrovnu, cho
vají se kapři, líni a štiky. P tactva zpěvného na polích, lukách, 
v hájích a lesich jest dostatek, také menších dravců, jako ostřížů, 
poštolek a krahujců: větší dravci zřídka so objevuji. Z nočních 
dravců obyčejnější jsou : Sova pálená, kulich, puštik a pustovka: 
výr bývá již (na skalnatých vysokých březích Jihlavky a Rokytné) 
velkou vzácnosti.

Hmyzu všeho druhu podmiňuje již rozmanitost okresu sa
m ého; za parných let pozorováni bývají někteří hmyzové po
cházející z teplejších krajů dolnorakouských.

2. Osazování kraje.

Starožitné nálezy.

V celém okresu Hrotovském vyškytají se často ojedinělé 
nálezy hlazených nástrojů kamenných na př. u Běhařovic. Biskupic,

') V říčce Rokytnó mají rybky hojrto«t potravy na larvách jepic (po- 
daněk'1, ježto některá léta v takuvem množství so objevují. že okolo břehu po 

několik dni ani nelze choditi.



Dukovan, Heřmanic, Lipňan, Lipnika, Rališovic, Stupešic a jinde, 
ale byly zde také zjištěny a dílem i prozkoumány četné osady 
a některé hroby předhistorické. (Obr. 4.)

V H r o t o v i c í c h  na nivě za panskou zahradou, patřící 
velkoslalku Hrulovskému. prozkoumáno přes 100 ohnišť se starši 
keramikou lineami. Kromě četných střepů vykopány zde též 
cele nádobky, z nichž některé jsou ozdobeny spirálami u meandry 
pevnou nikou vyrytými. (Obr. 5.)

Dále vyskytly se zde kopytovité klíny, sekerky na jedné 
straně oblé a na druhé vypouklé, nožiky a  úštipky z pazourku 
a rohovce a kousky červené hlinky.

Keramika sldlišié tolioto patři k nej staršímu stupni keramiky 
lineární. iStupeň I. 1. relat. chronoi. mladší doby kam. J. Palli- 
ardiho.) Jámy s lineární keramikou mladšího stupně (1. 2) byly 
zjištěny v „Horním Hájku* u H r o t o v i c ,  u i š k r e j i  v tratích 
.Farská* a .Široké*, u D u k o v a n  v „Pařezech* a za parkem.

V „Pařezech* nalezeno mimo jiné vzácná kulovitá nádoba 
s ozdobou lineární, opatřená čtyřmi kolmo propíchnu Le mi lišky 
v podobě zvířecích hlaviček (Obr. 0.), v jedné jám ě za parkem 
byla vykopána polovice provrtaného kladiva z vyhlazeného jelen- 
nilio p irohu  ozdobená vytečkovanou volutou.

N e o l i t  h i c k á  k e r a m i k a  p í c h a n á  (stupni 11. 1.) 
byla nalezena v jamách se zbytky kulturními „za Chalupami* 
ve Skrejich. z nichž jedna obsahovala též několik úplných ručních 
mlynň z pískovce. Také v některých jámách na sídlišti v trati 
.Pařezy* u Dukovan na jnmolických hranicích objevena neo- 
lithická pomalovaná keramika.

Toto dosti rozsáhlé sídliště rozprostírá se z části též na 
sousedních jamolických pozemcích a poskytlo mnoho zajímavých 
nálezů.

Keramika jeho patři k slupni 111. l . b  neolithické pomalo
vané keramiky. Na některých střepech zachovaly se ozdoby čer
venými a žlutými hlinkami namalované a někdy kromě malby 
též vrytými ornamenty opatřené. Několik menších nádob bylo 
rekonstruováno. Z ostatních nálezů uvádím lžice 9 trubkovitými 
držadly, drobné nádobí (hračky), části hliněných lidských a zví
řecích sošek, hliněné korálky, nožiky z pazourku, rohovce a ob- 
sidiánu, hlazené nástroje kamenné, kostěnná šidla, obroušené 
kousky tuhy, bradky červené hlinky a j.

10
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Obr. -i. Kamenná nitstmjF ic Hrulov»k«.
I. Motyka z Lipnika. 2. kopyto z o Sk roji. 3. úlomek «rkeromlatu z Lipfian.



LtalSi sídliště té
hož rázu byla zjištěna 
u S k r  e  j  i v tratích 
„Zmoly* a ,Š irokf* . 
pak u H r o t o v i c  
v bezprostředním sou
sedství svrchu popsa
ného sídliště s kem- 
mikou lineárni za pan
skou zahradou.

V ,  Dolním Háj
ku* 11 Hrotovic na
chází se další dosud 
neprozkoumané m-oli- 
thické sídliště s po
malovanou keramikou 
mladšího rázu. které 
podle nalezených zde 
střepů putti k stupni 
III. 2 . a nebo b.

Bohatým nalezi
štěm předhistoricktcli 
starožitnosti z různých 
období je ,H  r a d i s- 
k o* ii K ř e p i c.

Nejstarší předmě

ty. které na sidlišli tom 
to vykopány byly totiž 
charakteristické v ně
kolika případech Čer
venou barvou nairene 
střepy, některé zlomky 
hliněných lidských so
šek. řetné nožíky a 
škrabadla z pazourku 
a rohovce, oštipanú 

jádra z těchže neroslň. pak z křišfálu a obsidiánu, kopytovité klinkv 
a jine hlazené nástroje kameune náleží ke kultuře neolithické 
pomalované keramiky mladšího rázu. já tupeú  111. 2. a neb b.)

»
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Téže kultuře přináleží uražený přikročený tyl sekerky clilo- 
romelanitoré (jediný na ten Oas známý předmět z chloromelanitu 
n.i Moravě), jakož i známá jadeitová sekerka křepická. která, 
pokud bylo lze vyšetřili, nalezena byla na pozemku na  blízku 
„Hradiska*.

Mladší skupina neoblitu (t. zv. doba přechodní) je  na Hra
disku Kíepickém zastoupena velmi četnými a zajímavými nálezy.
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Patří k ni zejména si řepy z hrnců s krajovou ozdobou při
pomínající románskou ozdobu obloučkovou, střepy s plastickými 
ozdobami z přilepených sekaných proužků, pak některé nádobky 
a střepy s ozdobami sestávajícími z hlubokých vy píchaných 
žlábků, v nichž v četných případech se zachorala bilá vápenná 
hmota, kterou byly vyplněny. Nejčastěji vyškytají se na ní řady 
stinoraných trojúhelníků. Tato inkrustovaná keramika připomíná 
svoji ornamentální technikou keramiku severozápadních mega- 
litlift, tvary nádob jsou však zde jiné a obmezují se hlavně nu 
menší šálky s kulovitým anebo prostě sploštěným dnem se ši
rokým nad okraj vystupujícím a zpravidla též ozdobeným uchem. 
Podobným způsobem jsou zde ozdobeny též zlomky několiku 
hliněných lidských sošek.

Témuž období neolithu náleží značný počet hliněných 
přeslenů, kuželovitá, kolmou derou protknutá závázičku, velká 
válcovitá z&važí, velmi čelné nástroje z kosti n parohu, hlazené 
nástroje kamenné, zejména čtyřhranné, podlouhlé, po stranách 
rovné při broušené sekerky, zlomky sekeromlatň se šesti branným 
tělem a kulovitou hlavici, pak různé z pazourku a rohovce >li- 
pané nástroje kamenne. z nichž zvláště pozoruhodná je silná 
rukojeř dýky ze šedého pazourku rázu nordiekého.

Na Hradisku Křepíčkem jsou hojné (přes 100) zastoupeny 
srdcovité šipkv pracované z pazourku a rohovce, vedle nichž se 
vyskytlo též několik u nás vzácných šipek s řapem.

Zajímavé a 11a jiných sídlištích našich neobvyklé jsou pa
rohové násady, upravené na zapuštěni hlazených nástrojů ka
menných.

Nejstarší době bronzů náleži hrob se skrčenou kostrou 
s nádobkami a význačnými ozdobami bronzovými na úbočí hra
diska objevený.

Na ploše hradiska nalezeny nádoby a střepy z nádob z doby 
bronzů rázu předúnětického a únětického, jakož i drobné před
měty, paiřici nejslarši době bronzové, jako 11a př. male troj- 
hranné dýky s dírkami pro nýtky. t. zv. cyperské jehlice, jehlice 
s kuželovitou hlavici s úškem na vrcholku, zlomek sekerky s vy
sedlými okraji, člyrboká šidla a jiné drobnosti.

Káz lužický, slezský i hnlstatský jsou zastoupeny význačnou 
keramikou, četnými jehlicemi, zlomky kadlubů, bronzovým celtem



s tulojkou a íiplně Zachovalou lcidko vitou sponou za sklonku 
období vlivu kultury halstattské.

Do téže doby jest zařadili zelení, skloněny korál, pak žlutou 
smultovou perlu se zapuštěnými oky 7. modi-ého skla.

Kultura galská schází na hradisku, jednotlivé předměty 
z pozdní doby římských císařů se  však vyskytly jako na př. Za

chovalá bronzová spona s háčkem.

Jlimo Hradisko učinéno v okoli Křepic jeétě několik jiných 
pozoruhodných nálezů z různých období předhistorických.

V aHájku“ u Křepic nalezeno měděné dlátko nej starší ho 
rázu, v trati „Široký* vyskytla se dlouhá bronzová dýka s dír
kami pro nýtky na upevněni rukojeti a na trati „Jazlrkách* 
vykopáno několik nádobek rázu slezského.

U S t u p e 3 i c je  v trati „Polouděli* sídliště, ua němž 
dosud kopáno nebylo. .Mimo jiné vyskvlla s e  zde bronzová dýka 
s nýtky. Nu nivě na hranicích mikulovickýcli, palřici k velko
statku Mikulovickému vyorány střepy z nádob rázu halstattského, 
část bronzového udidla, knoflík k navlečení na řemen » část 
cedníku z bronzového plechu.

V B ě h a ř o v  i c í c b  nalezena u kostela popelnice lužirkého 
rázu se spálenými kostmi a zlomkem bronzového kroužku.

Při slavdiě silnice z Béhafovic do Křepic udeřili dělníci na 
kostrové hroby. V jednom  i. nich nalezena obdélná v rozích 
provrtaná kamenná deštička, patřící do okruhu kultury zvonco
ví ty eh pohárů. — Střepy z pohárů takových vyskytly se také 
u Dukovan.

Jednotlivé předměty bronzové nalezeny byly nu různých 
místech okresu Hrotovskélio. T ak na  př. bronzová sekerka s krát
kými uzavřenými laloky u R a t i d o v i c  a bronzové dláto s tu - 
lejkou z okoli S l a t i n y .  Luky známy jsou z Krltova.

Předhistorické nálezy z okresu Hrotovského jsou uloženy 
hlavně v předhistorické sbírce pisatele tohoto přehledu. Menší 
ukázka předm ětů z Hradiska Křepickélio, deštička a střepy 
z kostrových hrobů Béhařovských a ještě některé jiné ojedinělé 
nálezy přešly se sbírkou Maškovou do mor. zemského musea.

Výzkumy předhistorické v okrese Hrotorském konali: Proť. 
Dr. Fr. Dvorský, Jar. Odehnal, soukromník z Hrotovic, Jar. 
Palliardi, notář z Mor. Budějovic. Kar. Maška, řed. z Telče, Jar.

15
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Panýrek dříve lesni správce v Dukovanech a Frant. Vildoraec, 
učitel na BoskovAtýné.

Velké zásluhy o zachováni četných důležitých památek 
z Hradiska Křepického získal si Antonín Kudrua, obuvník v Kře- 
picích. Jaroslav Puliurdi.

Osady stávající a zaniklé.

Četné tyto archeologické památky, které jak  na jihu (ze
jména na hradisku Křepickém), tak i na severu (ve Skrejich. 
U půaneeh a Dukovanech) objeveny bviy, dokazuji, že celý ná* 
okres již v dobách nepamětnýcli. předhistorických osazen byl. 
Xeni pochyby, že dalším zkoumáním i na mnohých jiných místech 
podobné starožitnosti se vykopají, neboť okres dosud v tom 
směru slabě prozkoumán jest. Ano pokud sahají naše historické 
zprávy, okres náš dřivé hustěji osadam i pokryt byl, jako dnes. 
Zpustly a  zanikly vesnice: Holoubek pode hradem stejnojmenným, 
Čalouica u Dalešic. Zůátky u Lipňan, Bofikovice u Rouchovan, 
Lhota a  Poklety u  Lipnika, Ostrá Louka a Lykodery u Mysii-
bořic, Oldíiciiovice a Msténice u Hrotovic, Dolni vsi u RySic,
kdežto nové jen založeny byly: Ostaáov, Pulkov, Frantiákov a 

Kordula.

Stará hradiska a tvrze.

Starých lu-adisk jest v ok rese  několik: u Křepic, na říčce
Mocle n Hrotovic (u býv. vesnice Mstenic) s trojitým válem,
il dvora Lhoty, u Lipňan, u Biskupic [na Čihadle), snad i roz
sáhlé válv proti hradu Holoubku: zříceniny středověkých hradů 
jsou : Holoubek, Galonice, RabStýn. Tvrze připomínají se: 
v Bis kupicích (r. 1584 pusté hradisko, 1018 pustá tvrz), v Dale- 
šicich (1613 tvrz), v Dobronieích (1412 dvůr s tvrzi), v Hroto
vicích (1579 tvrz a ves), v Horních fcounicich (1500 tvrz), v Li- 
tavanech (1372 tvrz se dvorem), v Myglibořicich (1437 M. s tvrzi), 
ve Slavéticich (1013 tvrz a  dvůr), v Tavikovicich (1404 Lvrz), 
ve Válči (1400 V alí s tvrzi a dvorem, 1030 vesnice a tvrz Valí).

Jména osad.

Na starobylost slovanského osazeni poukazuje hojnost patro- 
nymických jmen zdejších osad : Bačice. Běhařoviee, Biskupice,
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Dobronicr*. Dalešice. Dukovany, Hrotovice, Kounice. Křepice, 
Lipňany, Litovaný, Myslibořice, Pleáice, Přišovice, Račice, R ad- 
kovice. Roucliovany, Střehenice, Šemíkovice, Tavikoviee. Udeříce 
a  Zarubice.

Samoty.

Sam ot je st v okrese hojné: Buď jsou to osamělé skupiny 
domů a dvory, myslivny, hájovny, cihelny, ale hlnvné mlýny. 
Sem náleži:

Dvůr Bořikovice (býv. osada) a Nový dvůr u Rouchovan, 
dvůr Lhota (zaniklá ves) u Lipnika, dvory Ostrý a Jiřikov 
u Myslibořic a Ryáický dvůr, H ajskf dvůr u Krhova, Huhertov, 
u Vodonce, Radkovský dvůr, hospoda Závist u Biskupic a Kra- 
tochvilka u Hlnliny, hospoda Brandira a samoty Hloučky u Vralče, 
my-livna „na Bažantnici* u Slavétic, myslivna „H raď 1 u Du
kovan. Z lehy u Rouchovan. myslivna a hájovna u Myslibofic, 
hájovna a kvartýr u Radkovic. Pulkovská hájovnu u Biskupic. 
hájovna .n a  Šatíkách* u Slatiny, myslivna „na Dvorku" poblíž 
Cjezda. myslivna u Tavikovic, myslivna a cihelna u Hrotovic. 
Strni patří mlýny na řece Jih lávce: Střebenický, Záražkův. S tro- 
pešinský, Dalešický. Slavětický, Skrejský, Dukovanský neb Horní 
a Havránkův (nyni elektrárna); na řece Rokytné: Pulkovský. 
Újezdský, Kašparův. Vilímův, Tavlkovský neb Nový, Bendův, 
Spálený « Valův: na potocích stoji mlýny: Vnlecký, Hrotovský, 
Hraničný, Otoupalův. Pelobaumův, Roháčův, Zalubský neb Drex- 
lerův, Loupalův a Pirochtův.

3. Obyvatelstvo.

Nářečí a kroj.

Obyvatelstvo okresu Hrolovského mluvi nářečim hanáckým, 
které na západu iloravy v okresích Krumlovském, Budějovském 
a  Třebickéni obvyklým jest (viz Dialektologii moravskou od Fr. 
Bartoše). Ukázku zdejšího nářečí podává Vlastivěda v okrese 
Krumlovském, kamž laskavého čtenáře odkazujeme.

Zdejší kroj národní vyhynul již před vice než 50 lety. zbyly 
z něho jen  některé památky schované v truhlách. Lid nosí se 
po  poloraéstsku.

H i
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O bývalém kroji v Krbově dostali jsme tuto zprávu:
Ještě před 00 lety bylo tu i tam viděli klobouky se širo

kými střechami a vesly barevné opatřené množstvím knollikúv.
0  všedních dnech nosili haleny podobné slováckým, v neděli do 
kostela modré pláště, v zimě žluté kožichy s tulipány vyšívanými 
na zádech a u kapes: nekletí odívali se v létě v t. zv. špiefrakv 
z černého sukna.

2en.»ke nosily jdouce do kostela krátké sukně různých barev, 
nejvíce Černé, tibetové s Červenými květy, široké modré neb 
černé zástěr)’, bilé punčochy a nizke střevíce a to v létě i v zimě. 
Na hlavě měly velké plátěné šátky bilé. opatřené červenými neb 
modrými květy: šátky byly pod bradu ovinuté a na temeně 
zavázané; cípy visely dolů. Zvláštní obyčej má lid v Krbově: 
znamenatí se křižem, kdykoliv uslyši hlas zvonu.

S ta r t  kroj v Slavéticich ličen jest následovně: Na hlavě 
uosili v létě wužšti nízký plstěný černý klobouk se širokou 
střechou, v zimě zámožní vysokou tchořovici. chudší čepici 
z černé psiny. Krk uvinut byl bilym šátkem: různobarevná sou
kenná vesta měla řadu bílých kulatých knoflíčků, l. zv. bim- 
brláků. Na těle nosili při práci až po kolena dloubou, modrou 
plátěnou ky tli a na vycházkách plášf ze šedomodrého sukna 
s  širokým až přes ramena limcem. Kalhoty úzké. krátké nž po 
kolena byly ze žluté jirchy: punčochy nejvíce z bilé. někdy
1 z barevné vlny. Střevíce nosili nízké, buď pfaskou neb ív- 
minkem na přeloženi opatřene, boty nosil málokdo.

Ženy jdouce do kostela nosily na hlavě vysoké drátěné 
čepce černými šňůrkami vypletené s barevnými stuhami v zadu : 
jinak nosily jen šátky do zadu zavázané. Na těle měly kartou
nové živůtky po pás dlouhé se šůsky v zadu: sukně byly šerkové, 
krátké, červeně pruhované, zástěry kartounové, široké, různo
barevné. punčochy modré neb červené a střevíce nízké, vykrojené. 
V zimě nosily krátký, čemy kožíšek se šůsky.

Skoro stejný kroj měli lidé v Dalešicich: knotlíky 11 vest 
nazývali liberáky, v 18. stol. nosili mužští také dosti dlouhé 
copy. Svobodné ženské nosívaly krátké sukně, plátěné obyčejné 
modré zástěrky, lajbliky a košilky s krátkými rukávy. Na hlavě 
měly černé vysoké čepce na způsob holubiček s černými dlou
hými pentlemi. Vyšíváni neb jiných ozdob am na prádle, ani na 
šatě neznaly.



Upravení statku.

V Krbově jest takové: Vedle bytu hospodářova jest ku
chyně se síni. komora a chlévy. Do chlévů jest dvojí vchod: ze 
dvora a  ze sině. Výměnkáři bydli ve zvláštních staveních u  domů 
hospodářových. Hospodář s čeledi zdržuji* se po většině v pro
stranné kuchyni, ve světnici toliko spává. Uvnitř světnice jsou ši
roká obyčejné zelená kamna s kotlem (a kamnovcem). Za kamny 
na peci spávají ditky: na posteli narovnáno jest až do stropu 
peřin, na římse pověšeno množství žbánkú označených jm énem 
nuijitelkyně. S tůl stává v koutě, ze dvou stran u něho stoji 
lavice.

V Dalešicich stejné bvly upraveny statky. Za dob roboty 
byl nábytek ve světnici velmi chudý: stůl. lavice a židle stály 
v rohu. dále u zdi postele a truhla. Na stěně nade dveřmi vi
sela listva. v níž bylo několik talířků n nejpotřebnější nádobí. 
I dveří stála velká kamna s peci. před kterou v kuchyni bylo 
ohniště. N a stěně nad stolem visel křiž a několik svátých obrazů. 
Okénka do světnic byla malá.

Podobné zařízeni bytu bylo v Slavéticich. Tam mívali 
v koutě stůl, za nim při stěně lavice s lenochem, z předu pak 
asi 2 hrubé židle. Při stěně stála velká široká postel pro rod inu : 
nestačila-li. byli někteří členové rodiny nuceni v létě spávali na 
půdě na seně a v zimě tm peci. P ro  šatstvo měli truhla květy 
pomalovanou.

Novější zařízení bytu a slaveni hospodářského vůbec liči 
nám zpravoduj ze Slatiny a Biskupic takto: Do doniu vchází se 
siní, která upravena jest na kuchyň a z té do světnice. Za ku
chyni jest komora a za ni chlév. Kolna stává přes dvůr naproti 
hlavnímu staveni; stodola něco záději na přič, neb docela od
dělm e bývá. Ve světnici naproti dveřim mezi okny stává prá 
delník. nad nimž visi obrazy: po stranách stojí postele a skříně: 
stůl bývá uprostřed světnice, lavice při prázdných zdech.

Poměry poddanské.

Za středověku bylo v okrese mnohem více šlechtických 
sídelních statků, nežli za doby nynéjši. Sloučeni některých statků
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stalo se již ve s to l  XVI. a XVII.. hlavně ale ve stol. XLX., kdy 
Si. Šimon Sina ku statku Myslibořickému přikoupil statek Hro- 
tovský, jenž byl již spojen s Krbovém, pak DaleSice. Valč a 
Slavétice,1) tak žo před rokem 1848 náležely osady tohoto okresu 
těmto velkostatkům :

1. do Hrotovic: Bačico, Daleéice, Hrotovice, Chroustov, 
Krhov. Lipňany, Lipník, Litavany. Myslibořice, OstaSov, PleSice, 
Pulkov, Račice, Radkovice, Skreje. Slavčtice, Stropošín, Slřebe- 
nice. Udeíice. Valč, Vodonoc, Zarubice,

2. do Dukovan: Dukovany,

3. do Mor. K rum lova: Heřmanice, Rouchovany, Šarniko vice,
část Přešovic,

4. do Tavikovic: Běbarovice, Dobronice, Přeskače, Tavi- 
kovice, Část Přeéovic,

5. do Rysic: Kordula. Ryáice,

0. do Horních Kounic: H. Kounice,

7. do Biskupic: Biskupice,

8. do Slatiny: Slatina,

9. do Ú jezda: Újezd.

1<>. do Zeletic: Křepice,

11. do Louky u Znojma: Stupeďice,

12. Dominikánůra do Znojma (ke kost. Xal. Sv. Kříže)
Radkovice.

Roboty.

Ze poměry lidu poddaného na tolika různých panstvích 
stejné nebyly, každý nahlidne; aváak celkem málo od sebe se 
lišily. Za příklad uvádíme poměry robotní, jaké panovaly ku 
konci IR. stol. na statcích Válečkem, Tavikovském a RySickém.

') Již jednou, totiž v prvni polovici 17. stol. byly skoro všechny tyto 
statky spojeny. Získal je buď trhem, bud darem neb dřdictviin Jih z  Nachoda, 
známý odpadlík .od cirkre bratrské. V ptlm i u krále Matyáše, pak u Ferdi
nanda II. náhle postupoval, až se stal říšským hrabétem. Vyjímaje Krhov 
držel Hrotovice a všechny okolní statky, ano i TuleMce. Hostin a Miroslav. 
Také v jiných končinách moravských bvl pánem rozsáhlého majetku. (Viz 

o ném ,V]astivédn*, okrea Námfatský atr. 171.)



O robotě na statku V a 1 e c k é m vydala r. 1775 majitelka 
pani vdova bar. Jos. Forgačová tato podrobná nařízeni:

V době zimní, kdy tažná robota není potřebná, musí každý 
ať celo-, polo- neb čtvrtlánik každodenně robotou udělali a na- 
rovnati půl sáhu dfívi. Je-li robota tažná, obdrží ccloláník pro 
ni pár koni, žebřinový vůz, pluli, radlo a 2 brány se železnfmi 
hřeby, půllánik polovici. Ačkoliv o 7. hod. ranni všichni do ro
boty dostaviti se mají, nezřídka spozduji se o hodinu i vice. 
toliko o žních doslavili se musí při východu slunce, načež se 
jim  hodina k snídani a hodina k obědu povoluje. Kobotnici 
s potahy přijíždějí od 8— 9 hod. na pole. v poledne koně vy
práhnou a přijedou opět o 3. hodině, načež při západu slunce 
se propouštějí. Na oračky přejíždějí dopoledne, pak se jim určí 
ku zpracováni jen  tolik půdy, aby odpoledne molili svou práci 
si pořiditi. Konaji-li delší pojezdy, spoji se obyčejně 2 rolnici a 
jedou s 2 páry. začež jim denně vrchnost plati 14 kr. a V* míry 
pro koně dává. V neděle a svátky se nerobotovalo. Mimo činži 
o vánocích, nic vice na poddaných se nežádá, nýbrž vše jiné 
nutné práce dává vrchnost konati svými lidmi a svým nákladem, 
vvjimaje ponocnou službu v zámku, kterou obstarávají všechny 
obce dohromady. Za děláni sena a otavy, za žní ječmenných a 
ovesných každému pracovníku dostane se libra chleba, za doby 
žní pšeničných a  režných obdrží každý denně oběd (polévku a 
moučník neb jídlo masité) a 1 libru chleba, po skončených žních 
na občerstveni */a mázu piva.

Na statku T a v í k o v s k é m  v čas žni dostavili se na ro
botu o 6. hod. ranni a propuštěni byli okolo */#8. večerní; jinou 
dobu docházeli o 8. hod. ranni a odcházeli o 5. hod. odpoledni; 
od Michala až do Jiřího přicházeli o 9., byla-li krutá zima, až 
o 10. hod. ranní a  robota trvala do 4. hodiny odpoledni. V létě 
měli pro sebe 1 hod., pro dobytek 2 hodiny odpočinku: koně 
pásli v čas odpočinku na panském. O žních dostávali denně libru 
chleba a jednou neb i dvakrát denně polévku neb nějakou 
vařeni nu.

V poslední den žni měli k obědu: polévku, koláče n maso, 
také libru chleba a máz piva. Za mláceni dostávali 12. míru.

Xa statku R y S i c k é m ,  kde polní robota zevrubně udána 
jest, bylo ještě toto zvláštní nařízeni:



Každý celolánik, když v zimě v lese dřiví dělá, je sl p o - 
vinnen denně 2 sáhy, pololánik 1 sáh, čtvrtlánik */* s^hu udělati 
a také robotou odvézti.

Ku dalekým cestám, vyjímajíc pro sól a železo do Znojma 
neb do Třebíče poddáni povinni nebyli; 2 a tukovou cestu čítaly 
se jim 2 dny; pro sebe dostávali předepsané stravné a pro koně 
krmné. Při špatných cestách taková jízda po nich se nežádala.

Robotnici vlastně byli povinni do práce dostaviti se při 
východu slunce a při západu práci opustiti: ale pilní pracovnici 
směli přijiti o něco později. Za žni a senoseče povolil se troj- 
hodinný odpočinek: dopoledne, na poledne a odpoledne, avšak 
nedostávali robotnici stravu, nýbrž pokud žně trvaly, aneb ku 
konci žni obdrželi dohrom ady 4— 6 věder piva pro obveseleni 
(zur ErgdtzlichkeitJ. Mláceni obilí obstarávali v zimě domkaři a 
podruhové za 13. m iru: také ovce za plat se střihaly. Stráž 
u zámku konali z roboty jen  v zimni době. V šelijaké jiné po
chůzky mimo robotu se platily.

V S l a v  e t i c í c h  trvala robota v létě od 7. hod. íanni 
do 7. hod. večerní, v zimě od 9. neb 10 ranní do 4. hod. odpol. 

Osoby mély lhodinný odpočinek, koně žhodinný; krmeni koňů 
obstarával si robotnik na svůj náklad. V' době senoseče a žni 
dostávali 36 měřic žila 11a p ečen i chleba a někdy též denně 3 
mázy žncckého piva. Za mláceni počítala se jim nejen robota, 
nýbrž i 13. míru dostávali.

Bližší povinnosti jednotlivců, zejména dávky vrchnostenské 
udány jsou při každé osadě.

4. Živnosti.

Polní hospodářství a ovocnictví.

Hrotovský okres jest čistě hospodářsky. Lid živi se obdě
láváním půdy, ovocnictvim a chovem dobytka. Továren, vyjímaje 
lihovary (jialirnyi 11a velkostatcích, tu není. Chudý lid dostatečné 
m á zaměstnáni na policii rolníků a velkostatků, v zimě pak 
v lesích; někteří na  žné chodí do Rakous.
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Pěstuji se všechny naše druhy obilní, luštěniny, brambory 
a pícniny.

délkový výnos r. 1911 znázorňuje následující tabulka:

D r u h
Osetá

plocha
v ba

Celková sklizeň 1 Sklizeň 
slámy

v lil V <| <1

Pfleuňe ............................... 2.132 45.304 30.244 53.300

Ž i t o ........................................ 3.1 <19 66.1)21 47.535 88.732

J e č m e n .................................... 2 1% bS.556 37 315 43.900

Ove- . . .  .................. 3.475 82.194 45.175 76.450

Kukuřice . . . . . 4 86 60 100

Hrách . ...................... 478 — 4.780 —

Čočka ........................................ 256 ■ - 2.304 —

V i k e v ............................... C25 — 7.500 —

Bol» a ta z o ln ........................... 6 — 78 —

M á k ........................................  3(5 — 180 —

Len na semeno . . 7 — 142 —

I.en na vlákno . . . . 1 — &ti -

Čekanka .................................... 6 — 880 —

Z e m á k y ............................... 2.181 ' - - 279.168 —

Cukrovka 413 — 99.120

Řepa krmná ...................... 341 — 81.840

Mrkev . . .  . . , 1 1 — 115 —

18 - 2.610 —

Jetel na semen 457 — 914 —

Jetel na s e n o ...................... 1.061 — 35.013 —

S m A « k a .................................... 550 - 13.750 ' —

Xu lukách rozměru S2SJ hn -klizeno sena a otavy 29.015 q. 
Kdežto rolnictví v novější dobé i v našem okrese použitím 

strojů a hnojiv umělých valně pokročilo, ovocnictví dosud věnuje
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se jen  skrovná péče, ačkoliv mnohé polohy k pěstováni ovocných 
stromů výborně se hodi.

Vytěženo celkem r. 1913 ovoce jádro  vitého 33.491 q a 
peckovitého 72.300 q.

P ro  všestranné využitkováni ovoce nestalo se dosud nic.

Dle starých zpráv pěstována dříve v jižnějších polohách 
i réva vinná.

V celém okrese r. 1910 bylo chováno: 1636 koni, 8208 
kusů hovězího. 7s92 vepřového dobytka. 2073 koz a 438 ovec; 
včelařeno bylo v 1565 tilech. Každého druhu dobytka nejvíce 
chovalo se v Hrotovicích. Okres dosud nemá mlékárny.

O povzneseni hospodářství pečuje Hospodářsky spolek okresní 
v Hrotovicích.

Průmysl, obchod a řemesla.

Okras Hrolovský jest veskrz rolnicky postrádající širšího 
továrního průmyslu. V celém okrese není jediné větší průmyslové 
továrny, ani jediného cukrovaru, ač by se cukrovce na mnohých 
polohách dařilo. Příčinou toho jest úplný nedostatek železnic. 
Cely průmysl obmezuje se skoro jen na výrobu lihu z brambor. 
Dvory vrclmoslenské jsou z větší části pronajmuty, každý dvůr 
m á svty lihovar. Jest jich celkem 15, z nichž 2 (v Odunci a 
v Rouchovanecli) jsou majetkem společenstva rolnického. Vrchnost 
Tavikovská zařídila mimo lihovar též škrobám u a vétši továrnu 
na kvasnice, v Dalešicich vrchnost drži dosud pivovar, kdežto 
ostatní bývalé pivovary již dávno zanikly. Výrobu sodovky máji 
Rouchovany, v Hrotovicích v novější době zařízena byla výroba 
hospodářských stro jů : strojní truhláři jsou : v Dalešicich, Duko
vanech a ve Válči. Mlyny s pilami mojí: Dukovany, Hrotovice. 
Homi Kounice, Litavany, Radkovice, Ryšice, Rouchovany, Sla- 
větice, Slropešin a Tavikovice; elektrárny jsou v Dukovanech a 
Tavikovicich. Cihelen jest v okrese 14, z nichž 2 jsou strojní 
(v Dukovanech se 14 dělníky, v Hrotovicích se 43 dělniky). 
Řemesla nutná pro potřebu obyčejnou, jakož i menši obchody 
jsou v každé osadě; cechy řemeslné měly Rouchovany (ševcovsky 
a tkalcovsky) a Dalešice (cech řemesel sloučených).



5. Spojovací prostředky.

Silnit* má okres Hrotovsky dostatek. S taré silnice jsou :
Prvni Třebicko— Znojemská vede okresem ode dvora Llioly 

na Lipník, odtud  přes Myslibořice—Radkovice— BLskupice—Fi an- 

tiákov do Stupešic.
D ndiá Třebicko— Krumlovská: vchází do okresu západně 

od Střebenic, vede okolo Válče na Dalešice - Slavělice—Skrejt- 
a Dukovany; za okresem na Horní D ubňany— Dobřinsko do 

Krumlovu.
Třetí stará  silnice vychází z Náměšti;, okresem pak jde od 

Stropešina na Dalešice— Hrotovice Bačice do Radkovic.
Č tvrtá vede z Dalešic na Rouchovany — Samikovice, Tavi- 

kovice— Dobronice—Běhařovice na připojeni du Stupcáic.
P á tá  Idavni silnice vede z Jaroměfic iui Myslibořice—Račice 

do Hrotovic a odtud do Slavétic.
Odbočky jsou : Od Újezdu do Preskač a dále do Višňového, 

od Tavikovic do Hor. Kounic a dále do Tuiešic, od Rouehovan 
na  Uyšice do Tuiešic, od Hoslima 11a hospodu „Kratochvilku".

Nové silniční spojeni jest ze Zarubic na dvňr Hubcrtáv do 
Hrotovic, také jest dosti dobrá silnice z Hrotovic ke dvoru Bo- 

fikovicům
Silniční výbor m á sídlo v Mor. Krumlově.
Silnice jsou dobře drženy, nebof tvrdého štěrku jest všude 

dostatek.
Avšak citelný nedostatek jevi se v počtu roostft přes řeku 

Jililavku a liokytnou. Ještě p řed  několika lety byl přes Jiblavku 
na  délce 30 km mezi okresy Náměstskym a  Hrotovskym jediný 
přechud po mostě u S lropešina; teprve v novější době (r. 190f>) 
vystavěl podnikavý mlynář Jos. Tkaný od svého mlýna pod Mu- 
belnem svým nákladem most spojující Mobeluo s D ukovany:1) 
avšak jeho nezištná činnost nepotkula se s patřičným uznáním.

Aby mezi oběm a okresy probuzen byl čilejší obchodní styk, 
doporučovalo by se spojeni obou břelifi mezi Konešinem a  S tte - 
benicemi a mezi Kramolinem a Dalešicemi. Na řece Rokytné

') Za dfivéjíioh dob stával pod Skrejskjui mlýnem dfovftnf most. kt*rv
byl velkou povodni r. I81á; misto nélio téhož roku vybudován na 

témže xnistě most kamenný, který strhla voda již roku náaledujiaho. Oil té 

doby zůstaly obé strany bez spojeni.



(Juroměřice) žádoucnn jest takové spojeni od Přešovic k Újezdu.
Okres Hrotovsky postrádá veškerého železničního spojeni, 

protož také žádné průmyslové podniky povstati zde nemohou. 
Velmi prospě&no pro okres bylo by provedeni dvou drali, jedné
od východu na západ, druhé od severu na jih.

Prvá, která již leta projektována jest, vedla by z Oslavan 
jižně od Mohelna na Hrotovice—Myslibořice na stanici do Jaro- 
méiic, druhá nem ené důležitá vycházela by ze stanice Stude- 
iiecké a vedla by na Hartvikovice— Dalešice— Slavětice— Rou- 
cliovany Ta v i kov i ce— fiěhaíovice—Mikulovice ke Znojmu.

Poštovní úřady a zároveň telegr. stanice jsou : Hrotovice, 
Dukovany. Myslibořice. Rouchovany a Tavikovice: bez telejiraf- 
nicli stanic jsou posty : Biskupice, Dnlešice, Lipnik a  Radkovice. 
Poštovní spojeni stává: z Hrotovic do Rouchovan. z Ryšic—  
TuleSic do Krumlova, z Hrotovic na Radkovice do  Biskupic: 
z Hrotovic na Myslibořice do Jaroméřic, z Krumlova do Dukovan
a z Tavikovic do Višňového.

Telefonní stanice jsou v Dukovanech, Hrotovicích, Mysli- 
bořicich a Rouchovaneeh.

20

6. Školy.

Okres lirotovský postrádá sice školy střední, protože v ce
lém okrese není města, avšak o školství obecné jest slušné po 
staráno, mimo to máji Hrotovice chlapeckou měšťanskou školu 
od r. 1898. Poněvadž okres čistě jest rolnickým, měla by v okrese 
býti zřízena alespoň jedna zimni hospodářská škola a v každém 
městečku měl by upraven býti pokračovaeí hospodářský kurs 
pro mládež školu opouštějící. Ubecne školy maji, vyjimajic jen  
některé menši dědinky, všechny osady. Jsou v okrese:

Trojtřidní školy: v Biskupici h, Dalesici h, Dukovanech, 
Krbově, Mysl i bořicích, Rouchovaneeh a ve Válci.

Dvojtlidni ško ly : v Bačicich, Běhořovicicb, llo r . Kounicicb, 
Lipníku, Přešovicícb, Ryšicích. Skrejich, Slatině, Tuvikovicich a 
v Újezdě.

Jednotřidni školy: v Heřmanicich, Křepicicb. Přeskačich, 
Radkovicich, Ratišovicích, Slavělicich, Stropešině. Střebenicich, 
Stupešicicli. Šamíkovicich, Vodonci a Znrubicich.
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Škol vlastnif.il nem ají: Dobřeni-e. Františkov, Hostašov, 
Chroustov, Kordula, Lipftany, Lita vany, Pleáice. Pulkov. Račice 
a Udeříce.

V Hrotovieicli jest učitelská jednota okresní.

7. Fary.

Fary okresu Hrotovského náležejí 3 arcikněžslvim: Brněn
skému. Jaroměřickému a  Znojemskému.

Do Brněnského arcikn. a to do děkanství Ivančického patli 
jen  Dukovany se stejnojmennou obci.

Do Joroméřickélio arcikn. a stejnojmenného děkanství 

patři fary:

1. DaleSice (Daleáice, Slavétire, Stropešin).

1. Hrotovice, fara r. 1912 znova zřízená (Hrotovice).

3. Krhov (Bačice, Račice, Vrodonec, Udeříce a Zarubice).

4. Lipník (Lipník a OstaSov: z okresu Třebickélio : Klučov 

a Petrftvky).

5. Myslibořice (Myslibořice).
H. Valě (Valč, Cinoustov, Plešico, S třebenice; Dolní Vili- 

movíce z okresu Třehického).

Do Znojemského arciknéžstn :

t. Béhařovice (Běhařovice, Dobronice, Krantiškov. Kfepice, 
Přeakače, Ratišovice, Slupesice. Tavikovice, Újezd).

2. Biskupice (Biskupicc, Pulkov, (jinak, ale mylně Lhota) 
Litovaný, Slatina Dolní, KozkoS z okresu Budéjovského).

3. Radkovice | Rudkovice).

4. Rouchovany (Rouchovany. Heímanice, Lipňanv, Nový 
Dvůr, Presovice, Skreje, Šamikovice).

5. Horní Kounice (Horní Kounice a ze sousedního okresu 
Krumlovského: Germákovice a  Medlice).

Dle katalogu diecese Brněnské z r. 1913 bylo přifařeno do 
okresu Hrotovského 15.445 duái. mezi nimi <48 židu a 21 afca- 

tolikfi, o.-tatni katolíci.



8. Obvody zdravotní.

Lékařské obvody zdravotní má okres čtyry:
1. Hrotovice; sem náležejí osady: Bačice Udeříce, Dale- 

ěice, Hrotovice, Račice, Slavětice, Stropešin, Stfebenice, Chrou- 
stov—Plesice, Valč, Vodonec.

2. Myslibořice; osady: Biskupice, Pulkov, Krhov, Lipník. 
Myslibořice, Radkovice a Zarubice.

3. Rouchovany; osady: Dukovany, Heřmanice, Litavany, 
PřeSovice, ftešice—Kordula, Rouchovany, Skreje—Lipňany a Sa
ni íko vice.

4. Tavikovice; osady: Běhařovice, Dobronice, Horní Kou
nice, Křepice, Přeskače, Ratišovice, Slatina. Stupešice, Tavikovice, 
Újezd —Františko v.

9. Obecní záležitosti.

Obecni záležitosti vyřizuje jako v jiných okresech morav
ských starosta za porady s radními; obecni výbor volen bývá 
na 3 leta. Poněvadž za poslední doby práce starostovy silně 
vzrostly, bývá mu ku pomoci ustanoven obecni písař. Starosta 
svolává výbor k poradám ; u starosty jsou uschovány, když neni 
zvláátni radnice, důležité obecni listiny a pečet obecni. Skoro 
všechny obce okresu Hrotovského chovají staré pečetě, z nichžto 
některé na tabulce 1. podáváme. (Tah. L)

Novější pečetě pořízeny bývaji beze znakňv, opatřeny toliko 
jménem obce.

Na zemský sněm voli pro skupinu českou městečko Hroto
vice ve skupině 10. s městy Třebiči, Jihlavou, Rosicemi a 
s městečky Náměšti a Stonařovem. Poslancem jest nyni advokát 
brněnský Dr. Hynek Bulin. Ostatní osady voli s venkovskými 
obcemi okresu Budéjovského ve skupme 9. Poslancem jest Jos. 
kuchařík, rolník v Odunci.

Obyvatelé německého jazyka, jichž jest nepatrný počet, 
voli s městy skupiny 10. (s Hustopečí, Židlochovicemi atd.) a 
s venkovskou skupinou U . (okresy: Jaroslavice, Krumlov, Mor. 
Budějovice atd.)



Tuh. I. Obecní peíeté: 1. Hrotovic. 2. Slatiny, 3. Dukovan, *. Hor. Kounie, 
5. Dalešic. 0. Biskupic. 7, Ryíic.
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Do všeobecné kurie čís. 3 (Dačice, Krumlov, Budějovice 
atd.) voli Geši: (poslancem jest Prant. Svoboda, redaktor v Bruč). 
Němci voli se 2. skupinou (Znojmo, Budějovice, Krumlov atd.).

Nu říšskou radu voli Hrotovice s českou městskou kurii 
č. 7. (Jemnice, Třebíč atd.); poslancem jest Jar. Stejskal. Němci 
voli s něm. kurií městskou č. 3. (Třebíč, Velké Meziříčí, Žiíár atd.)

Venkovských obci čeátl obyvatelé volí ve skupině 28., ku 
které náležejí okresy: Krumlovský, Ivančický, Znojemský. Vra
novský a Jaroslavský; poslancem jest Front. Svoboda, redaktor 
v Brně. Něm. obyvatelé připojeni jsou ku 12. skupině volební: 
Krumlov, llnslopeC, Zidlocliovice atd.

□  □  □



II. Jednotlivé obce

Hrotovice.

g ^^ jč r jS ro tQ v ice  (do liro —vic. v Uro—cicli) do nedávná vesnice, 
nyni městečko ležící na rovině na levém břehu potoka 
Mocly ve výSi t i l  m nad mořem. Poloha osady jest na 
východ a jih kryta souvislými lesy. na západ a částečně 

i na sever otovřena. Stavba osady, která jest střediskem silnic ze 
všech směrů sem se sbíhajících jest nepravidelná, avšak dojem činí 
městečko s četnými svými zahradami s vynikající zámeckou hodovou 
a nově postavenou budovou Skolni na přichozdiu velmi příjemný. 
Zejména část okolo panské hospody s rozsáhlým rybníkem a lesnatým 
pozadím na východ každému se zalibl. (Obr. 7.) Doiny stavěny vesměs 
z tvrdého materiálu stoji částečné vedle sebe. částečně jsou meze
rami odděleny: do ulice obráceny jsou .'litem: výstupku nemají. 
Zahrádek před domy stále ubývá. Na straně severní a západní 
stoji grunty, na jihovýchodní chalupy. Za domy ua dvoře stoji 
stodoly, po straně dvora chlévy, v zadu za stodolami jsou za
hrady. Nábytek v domech jest rázu nového, kro,j obyvatelstva 
městsky. Ze staveni nejvíce vyniká dvoupatrový zámek, ve kterém 
jsou umistěny nejen kanceláře úředníků hospodářských, velko
statku a kanceláře okresu, nýbrž i mnohé úřednické byty. V zámku 
bývala chována sbírka znamenitých obrazů asi 500 kusu čítající, 
nejkrásnější toho druhu na Moravě. Za držitelů svol), pánů Sinů 
byla většina obrazů odstěhována do Myslibořic, něco na Velehrad. 
Za zámkem rozkládá se panský dvůr s pallm ou: r. 1590 byla
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zde připlavena ovčíma, o<l r. 150á stál zde také pivovar. V parni 
pilo poblíž Hrolovie zaměstnává velkostatek na 15 dělníků.

Kostel sv. Vavřince stojící na starém hřbitově častou pře
stavbou z původniho rázu ničeho nepodržel; hlavně obnoven 
byl r. 1835 hrab. Haruuucourlew. Jsou v něm 2 oltáře a několik 
náhrobků. R. 184-3 byl vykraden. Nově opraven a novým hl. 
oltářem sv. Vavřince opatřen byl r. 1877: kaple dostala novy 
oltář P. Marie lurdské r. 1888. (Obr. 8.) Na věži visí 3 zvony: Největší 
slit jesl ze starého zvonu, který r. 1825 dne 11. června při 
velkém požáru se rozlil.1)

O faře, která zde již v 13. stol. stávala a řádil něm. patřila, 
viz dějiny městečka.

V 16. stol. vzmohl se zde protestantismus a  bratrství. Po 
bitvě Bělohorské fara zanikla a Hrotovice přifařeny napřed do 
Dalešic, pak do Krbová. Jesuité znojemští na obráceni nekato
líkův největších si získali zásluh.

Kostelní jmění má jistinu 2.580 K a -120 K záduši. Kostelní 
poklad chová vzáeuy, červeně kanniuový, aksamitový, zlatém 
vyšívaný ornát, dur hraběte 1 larnoncourla. Konečně vyplněna 
dávná tužba obyvatelů hrotovskýeh a bývalá sam ostatná fara 
byla obnovena náboženskou Matici; prvnim farářem od 1. ledna 
11)13 stal se katecheta zdejších měšťanských škol Tomáš Sec. 
O zřízeni fary zasloužili se : býv. areikně* a farář krhovský Jari 
Lavička, naduč. hrotovský Václ. Vše tečka, starostu hrotovský Jan 
>koda a poslanec monsiřnor Dr. A. Stojan; také velkostatkář 
uložil značný peněžitý kapitál.

') Nápis má tento: ,Když se, zvouc. Tvůj zvuk slySi, sstup milost s ne
beských říši v srdce zbožných osadníků, pokoj v hroby nebožtíků. Blaho- 
<hrani, kW i slyíi slovo Boži o o.střihaji ho. Hubert hrabě Haruoncourl a 
manželka Žofle hraběnko z Haufffitz 18i8. Frant. Hiiler zvonař ze Sta
robo Brna*.

Druhý zvonek má nápis: „Sv. Vavřince, nás patrone, oroduj za nás. 
Pro chrám Páně v Hrotovicích slil Petr Hilzer, zvonař ve Vid. Novém Městě 

r. 1883.
Tento zvon dřivé U ciů těžký s nápisem: Vox men terror sil daemouorunr 

měl uprostřed obraz sv. Vavřince a mimo to jo Stě slova: Durch Feaer unii 
llitz Lin iuh geilosseu, Johacn Melách hnt mích in Brúnn popossen 1702.

Třetím zvonkem se zn rlhvéjáJch dob svolával lid na robotu; má náp is: 
Sole Joonnn* ot Paulo, et Sela .Marcraretha, orate pro nohu! Anno 17(W. Xn 

věž dún byl r. 1888.



V okolí městečka na rozcestí v policii slojí několik kamen
ných soch (sv. Františka,Psv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána,') 
5V. Vendelína,íjsv. Donátal z dob pánA Rodenů z Hirzeunu: také 

několik křiž A z ? novější doby.

Obr. 8. Hlavni oltář tam. kostel* v Hrotovicích.

V mislé jest laké hřbitov, na který se pochovávají jen 

místní obyvatelé.
Obecná škola jednotřídni založena byla r. 1789 od Frant. 

svob. pána Rodena; teprve r. 1864 rozáifena byla na dvoutřídní, 
r. 1890 na trojtřidni. Nyni jest trojtřidnl, navštívena asi 200

>) Zde stávala nikdy roz*áli!A kaple sv. Floriána, kterou dala postavili 
Anna Marin, drera Ondřeje Rodena a j«t byla r. 1786 zbořenu.



žáky a spojena pod správou Školy chlapecké měšťanské, zřízené 
zde r. 1898.

Původní plat učitelův i s dávkami naturálními byl 151 zl. 
32 kr.: kromě toho dostával za posnopnč 60 zl. Pam átní kniha 
školní vede se od založeni školy r. 1789. Knihovnu Školní založil 
r. 1857 tehdejší krhovský farář Jan Bartl. Nejdéle zde působil 
Mikuláš Stejskal od 1841— 1879. Po něm zdárně zde učiteloval 
třehickV rodák Václav Vňetečka. Nynějším ředitelem méšf. a 
obecné školy jest Alois Černý.

Radnice obecni postavena byla r. 1853.

Dle posledního sčítání z r. 1910 bylo přítomných 1331. 
z nichž 18 obc. jazyka něm., r. 1900 žilo ve 188 domech 1239 
obvv.. mezi nimiž 21 něm. obc. řeči, ku které se přihlásilo také 
5 židů: r. 1890 bylo ve 151 dom. 1165 obyv.. r. 1870 napočítáno 
ve 137 domech % 2  obyv.

Lid živí se hospodářstvím a chovem dobytka. K osadě 
patři 2130 ha půdy, z čehož připadá na pole 1040 ha, na luka 
51 hit. na zahrady 20, na pastviny 36 a na lesy 911 ha. Vlastničtí 
pozemků má obec 38 jiter.

Dobytka bylo r. 1910 chováno: 136 koni, 439 hovězích 
kusů. 203 kozy, 464 vepřů; včel bylo 94 úlů.

Přes 100 let drží domy rodiny Eliášova. Horkých a Divišů. 

Jména polních tra tí: Křemeli, u Bahnu. Mechůvky, Kojín. 
u Velkých luk. pod Horou, na Dolinách; lesních: Doubrava. 
Vobora. Spálené, Stimberky, Borové, Hájek. Návrší: šibeniční. 
Dračko.

\  étši průmysl provádí rodina Volavova s lihovarem a strojní 
cihelnou, ve které zaměstnáno přes 40 dělníků a Jan Dolnik 
výrobou hospodářských strojů.

V staré obecní pečeti mají v právo snop, v levo radlici 
? nápisem: „Diedina Hrotowice 1681“.

Od r. 1850 jest v Hrotovicích sídlo okresního soudu, her
ního úřadu a íin. stráže; nyni je s t také sídlem notáře u advo
káta, obvodního lékaře, pošty a lelegr. úřadu.

V městečku jest spořitelna, hospodářský a hasičský spolek. 
Od r. 1881, kdy Hrotovice povýšeny byly na městečko.

konaji se 4 výroční Irhy a to vždy ve středu: 1. po sv. Josefu.
2. po sv. Filipu Ner., 3. po sv. Heleně a 4. po sv. Frant. Xnv. 
Dobytčí trhy jsou den před tim.

3‘
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V Hrotovicích narodil se dne 4. února 1835 kreslič a malíř 
Fr. Zvěřina.

Otec jeho byl zde vrchnostenským důchodním. Malíř Zvěřina 
navštěvoval obecnou školu v Hrotovicích, nižši reúlku ve Znojmě, 
vyšši v Praze. Vzdělav se dále na akademii vídeňské, stal se 
prof. kreslení v Kutné Hoře, pak v Gorici, Mariboru. Brně a ve 
Vidni: koncem r. 1800 odebral se na staly odpočinek. Zvěřina 
procestoval Halič a skoro celou východní Evropu. Kreslil hlavně 
krajiny balkánské se svými holými skalami, se stromy horou 
vyvrácenými, s pasoucím se na skalách dobytkem, zejména kozím. 
Vše co viděl, věrně Učil a stal se tak svérázným umělcem ne
všední svěžesti a sily. Zemřel r. 1908. Viz jeho rodný domek 
(obr. 9.), který kreslil k jeho 70. narozeninám synovec umělcův 
E. Zvěřina.1)

Ze Živelních pohrom sluší připomcnouti zhoubnou povodeň 
dne 2. května 1820, kterou učiněna škoda na 28.000 zl.

Dějiny.

Hrotovice pův. llrnlovice jsou prastarou osadou. Jmér.o 
Hnit, jenž zajisté byl jejim zakladatelem, vyskytuje se na nej
starších našich listinách.1) Hrotovice tvořily zvláštní statek, jehožto 
kterýs majitel založil zde faru, jejížto patronát daroval řádu ně
meckému. Když r. 1330 ponejprve o Hrotovicích zmínka se č in i 
je.sl zde již fara s komturem něm. řádu Rhyrabotem. Jakožto 
prrni známi majitelé Hrotovic jmenuji se r. 1349 bratři Konrút 
řeč. Paycr (Bavor) a Bohuš ze Staříče (Starče). Snad byli také 
rodu Hrntovicň, neboť u Kněžic, kde přední své sídlo měli, na
lézáme také osadu Hrotov (Hrutov). Bratři Konrát a Bohuš spol
čili se se statky r. 1349 a zároveň Konrát pojistil své ženě 
Alžbětě na Hrotovicích 500 kop; r. 1353 dal sobě a své ženě 
vtěliti do desk všechno své zboží, které měl v Hrotovicích. Když 
r. 135G Konrát Bavor zemřel, odevzdala vdova po něm Alžběta

36

'> Vyobrazeni uuiálcovo viz: Vlastivftda. okres Vranovský, obr. 4., sir. 
Autobiografii jeho přinesla Zlatá Pralm v ročníku XXVI. v čís. 16.

•■) Theodnrik. syn Hru láv. r. 1202 na listin* krále Přeni. Otakara I. a 
<»p*H 12ž'» a 1327 Theodorik Hrutovič (Grutovio) um zakládací listin* kláštera 
Oslavanského a  rn listin* základ ten potvrzující.
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ves Hrotovice se vším příslušenstvím Bohušovi ze Stefíče (Starče); 
mimo to darovala jeho dcerám Elišce a Evě 60 kop véna. kleré 
mela na Zaječím.') Bohušův syn Mikeš Rulant z Holoubka prodal 
r. 1383 Hrotovice Janovi hrab. z Hardeka. Když tento počátkem 
XV. stol. bezdčlek zemřel, daroval r. 1407 po smrti hraběnky 
z Uardeka mor. markrabí Joét Hrotovice Milotovi z Kfižanova a 
jeho dědicům.

Brzy na to dobrodružný Jindřich z JeviSovic řeč. Zajimač uči
nil loupežný nájezd do Hrotovic; protož pohnal jej r. 1409 Milota 
z Kfižanova, že jeho lidé přišli z jeho chleba do Hrutoric na 
jeho zboži: ta jemu a jeho chudým lidem pobrali 34 koni, ne
maje k němu žádné viny. Milota z Kfižanova jsa zadlužen, ne
mohl dluhy spláceti. Prolož r. 1412 uveden jeho věřitel Morava 
z Králic v 75 kopách na statek Hrotovice a když mu řádně 
úroky placeny nebyly, vpadl ve zboži Hrotovské; pročež pohnal 
Milota Moravu, že beze véeho práva, nedočkav panského roz
souzeni, vpadl mu v jeho ves Hrotovice.

R. 1417 byl na statek, který měl Morava z Králic v Hro
tovicích (75 kop), uveden 18 kopami Hereá z Lelekoric a po
něvadž Morava část svého statku prodal Petrovi Holému, jenž 
se psal z Hrotovic, pohnal tohoto Hynek 7. Jinnšnva. že od
koupit od Moravy statku v Hrotovicích, na kterém on (Hynek) 
měl penize, .jakož je dal za Moravu židóm i křesťanům* a toho 
pokládal 19 kop.

R. 1418 uveden byl Milota z Kfižanova na zboži Anny 
Moraviny (manž. Jana Moravy) z Králic v 28 kopách a Sazemy 
z Tasova v 10 kopách na Hrotovicích a r. 1420 potvrdil Milota 
své ženě Elišce z Lipébo véno na Hrotovicích a dvoře alodniin 
ve v-ysi 500 kop. Milota z Křižnnova, též z Mezfiče zvaný brzy 
na to zemřel*) a vdova po něm Eliška vdala se za Oldřicha 
z Doubravice; tento byl r. 1437 již mrtev a Eliška z Lipeho 
vzala své syny za společníky na Hrotovice a učinila jejich po
ručníkem bratra svého Pertolda z Lipého.

Téhož roku prodal Dobeš z MezHče jinak z Cimburka svému 
strýci Jauovi z Mezfiče jinak z Kfižanova půl hradu Kfižanova, 
jak jej Helena z Kfižanova po smrti svého bratra Miloty z Kři-

■) Dalíi o rod* tom viz a hradu Holoubku.
*) Potomka nezanechal, něhot dědila po něm sestra jeho Héteua.
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žanova a z Mezřiče držela, také Hrotovice, jak  je  pani Eliška,
vdova po Milotovi z Mezřiče. držela, a KouHni.

Když dospěli syni Jan a Jindřich po Oldřichovi z Doubra
vice. ujali se slatku Hrotovského, ač ne bez odponi pánft z Mez- 
řiěe, kteří činili právní nároky na Hrotovice i také na véno 500 
kop, které od Miloty obdržela Eliška. H 1447 pohnal knéz Matěj, 
opat zábrdovský, Jana a Jindřicha, bratry z Doubravice, z Hro
tovic z věnné zástavy a jiných věnných zástav ze 200 hř. gr., 
že jim pobrali vino v horách Přestavlckých a r. následujícího 
týž opat pohnal Juna z Doubravice a Hrotovic, že se nedostavil 
k upraveni hranic. Ještě r. 1463 a 1461hlásili se dědicky Anežku 
a Máchnu rodu Mezřičského o dědictví po 31ilotovi a jeho sestře 
Heleně, které zanechali v Hrotovicích.

R . 1463 Jindřich z Lipého. hejtman mark. moravského a
nejv. maršálek král. Českého, Milota z Tvorkova a z Němčíc. 
Jan z Valdštejna nn Sádku a Hynce Kukvic, rukojmě za neb. 
Smila z Doubravice a z Osového a za pani Anežku z Mezřiče. 
manželku jeho, npominnvše nadarm o paní Anežky,1) aby je  vy
vadila, čini se jistci n dávají všechno právo, které měla na vsi 
Hrotovicích, a dii její na tirádě a městečku Křižanově a mě
stečku Bobrové pnnu Janovi z Pernštejna.

R. 1404 Vok ze Sovince a lielfenštejna a  Machna z Mez- 
liče. jeho pani. prodali Janovi z Pernštýna dědictví Machny po 
Holeně z křižanova. totiž podil na Křižanově s příslušenstvím, 
jak to Milota z Křižanova držel, dále právo na Hrotovice se 
dvorem.

Hrotovice zftstuly na dále v rukou pánu z Doubravice, kteří 
bez pochyby od Jana z Pernštejna Hrotovice vyplatili.

Držel je  v 2. polovici 15. stol. Jimram z Doubravice, jenž 
často pndepsán bývá na současných listinách; ještě r. 148ti po- 
depsán jest na listině bratři Jana a  Prokopu Zajimařň z Kunštatu 
svědčící městečku Prostoměřicftm.

Po  smrti Jimrnina z Doubravice učinil b ra tr  Jan z Dou
bravice r. 1490 jeho dětem za poručníka Zikmunda z Doubra
vice, čemuž odporoval Blud z Králic.

') Že Anežka na tom vinna nebyla, vysvitá z jejího puhonu z r. I4UO 
proti Vaňkovi z Uozkovii' z áOO h h gr., že jest nechtěl vedle svého uřudu od 
ni pfijmouti peněz. kterýmiž chtěla vyplatit! věnné právo na avéin dědictví 
v Hrotovicích a skrze tu velkč škody vzalo.



K. 1492 Zikmund z Doubravice a ua Hrotovicích pohnal 
purkm istra a radu města Jihlavy ze 1000 hř. gr.. že jemu nechtí 
listu ukázati ani kvitanci, kudy jsou ze 100 hř. platu, kteréž 
jsou panflm Křižanovském, předkfim jeho po mateři, dávali, 
vyšli. T aké pohnal Jana Bočka z KunSiátu a na Polné z 50 hř..
že rybník u mlýna pod Válči r fé e  drží a tlm louky jeho  lidem
tupl. Poručníky učinil Hynka a  Václava z Dúbravice a Osového, 
bratry své. R . 1496 pohonil Zikm unda jisty Jindřich H adhurk 
z 50 zl. uh .T za které ručil Zikm. jeho neb. bratrovi Mikul.
Hadburkovi.

Ještě r. 1503 vládl Zikm. z Doubravice na Hrotovicích a 
pohnán byl opavském  komturem , že faru i kostel v Hrotovicích 
rádu odňal.

P o  Zikm. z Doubravice následoval Jan z Doubravice, jenž 
> manželkou Ludmilou z Kyjovic se připom íná r. 1520; r. 1535 
podepsán je st na listině Václ. st. z Lomnice a na Náměšti, 
kterou udělil městečku Mohelnu a sousedním vesnicím odúmrf.

R . 153£ podepsán jest tyž Jan z Doubravice a na H roto
vicích na  smlouvě, kterou uzavřel jeho h ra tr  Smil z Doubravice 
no Válči o 3tatek Pozďatinské se Zikmundem Váleckém z Mirova.

Jan z Doubravice zemře! r. 1539 a pochován v kostele
Hrotovském, kde na jeho  náhrobku čle se : .L . P. 1539 ve 
středu po sv. Jilji umřel je s t a tu to  leží pohřben pan p. Jan 
z Doubravice, jehož duši Pán  Bůh ruč milostiv b é t iB. Dcera jeho 
Judita zemřela před nim, jak  dokazoval náhrobek v kostelíku 
H rotovském : léta P áně  1534 na den sv. Pavla poustevníka 
umřela jest a tuto leži pochovánu panna pana Juclyt z Doubra
vice. Její duši rač Pán Bňh milostiv byti.

Po jeho  smrti následoval na Hrotovicích Jimram Oeovské 
z Doubravice, jenž posledně s r  připom íná r. 1559: r. 1557 pohnán 
byl komtur«*iii opavském řáilu křižovnikftv, že pobral dědictví 
po f  faráři Pavlovi a že uově presentovaného faráře v Hroto
vicích přijmouli nechce.

Jimram z Doubravice z a n e c h a l  dceru Esteru z Doubravice, 
která zdědila Hrotovice. T a to  přijala r. 1501 na spolek svého 
manžela Zdeňka Lva z R ožm itála.1! Tělo jeji pochováno bylo

40

') Zihmók byl nejv. h^jtmaftem markrabstn mor.; také se |>sal Jnn 

Zdenék i  Rožrn ilalu.
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v kostele hrotovském, jak  značí dosud čitelný nápis: T u to  leží 
pochována urozená p. p. Esteru z Doubravice, paní m áteř uroz. 
p. Muximiliana Lva z Kožmitála a z Blatné a na Jeéeticích.

Nejstarší její syn Max Lev pojistil r. 1574 své manželce
Justýně z Polham u věno na Hrutovicicli. ale již r. 1579 i na
miste Janu a Zdeňka bratři svých nezletilých prodal a vtělili
dal Veronice Zelené z Ř íčan tvrz a ves Hrutovice se vším; zá
roveň získala Veronika Zelená od Jiříka Jankovského pustou ves 
Mštěnice. Ještě téhož roku vzala svého manžela Arnošta Zahru- 
deckéiio ze Zahrádek a na Krbově na spolek na tvrz a  ves 
Hrutovice a nn tvrz a vos pustou Mstěnice. Arnošt Zahradecký 
oženil se po  druhé a to s Polyxenou hraběnkou z T um u a po 
jistil ji r. 1590 nad věno 10.000 zl. ještě 1000 zl. na tvrzi a  vsi 
v Hrotovicích a na pusté  vsi Msténicich a ona vzala jej na 
spolek na to věno. Po smrti Arnoštově r. 1598 učinil jeho nej- 
starši syn Frydrych ml. Zahradecký ze Zahrádek i na mislé 
bratři svých mladších a nedílných se svou macechou pi. Poly
xenou hrab. z T u m u  zvláštní smlouvu o Hrutovice, o pustou 
ves Mstěnice a ves pustou Bořikovice, která bvla do desk

vložena.
Po Frydrychovi ze Zahrádek následoval na Hrotovicích Jiří 

ze Zahrádek, jemužto jako hlavnímu účastníku (byltě komořím 
Zimního krále Bedřicha falckého) statek Hrotovice a také Újezd 
po bitvě Bělohorské skonflskovány byly. Panství (zámek, ves a 
dvůr. s kostelním podacím) koupil r. 1620 za 29.300 zl. h rabě 
Jiti z Náchodu. Statek odhadnul na  32.000 zl., dluhň nn něm 
bylo 16.300 zl.

R . 1651 přešel statek za 30.000 zl. na rytíře Jiřího W idniera. 
jenž zemřel r. 1660 s tá r  jsa 35 let a pochován v kostele hro- 
tovskéra.') Náhrobek postaviti m u dala chof jeho  Alžběta roz. 
Prennerová, která se později po druhé provdala za Jiřího Bar- 

tlmnidesa z Tyran. Od těchto přešly r. 1072 Hrotovice prodejem 
za 68.000 zl. (později také Krhov) na Ondřeje Rodena z H ir- 
zenau nu Hagendorfě*) a jeho manželku Annu Františku roz. 
Menzel-ovou.

') Nu náhrobku Ue čisti slova: Generosus Perillustris Djj» Georgius 

Wiitmer. patria Auglriacus, auli«|ui Equestris OrJinis in Momvia. Dm* in Hro- 
lovritz hic jacet.

■ f O ndřej Itoden z llir/.oirnu povýton l>yl r. 11*47 do slávu rytířského a 

r. l t á b  obdržel inkolál (.incolnt) un Moravě.
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Po sm rti manželové ( |  1095) *) prodala polovici statku svým 
synům Karlovi a Josefovi. Karel odporučil svůj podil 1720 bratru  
Josefovi. který zemřel r. 1758. Jeho synové Frant. Josef a  Josef 
učinili spolu smlouvu, že ten. kdo z nich převezme Krhov. m á  
druhém u vyplatili 31.738 zl. F rant. Jos. b ratra  vyplatil již r. 1759. 
Syn jeho stejného jm éna stal se c. k. radou, komolím a příse
dícím mor. tribunálu, dědil po otcovi r. I7h0f) a zemřel dle 
náhrobku v hrot. kostele dne 23. července 1808. Jeho dédicové: 
Karel Roden svob. pán z Hirzenau, c. k. komoří a rytmistr, 
Alžbéta svob. pani z Bartenštejna, Am oštka svob. pani W ittm a- 
nová a Paulina =vob. paní z Kónigsbrunnu prodali 17. ledna 
r. 18Žť* Hrotovice s Krhovem H ubertovi hraběti z Harnoncourtu 
za 250.000 zl. stř. Tento prodal za 500.000 panství r. 1S45 
bar. Jiřímu Sinoví*) a  zem řel (r. 1856) ve Yidni. Baron Sina 
držel již sousední Myslibořice a Daleáice a zanechal statky sy- 

novi Šimonovi, který je  držel 1856- 1876.
11. 1876 zdědila statek ITrotovský Šimonova dcera Ifipenie 

provdaná za vévodu de < las tri es, avšak brzy (r. 1882) pro špatné 
hospodařeni nucena byla panství Hrotovice se spojenými s ta tk y : 
Mysli bořiči‘tni. Krhovem. Dalešicemi, Valěí a Slavěticemi prodati 
za 2,700.000 zl. Ant. Dreherovi, majiteli pivovaru ve Švechatech 
u Vídně.

Velkostatek Hrotovice spojený s Krhovem má celkem 

7601-88 ha.
R. 1667 bylo v Hrotovicích celkem 26 domů a to 20 

selských usedlosti. 4  usedlosti lhotské (platili velkostatku sm lu
venou usedlost ve lhůtách) a 2 domkaři. Pustých  selských domů 
bylo 10. Mezi sedláky byl 1 dvoulánik, 5 šestiétvrtiláníkň. 5 
celolůníků, 4  půllánici a 5 řtvrtlánikft; mezi lhotskými byl: 1 
šestičtvrtiláník, 1 celoláník a 2 půllánici. Mezi pustými (neusa
zenými) byl 1 šestiétvrtilán, 7 eelolánů, 1 půl a 1 čtvrtlán.

l) Náhrobek jeho v koutele hrotovíkém : .A n d r e u  Roden cle Hircenau 
supremus curian mor. juriev. Anno MDCXCV*. Manželka jeh o: „Anua Fr«u- 
eisea de Hircenau, nula Mene-lin*1 loži v témže hrobé. Povoleni ku prodeji 
Hrotovic a Krhovn inlnbulovúno 1679.

*) Ke atatku Hrotovsko-Krhovskemu patřily tolidy osady: H rotovice. 

Krhov. Bařice, Litavany, RaCice. Vodonec, Udeříce a Zarubiee.
:l> Kup hyl zapsán do desk r. 1816 a správa obou ji&Lká Hrotovic 

spojených s Krhovem a Mysdibofic. sloučena, což povoleno snéuiem z 7. 
červ uh 1847.
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Jména osadníků tehdejších: Bídník. Bilovský. Brychta. Coufal. 
Ducliek, Hlaváčků. Hospodský, Horký, Kočí, Medek, Mikyška, 
Polesný, Prchalovský. Pfepichal, Ramovský, Strachovský, Šperka. 
Tálal.

lt. 1719 udáno na panském statku 13% lůnu a 20 komínů.
H. 1740 žilo zde 32 láníků, 5 čtvrt láníků a 12 chalupníků. 

T ratě se jm enovaly: Lehanec. v Hrachovým, v Myšůvkách, pod 
Hranicama. u Horních zahrad, v Kozelcích, v Pohlavcích, v Ou- 
vařich. v Přeceněných.

R. 1751 bylo zde již jen 22 láníků. 14 čtvrtláníkň a 13 
domkařů hez pole a 3 podruzi.

Láník měl 115% m ěr pole, ' 8 m. zahrady a luk na 3V4 
fůry sena; čtvrtlánici: 35 '/4 in. pole, zahradu na V« tniry a luk 
na l ' / t  fůry sena; mezi domkaři byli nejvíce řemeslnici (kovář, 
kolář, zahradník, krejčí, švec. také myslivec). Obec měla 10 měr 
pole a  24 V, m. pastvin. Třetina pole se úhořila: dřiví kupovali 
u vrchnosti, sáh tvrdého za 87, měkkého za 30 kr.

Jména obyvatel až na 3 (Brychta. Horký. Přepejchab byla 
jiná než r. 1067: Bazala, Cnpoun. Diviš, Dlask. Eliáš, Havlůj, 
Javůrek. Juránek. Komínek, Mareček. Obomý. Smejkal. Škoda. 
Vystrčil.

Toho roku bylo na Hrotovicko— Krbovském panství 7 dvorů: 
Hrotovský. Krhovský. Vodonecký, Zarubický, Litavanský, Boři- 
kovský a  Nový dvůr.

Bybniky byly: v Hrotovicích v dědině. .Mlýnský. Kakovský, 
Zdinský. Šibeničný, Utopenec, Milostický u Krhova a obecni 
Zarubský.

V rybnících těch chovaly so 202 kopy kaprů.
Lesů bylo 3732% míry. P iva vařilo se 418*/^ vědra.
R. 1775 bylo celolánikŮ 22; každý měl ve 3 kuších 98 

měř. 6 %  osm. pole, na 4  -6 osmiu velkou zahradu a luk na 
4%  fůry sena. Kontribuce platili 35 zl. 26 kr. a o vánocích dá
vali: za 1 husu 20 kr., za 4 kury 40 kr., zu 20 vajec 50 k r .; a 
misto příze 42 kr. Byli povinni s párem koni a 1 pěší osobou 
celý týden robotovali; od sv. Jiřího až do sv. Michala kromě 
ioho ještě 1 pěší osobu na robotu posílali. O žních misto po
tahu posílali 1 pěší osobu. Robotovalo se od východu slunce až 
do západu s hodinovým mlpočinkem na poledne. Za robotu 
o žních dostal každý od vrchnosti 1 míru žita. Čtvrtláníků bylo
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14; měli 30 měr pole obdělaného u H1/ ,  m. úborového, zahnula 
na * 8 miry a louku na l 1/* fůry sena, platili roční kontribuce 
8 zl. 54 kr., o vánocích za '/j  husy a 1 slepici po 10 kr.. za 5 
vujec 1 kr. 1 den., misto příze 21 kr. Robotovali s 1 osobou 
r  létó cely týden : v zimě mlátili v panských stodolách, začež 
brali 10. mini a o žních za robotu l/4 měř. žita. Chalupníků bez 
pole bvlo 13; zakoupili se za dávku 4  7.1. ročně na panské půdě.

Chalupnici konali pěší robotu 1 den týdně po cely rok. 
obyčejně mlátili v panských stodolách za 1ti. míru. Ženy bud 
plely neb zalívaly 1 den téhodne v zahradách.

F am i a panské desátky.

Z Hrotovic veškeren desátek z obili ozimého i jarního brala 
v rchnost V t rh o v ě  dávalo vrchnosti 12 sedláků žita po 5 snopech 
a všichni dohromady 7 snopů pšenice a každý po 2 snopech 
ovsa. Kazdy Čtvrtlánik žita po 2 snopech a ovsa po 1 snopu. 
Ostatní desátek patřil fnráři krhovskému vyjímaje desátek z hrachu 
a ječmene, jenž patřil vrchnosti. Rychtář desátku neplatil.

Ve vsi Bačicich brala vrchnost od 0 sedláků žita po 3 
snopech, ovsa po 2 a veškery desátek z ječmene a hrachu, 
ostatní dostával farář.

V (Jdcřirich od 5 sedláků žita po 9 a ovsa po 4 snopech, 
ostatní jako v Račicích.

V Račicích dostávala vrchnost od ti sedláků všeho všudy 
5 snopů pšenice, 38 snopů žita a  15 snopů ovsa: oslatni d*- 
sátek patřil faráři mimo desátek z hrachu a ječmene.

Z Vodonce brala vrchnost od 5 sedláků 27 snopů žita a 
10 snopů ovsa. z ječmene a hrachu od všech sedláků a čtvrt- 
niků cely desátek; oslatni farář.

V Zarubicich vrchnost od 6 sedláků po 10 snopech žita a 
po 5 snopech ovsa, od ti čtvrtlániků po 4 snopech žita a 2 
snopech ovsa; ostatní dostával farář až na desátek z ječmene a 
hrachu. Ze 3 statků platil se desátek do Myslibořic.

V Litavanech brala vrchnost z některých poli desátek, ale 
cely z ječmene a h rachu; ostatní připadl faráři biskupickému.

Desátek z obili ozimého vozil se z roboty, z obili letního za plat.
Z Nového dvora, který patřil k Hrotovieům, náležel ce lt 

desátek vrchnosti Krumlovské: do panské stodoly desátek dová
želi bylo povinnosti poddaných Přišovsktch části Krumlovské.

Výkupného platili z lánu 407 zl. kon. mince.
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Bačice

(do Bačic. v B —  cicli od osob jm . Bač. Baček. Bačik) jest 
vesnička ležici asi 4 km jihozápadně od Hrotovic na silnici ve
doucí do Radkovic; od forol osady Krhova jest půl hodiny na 
jih vzdálena.

DHve byly Bačice přiškoleny do Krhova: od roku 1897 
mají s Udeřicemi společnou dvou tři dnou školu, kterou navštěvuje 
asi 80 žákAv.

Do obce náleží 808 ba pAdy, z čehož připadá na pole 
252 ha. na luka 27 ha. na zahrady 3*7 ha, na pastviny 11 ha. 
na lesy jen 3*4 ha.

Dobytka chovalo se r. 1910: koni 31, hovězího 131 kusA. 
koz 38, ovce 1 a 135 kusů vepřového. ClA včelnich bylo 46.

Roku 1835 bylo v BaČicich 27 domů a 191 obyvatelů, 
r. 1870 v 36 domech 239 obyv., r. 1910 v 42 domech 233 
obyvatel A.

Bačice patřily od starodávna ku hradu Bítovu. Když zenié- 
panský hrad Bitov r. 1307 český král Jindřich (korutanský) udělil 
v lenní drženi Remuntovi (Rajmundovi) z Lichtcmburka připadly 
také Bačice tomuto rodu. Páni z Lichtemburka udělovaly vzdá
lené Bačice svým maninu v dočasné, ano i dědičné drženi. Roku 
1310 zastavil Raim und z Lichtemburka klášteru Oslavanskému 
60 kop na Bačicich. ťdeřicích a Radkovicich. Během 14. a 15. 
stol. vyskytuji se v listinách panošové a vladykové, kteři se zvali 
.z  Račic4, ale také jinde majetkem vládli. V Bačicich samých 
býval dvAr a v okoli dvory „Milosticky“ a .n a  B řiz slv i\ Roku 
1420 Šavel z Bačic jm enuje se, r. 1433 Jan Jitka a r. 1481 
Vavřinec z Bačic.

R. 1481 pohnal Jan z Bitová p. Flerricha z Bitová z 1000 z!., 

že mu prodal půl hradu Bítova s výminkou, že mu na majetek 
v Bačicich a Bližkovicich sáhati nem á; on však již drahněčasAv 
toho požívá.

Když r. 1497 král Vladislav jednal o upraveni statku Bí
tova rodu pánu z Lichtemburka, tu král od toho statku odloučil 
Bačice a daroval i se 3 shora uvedenými dvory Hankovi ze 
Zap, jehož otec králi věrně sloužil. Hanek vzal ihned na spolek



na to zboži svou ženu Annu z Královic.1) Dlouho Hanek z Zap 
Račice nedržel: již r. 1505 prodal ves se třemi dvory (Dvůr Mi- 
lostieky nazývá se již pustým.) Janu Zelenému z ftičan, majiteli 
Krhova, čímž Račice navždy sloučeny byly s panstvím Krhov- 
skym. (13 -174 .)

R. 1667 bylo v Račicích osedlých: 1 pětičtvrtilán, 5 tři- 
čtvrtinylánů, 2 čtvrtlány a 2 domkafi. Puslých bylo: 6 třičtvrti- 
lánů, 1 člvrtlán a l domek.

Jména obyvatelů: Cihal, Havlík, Hrůza, Mach, Matuška. 
Nevrkla, Rannej, Slavik, Vystrčil.

R. 1719 udává vrchnost, že m á v Račicích 4 lány 1 osm. 
a 11 kominů.

R. 1751 bylo v Račicích 9 láníků, 4 čtvrllánici a 6 dom- 
kařfi bez pole. Lániei měli 166 m. 4 osm. pole, 1 m. 2 osm. 
úhoru, 4 osm zahrady a na 3 fůry sena a otavy. Obec držela 
1 m. 4 osm. pole. 9 m. 6 osm. pustého pole a 19 m. 4 osm. 
pastvin.

Jména osadníků: Dvořák. Škoda, Neužil, Plachy, Muzikář. 
Pohnán, Pelau. Ondrák. Gastorek, Juránek, Vítám vás, Holoubek. 
Blatný, Vystrčil, Diviš. Dřiví kupovali lacino od velkost. Mysli- 
bořického. dřivi ua stavbu dostávali zdarma. Pro nedostatek 
pastvin mohl celolánik jen 3 krávy držeti. T ratě  jmenovaly se: 
U Božích muk, pod Hlaviznou. u Trní. v Štěpnicích.

R. 1776 bylo v R. celolánů 9 ; měli již méně pole, toliž 89 rn. 
6 osm., 1 m. 2 osm. úboru, 3 osm. zahrady a sena na 4*/2 fůrv.

Platili 36 zl. 12 kr. kontribuce, o vánocích: za husu 20 kr.. 
za d slepice 26 kr., za kuře 5 kr.. za 30 vajec 7 kr. 2 d. a  za 
předivo 42 kr. Robotu stejnou měli jako v Hrotovicích. Čtvrt- 
lánici (3) měli 27 m. 6 osm. pole. zahradu na 1 osm., sena na 
1 V * fury: platili kontribuce 9 zl. 3 kr., o vánocích za l/ i husy, 
1 slepici, 1 kuře, 10 vajec a za předivo 21 kr.

Č tvrtliník Pavel Pelan neplatil ničeho vrchnosti a nerobo- 
toval, poněvadž byl rychtářem.

*) H. 1501 pohnal knéz Matčj farář Krbovsky Hanka z Zap ze 16 kop. 
že mu nechce k svédoml postavili « ČlorČkáv z Bafic: Vávru rychtáře, Jakubu 
Koctelnika, Jana .Sratla, Vávrn Krttného. Filipa Dvořáka a Ťoímía. (Ham-k 
?vcdky mu postavil). Také ho pohnal, že beře desátek po dvoře MilosticWm
i z ‘Ach roli, co k tomu pfisluáeji od 8 let, jak on je»t farářem, a sám své 
důchody z toho dvoru i z téch roli beře a jamu desátku spravili nedhá.



Domknřň bylo li: domky měli vystaveně nu obecnini po
zemku s povolením vrchnosti.

Desátky platili hospodsky, hajný a šafář ozimy i letni faráři 
Krhorskému, z ječmene a hrachu vrchnosti.

Ve staré pečeti měly radlo a nad nim písmeny A. R.

Běhařovice

(do Bě vic, v  Bě —  cích) * . )  Městečko Běhařovice leží 12 km 
jižně od Hrotovic na silnici, která vede ze Znojma do Houchovan. 
na náhorní rovině ve vysi 3£4 ni. Domy stojící v řadách h o ř i  
podlouhlé náměstí čili. jak  zdo řikaji městečko, a čtyry ulice. 
Domy jsou částečně štítem, částečně průčelím na venek obráceny 
a jsou vesměs z tvrdého materiálu: mezi domy jsou mezci v - 
před domy zahrádky: výklenků neb výstupků před domy neni. 
Pololánici jsou osazeni v městečku, chalupníei v uličkách a !•*» 
chalup „na Kopečku- . (Obr. 10.)

Kroj lidu j e s t  po loruěsU ký, n áb ytek  n ovější.

Xejznamenitějéi budova osady jest kostel, jehožto věž z da-
1. ka viděli, ze které velkolepý do okoli se otevírá rozhled. (Obr. 11.) 
Kostel zasvěcen Nejsvětějďi Trojici jest slohu gotického. Postaviti 
dal jej r. 10% majitel Tavikovic, Jiří Kryštof Teuflel sv. pán 
z Gundersdorfu. Kostel stoji na osamělém navrší. H. 188-1* byl 
důkladně opraven, při čemž hrobka za oltářem  byla zrušena a 
kámen hrobku kryci zazděn ko schodům na věž,5) která při 
opravě byla snížena.

Kostel má 3 oltáře. (Obr. 12.) Povšimnuli hodny jsou obrazy 
a  malby na  obmitce od \\  intcrhaltera, které r. Dl 13 od malíři 
Joa. Linharta v původní kráse byly obnoveny. (Obr. 13.)

Na věži visi 3 zvouy: Největší 2U ctrt těžký s nápisem : 
Georg. Christianus lib. Baro in G untersdorf Sereniasimi Matlou- 
archiducis Austriae Clubicularius oppidum boe templo, templům 
turri. turrem  cnmpann condecorans ad convocandum in rem di- 
vinarn populum aerisonum hocce opus duarum  Millium libraium

'i Odvozen jest název od osob. jménu Béliaf; srv. jméno české osady 

Héhařos'.
s) íia  kameni jest letopočet l.'»V>7 a písm ena: 13, C. T. Z. O., to  jfiíl 

Jiti ChrUlof TeufTel z Guntensdorfu



eonflari huic elevari jussit: quoque P nm us vcro ipse resonontes 
olanřore tinnitus pulsu exploravit anno Christi CIDDXOVL Jiří 
Konrád v městě Jihlavě. To jest: Jifi Krystián sv. pán v Gunters-

dorfě, nejasnějšího  rakouského arcivévody Matyáše komoří, 
toto městečku tímto chrámem, chrám věží, věž zvonem okrášliv 
ku svoláni lidu k jvěci božské, dal svým nákladem dvou tisíc
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hřiven toto kovové dílo sliti a zde pověsili. Také první vyzkoušel 
tidereru znějící zvonu hlas. Lela páně 1596.

Druhy zvon 12 etů téžky má nápis: Ondřej z Ostcšova a 
na Tavikovic-(ich). gub. rada. Anno Dom. 1631 den sv. Matěje, 

apoštola.

Obr. 11. Kostel v Bébsřosicicli.

Ostatní 2 menší zvony lil Ignatz Bek ve Znojmě.
Kostel byl původně postaven pro evangelíky. Katolicky ko

stelík sv. Václava stál v městečku a měl nadační kapli, ku které 
patřilo zboží nějaké ve Zvérkovicich. Zakladatel kaple není znám : 
snad to byl farář Sobén. K. 1802 byl tento kostel, ku kterému 
konaly se poutě, stržen. Stavivo upotřebeno ku stavliě nové 
budovy školní a později i fary. Nynější kostel má vlastního



jm ění b ."0 i-70 k  a záduániho 2<í.<>79*50 k . Farář spravuje chu
dinsky fond. také fond Štanclév nu podporu chudých, který za
ložil zdejší ťarář a děkan Frant. Štancl. Také jest zde fond na 
podporu chudé školní mládeže, který založil zdejší farář Kašpar 
Koukal, a chudobinec pro 4 chudé starce a 4 stařeny, založený

<

i

OÍ»r. lá . Hltům oltář chrámu Páné v Béhařoricirli.

bfv. zdejším velkostatkářem Dav. Jindřichem r y t  Kochem 
z r. 1749.

Fara zdejší jest velmi >lará: snad vzala poCátek zároveň 
se základem probošstvi Olhramkostela. Připomíná se v 1. polovici



XIV. věku. R. 1349 jraeuuje se pan Soběn.1) farář v Běhařo- 
vicich; jmenuje se ještě po r. 1360. R. 1370 byl zde farářem 
Rupert neb Robert, jenž měl rozepři o desátek v Stupesieich 
s klášterem sv. Kláry ve Znojmě a r. 1384 se porovnal o de
sátky v Běhafovicich s proboštem olbramkostelekym.

Obr. 18, Hástéuué malby nd Wmterhaltera v kostele bftlxařovikěm.

R. 1466 farář běliařovský Jan pohnal pani Dorotu ze Zvér- 
kovic ze 60 kop, které sluší k jeho kaple tu v Běhařovicich a. 
těch mu nechce vydávati, protož nemůže kaplana míti

') Btl n#i i i >flu pAnů z Dobrnnir.
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Podobn í pňlion měl kněz Filip, farář z Běhařovic, r. 1490 
na p. Albrechta z Liclitenburka a z Bitová ze 20 kop, že drží 
2 kopě platu v Vérkovicicb, ježto sluši do Běhařovic jeho kaplanu, 
a  skrze nevydáváni svrchu psaného plutu kaplana míti nemůže 
Také pohnal kněz Filip bratry Maeáky (Zicha, Vaňku a Kašpara) 
z Račic, že máji jeho list na zástavu na Račice, ježto on na ně 
lepši právo má než oni.

Fam i patronát patřil majitelům Běhařovic: zmínka o něm 
•čini si* r. 14M , že Herka z Běhařovic spolčila se na zboži 
v Běhař. a pntrouát se svou dcerou Annou a její manželem 
Svachem a 2e r. 1412 prodala táž Herka Jakubovi z Upolněša 
*/, patronátu.

V 16. stol. doslali nekatolíci, mezi kterými žilo též mnoho 
Novokřtěnců, vrch a fara katolická úplné /.unikla už do r. 1616. 
P o  restauraci katolické byla fara Mžena pro nedostatek kněží 
7. Horních Kounic, až r. 1673 byla obnovena. Z nekatolických 
farářů připomíná se farář Mikuláš, o kterém k r. 1598 o soudě 
Brněnském poznamenáno jest: , Naposledy dal (z. hejtman, čí>h 
nález mezi Markvartem Rájeckym a knězem Mikulášem béhařov- 
skym, pro násilí a  cizoložství hrdla odsouzeným*.

Od konce stol. 17. nejdéle tu působili faráři: Jiří Martinko vit 
1096— 1710. Václ. Boček 1722— 1730. Šimon Prosenbauer 1736— 
1763, Kašpar Koukal 1763—1800. Od r. 1801 — 1855 čtyři faráři 
odtud dosazeni na  íuiu do Moravičan, na to zasloužily děkan 
Frant. Š tanci 1855—-1884. Val. Frank (1801 — 1813) založil fami 
kroniku, za Jana Mužička (1814— 1829) vystavěna fami budova. 
Teprve po strženi byv. kostela sv. Václava r. 1802 byl nynější 
kostel prohlášen za farní a všechna stará pravá kostela sv. 
Václava na něj přenesenu.

Od 20. tijna 1901 — 17. dubna 1.04 byl zde farářem ny
nější brněnsky biskup dr. Pavel hrabě Huyn.

Farářem nynějším jest biskupsky auditor Jan Škarda.
Nyni patři k faře osady: Běhařovice, Dobronice, Křepic**. 

Přeskače, Ratišovice. Stupeéice, Tavikovice a Újezd s Fran- 
tidkovem. Hřbitov jest pro farní osady společní až na Přeskače. 
které maji svůj vlastni hřbitov.

Patronem jest majitel T a víko v ic Rob. Goldschmidt.
Fara jest úhledné jednopatrové slaveni z r. 1826. opraveno 

r. 1884: u fary jsou 2 zahrady. (Obr. 14.)



Matriky jsou pres 200 let staré, pamótnt farní kniha z IV. 
století.

Hřbitov býval kolem pův. katol. kostela sv. Václava, po]jchož 
zrušeni r. 1803 přeložen byl za městečko nedaleko nynějšího 
kostela farního a r. 1906 značně byl rozsíten.
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Škola založena byla r. 1801 od velkostatkáře tavikovského. 
Staveni původní bylo přízemni, teprve r. 1830 povýšeno na 
jedno poschodí. Dítky patřily sem z celé farnosti vyjímaje Ta- 
vikovice, tak že již r. 1830 bylo přes 300 školou povinných 
děti. Zápisy jdou od r. 1830, kronika školní založena byla 
teprve r. 1877. Nyni přiákoleny jsou jen Dobronice a škola jest 
dvoutřidná.
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Knihovna školní čítá na 150 svazků.
Před r. 1848 dostával učitel od každého dítěte 4 zl. vid. 

ročně a  posnopnóho od každého gruntovnika 1 'iiop žita, což 
vybaveno bylo 23 zl. 50 kr.; chudé žáky učil zdarma. Nejdéle 
na  škole působil Kar. Netolička (1855— 1879).

R. 1910 čitalo se v 70 domech 342 obyv.. až na 3 židy 
vesměs Čechů a katolíku, r. 1900 v 69 domech 363 obyv., r. 
1870 ve 05 domech 315 obyv.. r. 1837 ve 04 čís. 341 obyv.. 
r .  1801 v 56 čis. 292 obyv.; r. 1689 bylo zde jen 18 obydlených 

domů.
Obyvatelé živi se hospodářstvím a  cbovem dobytka.
R. 1910 chováno bylo 59 koní, 182 kusů hov. dobytka. 

59 koz. 245 vepřů; včelařilo se ve 20 úlech.
Městečku patři 398 ha půdy, z čehož je  361 ha  pole, 8*5 

ha luk, 3 ha zahnu! a 15 ha pastvin.
Rody, které přos 100 let majetek stále drží: Dřovojanův, 

Eliášův. Kovaříkův, Ludvíkův.
Tratě se jmenuji: Za Kostelem, za Krchovera, Kopaninky, 

u Setovce, u Rybníka, u Víru, Výhony, Příčky, Písky, Ratí- 
řovské a j.

V obci je  spolek hasický od r. 1893 a od r. 1899 Reiffei- 
senka založena farářem Ant. Kubíčkem.

Ačkoliv Běhařovice jsou starým městečkem, pfedce trhy 
zde se nekonají: toliko v pondělí po sv. Trojici o pouti bývá 

větži trii Ijarmak).
Pošty a  telegrafní stanice jsou v Tnvikovicich; od železnice 

jest osadit velmi vzdálena: stanice Krumlovská odtud 22‘6 km. 
Znojemská 20 km.

R. 1832 onemocnělo na choleru 87 osob, z nichž 32 
zemřelo.

Velké požáry zaznamenány jsou: z roku 1627. kdy shořelo 
celé městečko i s kostelem sv. Václava a roku 1865 (*/»)> M y  
shořelo 12 statků selských, 10 stodol a X domky.

D&jiny.

Ve 13. a 14. stol. byl majetek v Běhařovicich rozdělen; 
největší jeho část byla v nikou rodu pánů z Dobronic, kteři byli 
pfibuzni s pány z Ingersberka erbu pětilisté růže na vodo
rovném břevnu.



R. 1349 z toho rodu pán Sobinek (Soběslav), farář v Běha- 
řovicích, a jeho bratr Filip spolčili se svým synovcem Štěpánem 
na své statky v Běhařovicich a Dobronicich. R. 1351 získali 
Soběslav farář a Štěpán kápem od Ješka z Dobronic lesy a 
louku v Dobronicich.

R. 1350 držel jeden dvůr v Běhařovicich Gerard z Buko
viny, který na něm manželce Zdince věnoval, avšak již r. 135tí 
prodali tento dvůr Herart, Smil a Jindřich z Bukoviny Soběnovi 
z Béhařovic. R. 1360 vzdal se farář Soběslav1) svých statků ve 
prospěch svého bratra Filipa a hratrovce Štěpána.

R. 1390 spolčil se Stěpán*) z Béhařovic s Janem z Dobronic 
a tento r. 1398 prodal Michkovi z Osla vičky ves Běhařovice. 
načež Michek vzal svou matku Herku na tu ves ve spolek, vyjma 
5 lánů, které prodal Řehořovi z Gevce (Jevíčka ?) a jeho choti.

R. 1406 Herka z Běhařovic spolčila se na zboži v Běhařo- 
vidch a zdejší patronát se svou dcerou Annou a jej i manželem 
Svachem.

R. 1412 Svnch*) řeč. Teleč z Oslavičky převedl věno ženy 
své Anny z .Béhařovic na 9 lánů v Oslavičce a její matka Herka, 
vdova po Blahovi z Oslavičky, prodala r. 1416 Jakubovi z Upo- 
leáic své zboži v Běhařovicich totiž: dvůr, 4 lány, 7 chalup, 
*/a patronátu a louky a lesy u Dobronic. Avšak zároveň soudně 
uveden byl Jindřich z Lanšova na část Béhařovic, jakožto manžel 
Kateřiny z Tavikovic.4)

Tuto Část zUkal bezpochyby později Svach, neboř r. 1420 
prodal 1 lán a opuštěné místo dvorce (vyjímaje to, co už faráři 
doživotně prodal), Jakubovi z Upolnéšic a konečně nemaje vlast
ních děli vzal r. 1447 svého bratrance Jana z Nové Vsi za spo
lečníka na dvůr v Běhařovicich podle dvoru farského.

Po Jakubovi z Upolnéšic zůstaly siroty, jichžto poručníkem 
byl Jan z Lichtenburka a Comštejna: tento pohnal r. 1436 Jiříka 
z Bítova, že mu na poračenství sirotčím v Běhařovicich jeho 
služebník čtvero koni na jeho hrad odvedl a je vydati nechce.

') Soběslav 7. Béhařovic byl později farářem ve Vladislave u Třebiře.
'•■) Byl to Stěpán jiný (IL), rond syn Filipa neb Štěpána I.
*) Svach =  Svatoslav.
•) Svěj podil (totiž a Vi patronátu) prodala Kateřina, dcera po Jimra- 

movi z Újezda, Ondřejovi Helmoví z Chotfcrad (viz Tavikovice, Dobrouicei.
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H. 1466 Jan Hroch1) z Racovic pohnal Bočka z Kunštátu 
a Horních Kounic ze 166 kop, že mu jest rukojmím za ves Bó- 
hařovice a za spráru za Ludvíka z Tavikovic a mu měl Běha- 
řovice ve dsky vložiti a toho neučinil.

R. 1470 soudili se o Běhařovice Jan z Nové Vsi a Ctibor 
z Upolněáic, jenž při vyhrál a ves Běhařovice pak r. 1480 prodal 
Janovi PoŘnému, který však ihned ten majetek prodal Hrnkoví 
z Bačkovic.*) Jeho dcera a dědička Anna vdala se za Viléma 
Kuna z KunStátu a oba vložili ves Běhařovice se vSlm příslušenstvím 
r. 1528 Janu Zajimači z Kunštátu.

Jeden dvůr v Béhařovících od pradávna, snad od svého 
založeni drželo probošstvi v Olbrarnkostele.

H. 1527 prodán tento dvůr s ostatním majetkem od pro
bošta Jana z Doubravky městu Znojmu, což olomucky biskup 
Stanislav potvrdil.

R. 154'.* prodali rukojmí za Jana Zajimače z Kunštátu mě
stečko Béhařovice se statkem Tavikovským Janu Tavíkovskému. 
Další osudy sdílely Béhařovice se statkem Tavikovskym. (Viz lam.)

Na městečko povýšený byly Béhařovice za Jana Zajimače 
z Kunstátu mezi r. 1528 a 1548.

Protož měly Běhařovice ve staré pečeti znak „Trojčáři* 
pánu z KunStátu.

R. 1750 bylo v Běhařovicich osazeno 14 celolániků, 12 
půl láníků a 8 domkařů bez pole. Celolánici měli 581/* míry 
pole, •/* m- pastviny, */« m* zahrady a luk na l l/4 vozu sena: 
piklláníci polovici. Obec držela l*/4 m. pole a 50 m ěr pastvin. 
Vrchnostensky hospodsky, jenž držel 16*/4 míry pole, byl inezi 
půlláníky. Celá obec méla 1147*/« míry pole. 7‘/s m. zahrad. 
1*7* m- pastvin, 50 měr pastvin a luk na 20*/4 vozu sena. De
sátek platili faráři: vrchnost dostávala jen grunt, činži, poplatek 
z  hospody, za předivo 21 zl. 15 kr. a li) kop vajec.

Jména osadníků: Dvořáček, Hohr. Jnkoutka, Kabo/ek. Ku- 
drna, Křivánek. Lehnauer, Ludvik, Lysen, Nečas. Pachta. Princ. 
Severýn, Svoboda, Šlapal, Veselý, Vztek.

Traté měly topická jména, jako: V křepickych hranicích 
u Mlejna, u Zlámanýho kříže, u Vejvozu, u Pařeze, u Zeleniska 
a pod.

■) Hroch zkráceno ze jména „HruznntaV lak jmenovali na Si přezko v* 
sv. Cyrila. *) Do desk vložena r. 1481.



S rozdělením půdy na lány a  půllány byly prý rolnici ne
spokojeni; i žádali vrchnost, aby půda rozdělena byla stejně na 
pololány, čemu vrchnost, uznávaje při tom svůj prospěch, ráda 
svolila.

Při nové konskripci r. 1775 byli v Běhařovicich sami po- 
lolánici počtem 26. Kazdy měl 43*/a míry pole a luk na 11 s vozu 
sena: daně platil 10 zl. 18 kr., gruntovní činže o sv. Václavé 
2 zl. 0 k r.: robotoval od Jana do Michala s párem koni 3 dni 
a s pěši osobou také 3 dni týdně, ostatní roční dobu jen s párem 
koni 3 dni. Svému faráři platili všichni 10. snop pšenice, žita 
a ovsa.

Dorukaři bez pole platili 24 kr. činže a robotovali 1 den 
v tydni.

Obec měla 50 měr pastvin, ze kterých 30 iněr dalo se 
sorati na pole.

Rodin z r. 1750 mnuho odešlo ze statků, nebof r. 1775 
jsou ze */g nová jména m ajitelů: Brychta, Eliáš, Eliger, Hrůza, 
Janiček, Kopřiva. Křiž, Loupal. .Neubauer, Novák. Ncumitka. Po
pelka, Protivinský, Růžička, Šfastný, Tesař, Vokšic. Všefuik, 
Zvěřina.

R. 1821 vzbouřili se zde v okolí sedláci, nechtějíce konati 
robot, avšak vojskem sem povolaným brzy donuceni byli k po
slušnosti.

Před r. 1848 robotovali pololánici s potahem jen 2 dni 
v témdni a za to dostávali 13 grošů; výkupné činilo 300 zl.

Biskupice

(do Biskupic, v B — cicli) skrovné městečko ležíci v údolí po 
obou březích Jaroměřičky 36> m nad hladinou mořskou. (Obr. 15.) 
Městečko (náves) tvoři nepravidelný obdélník se 2 uličkami: jim 
procházř silnice vedoucí ke Znojmu. Ostatní domy jsou ne
pravidelně kolem silnice a po stráních roztroušeny; jsouC to 
většinou domy chalupníků v. Domy z tvrdého materiálu stavěné 
a křidlici kryté nemají výstupkův. ale před sebou zahrádky. 
Některé chalupy jsou dosud kryté doškem. Do starých domů 
vcházelo se síňkou, za kterou byla černá kuchyň s ohniskem a 
na jeji stranách jedna neb dvé obytné světnice; hospodářská 
slaveni byla s domy souvislá, stodoly oddělené. V nábytku ne

ÓS
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zachovalo sc nic starožitného; kroj jest poloměstskv. Lid živi se 
hospodářstvím.

Mezi staveními vyniká dvou
patrový zámek, farní kostel, fara, 
škola a dvůr.

Koste) posvíceny sv. Mar
iinu, postaveny na byv. hřbitově, 
jest sice starožitná stavba ze 14. 
stol.,1) ale přestavbami různými 
málo zachoval z původní podoby:
(Obr. 10.) kry tou chodbou (mostem | 
spojen jest kostel s farou. V ko
stele jsou 3 oltáře; obraz hlavního 
oltář© malován jest Winterhal- 
treni. V kostele viděti 2 náhrobky:
Ferd. Dubského z Třebomyslic. 
hejt. dragounů, (f 1683) a jeho 
choti Sidouie Maxmiliány Dubské 
roz. Přepyské z Rychnburka 
(+ 1086). Poslední oprava ko
stela provedena byla r. l s s ť .

Na věži visi zvony, jichžto 
největší 8 ctfl (44S kg) těžkf 
má nápis; Tenlo zvon slit jesl 
ke cti a chvále Pána Boha vše
mohoucího kostelu Biskupskému 
L. P. 1601. Nákladem předně 
městečka Biskupského a potom 
ostatních k tomu zádttši nále
žících. Založeni sv. Martina !$!>.
WZ. M.

Druhy 4 cty (224 kg) těžký 
má nápis: Tento zvon jest u Ada
ma Konvářc dělán 1500 v Mez- 
řičí. Benedicat nos deus. deus noster atd.

') Valný v církevní topopraíti udává, že zdejší kostel po#t,v viti dni 
biskup Jun VIT. ,Očko) z rodu pánti z Mnéiiněj ale omylem tvrdí, že pocházel 
z Lita v an dosud sem přifařených. Biskup Jan stavéti dal kostel zdejři. jnkoito 
lenni pán z<le;.4ih<i statku. Že by pocházel z Lita van, nikterak se nedá dokážu ti.



Třetí nejmenší jen 60 liber (33*6 kg) těžký lil Jiři tíclieichl 
ve Znojmě r. 1795.

Čtvrtý z voli m á nápis: Za panováni velebného důstojného 
P. F. Wilhema hrab. z Kolovrat ke cti a slávé sv. Frant. Xnv 
ulit jest tento zvon 50 lib. Frandscus Xaveři us 1708. Ora pro 
nobla.

Vlastního jíněni má kostel 899 K, zádušniho 5830 K.
Ku faře patři 50 ha pole a roční renta 1028 K.
Kami budova jest přizemni, opravená r. 1904. (Obr. 17.)
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Ul»r. lo. Kostel v bibkupicicU.

Ačkoliv lam v Biskupicich mezi nejsi arši a nejvíce doto
vané fary okresu náleží, předce teprve r. 1398 připomíná ><• 
biskupsky farář kněz Jiii, jehož sestře Mikeš v. Přeskué na Plen- 
kovicich věnoval 02 kop.

Byla to asi Dorota z Biskupic, manželka Ješka Noharky 
která r. 1407 jakožto vdovu spolčila se se svým synem Janem na 
věno v Mašúvkách.

R. 1417 zaznamenáno jest v deskách, že 3 lány ve Slatině 
náležely kapli kostela v Biskupicich. Byla to kaple Panny Marie



* kostelem spojená, k terá měla svého vlastního kaplana.1) Kromě 
těch 3 lánů měla snad ještě jiné příjmy ze stntkfi ve S latině; 
neboř r. 1466 kněz Jakub, farář v Bisknpicich. pohání Mikuláše 
7. Vlašimě a Slatiny ze 16 kop. že požívá 4 podsedky od mnoha 
let tu ve Slatině, ježto slušeji tu k jeho kostelu do Biskupic n 
jem u; spor tento trval po celé 15. n 16. stol.

R. 14S1 kněz Jan farář z Biskupic poluial Jindřicha z Vla
šimě zo 3o kop. že mu drží na 3 lánech 3 kopy plalu ve Slatině,.

Obr. 17. Fara v Bisknpicich.

ježto sluší ke kapli Matky Boži do Biskupic. a on skrze ne 
vydávání toho platu kaplana miti nemůže a současně jej pohnal 
z 12 hř., že mu drží bez práva 4 podsedky ve Slatině.

Ještě větší pronásledováni zažili zdejší katol. faráři ve 
stol. XVI.

Boku 1559 kněz Jun. farář b iskupsky , p o lina l p. Zdeňka 
Bitovského z Lichtenburka. že mu dal pobrati desátek obilni ve 
vsi Radkovicich, dále pohnal Václava Jnnkovského z Vlašimě a

Za husitských válek zabrali husité také zdejší faru; protož byla tato- 
r. 1460 od biskupa Tasa znoru pokácena



62

na Slatině pro desátek ve* Slatině h Jana Z děného z Aičan 
o  desátek v Litavancch.

Počátkem 2. pol. XVI. stol. farářoval zde učený kněz Jan 
AlfZoun z Telče. který se stal kanovníkem, puk kapitulním dě
kanem a konečně biskupem olomuckým (1576— 1578).

It. 1573 učinil olom. biskup Jan Grodccký narovnáni mezi 
X i klasem Waltrero z WaJtersperka. majitelem léna Biskupic, a 
drera Petrem  Ulicinem. kanovníkem olomuckým. VValter pohnán 
byl Ulicinem k manskému soudu, že zabraňuje dovozu a mláceni 
desátečuého obili faráři biskupiekemu a že svých poddaných 
ne přidržuje k farským dávkám. W alter vzdává se desátku
nn farářův prospěch: postupuje jej kostelu biskupickému. aby
z jeho výtěžku byl hřbitov obehnán /.di. Svoluje. aby knihy od 
dřívějších fáráni zakoupené a jiné věci zůstaly majetkem fary: 
zasedělé pohledávky faráře Petra  mají ge obrátiti na koupi knih. 
Mlynář má zůstati na mlýně, který koupil od někdejšího faráře
P e tra .’) ale má ze mlýna odváděti biskupskému semináři ročně
20 měřic pšenice nebo žita na 2 terminy: nu sv. Jiři a sv. 
Václava. Kdyby m lynář obili nedával, může se mlýna beze všeho 
ujati biskupický farář, ale luto zmíněnou dávku rná sám dávnti 
olomuckcmu semináři. Iloboty a dávky ze mlýna má vrchnosti 
konali v každém případě mlynář.

Dvůr, který koupil farář Petr, níá se upni vili na školu: 
poli tomu domu náležitých má uživati farář, ale musí za to 
učitele školního vydržovali. Dávky z tohoto gruntu iná plnili 
farář stejně jako sedláci. Farní polnosti se přesně vymezí a 
ohraničí.5)

.Šest let ua to zemřel biskupický farář Šimon. Lidé z Bi
skupic m nohé nářadí a nábytky, taktéž i zásoby žita pozůstalé 
po faráři zkoupili. ale zaplatit nechtěli. Obrátila se tedy bývalá 
hospodyně na p. biskupa Stanislava Pavlovského, který- ihned 
požádal majitele Slatiny. Hynka Jankovského, aby v le věci 
učinil pořádek. Pišt f m u : , Urozený vladyko, pane Hynku, příteli 
náš milý. přáli bychom Vám zdrávi i jiného dobrého rá d i . -  - -

Jako nám suplikaci Alžběta, služebnice nebožtíka kněze 
Šimona, nn onen čas faráře biskupickébo, podala a jeho dále po 
Nás žádá. tomu z ni pfiležité sice vyrozuměti moci budete.

') Byl 1o asi mlýn ťjezdský, o který r. 1 ó'ti vedl spor majitel Ůjexda 
Jindřich Jíinki»v«ký (viz níže). *) Minsky archiv.



I poněvadž My, on po nebožtíkovi dotčeném knězi Šimo
novi od svrškfiv, obili a nadbylkův, též jakýchkoli dluhů spra
vedlivých zůstalo, tak dalece vědomosti nemáme, Vás timto 
psaním žádáme, že lain do Biskupic sjedete, spolu se starfiimi 
Biskupiekýtni ty všechny věci, COžkoli i dluhu po něm zůstalo, 
jestliže toho se prve nestalo, a toho inventáře před rukama ne
budou míti, zinventujic a  spíáic, kteréžby dluhy jeho vlastni 
spravedlivé, aby z těch peněz, co za obili prodané jsou vzali, 
slušné se vidí. splaceny byly, Nám sem tim neprodlévajíc ode
šlete. Xepochybujem, že Lak učiníte. S tím se Vám dobře míti 
vinšujem*.1)

V Olom. ve čtvrtek po sv. Václave L. Páně 1579.
R. 1588 zaměnil farář Severýn Sablovský některé polnosti 

fami za pozemky vrchnostenské s přivolením biskupa Stanislava 
Pavlovského.

Ku konci XVI. stol. rozmohlo se také nekatolictvt na této 
vždy katolické faře, tak že farář zdejái Adam Polonides přinucen 
byl lidu podávuti pod oboji, začež se mu r. 1606 od biskupa 
datklivébo pokáráni dostalo.

Po bitvě Bělohorské faráři zdejši často se vystřídali. Nejdéle 
tu působili: Ferd. Bartolotti (1689—1727), Jus. Sedláček (17«i6— 
1779), Jan Janota 11779— 1799), Frant. Urbanides (1799— 1832): 
po něm Ant. Svěrák (1832— 1870) a pak děkan a arcikněz Josef 
Stošek (1873— 1899); za něhož staly se Radkovice samostatnou 
farou. Od r. 1911 jest farářem Petr Duchuň.

Velké rozpory a nepříjemnosti s vrchnosti, tehdy s Janem 
Karlem Dubským sv. pánem z Třebomyslic měl r. 1750 farář 
Fr. Dominik Pomesian. Stěžoval si, že vrchnost již od dávna 
majetek fami neustále ztenčuje, tak že by nyní z fary dřivé 
bohaté někam raději šel za kaplana. Uvádí ve své stížnosti, že 
fundace fami pochází od biskupů olomuckých, zejména od 
Jana IX. (vlastně VIII.) příjmím Očko a od Jana Jankovského 
z Vlašimě, pána na Slatině a na Biskupicich, okolo r. 1355. žc 
dotace ta byla purkrechtni, za niž farář platil ročně 100 hf., 
polovici na sv. Jiří, druhou na sv. Martina. Dle starých zápisů 
famich patřila prý celá ves faře vyjímaje 1 poplužný lán. jenž 
byl majetkem Viléma Kuny z Kunštátu. Tak prý to bylo do
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r. 1500. Konečné prý biskup Stanislav učinil pánem léna bisku- 
pického jistého šlechtice z Haugvic, jenž byl hiskupickým farářem, 
ustanoviv pro faru zvláště nadaci 2 lánů, rybolovu v řece. lesa 
a luk dle potřeby. Na potom patřila prý celá ves až na dotaci 
farm lénem jednomu lennimu vasalovi, což dosvědčuji zdejší faráři 
Šimon Somoliensis, arcijáhen brněnský, r. 1572 a Jakub Bernard 
Urbanides r. 1657.

O visitaci z r. 1657. kterou fidil P. Jindí. Komandl, pre- 
monstrat kláštera Luckého, jest v protokole poznamenáno. Že 
koste! jest vysvěcen a dobře vyzdoben patronu sv. Mariinu: 
kromě záduši jiných příjmů nem á; jen jedinou železnou krávu. 
Jest prv zde také stará  kaple sv. Jiljítio. nyni pravé zbořisko. 
která byla původním založením. Staveni farm jest postaveno 
částečně z peněz kostelních, částečně farářových. Majetek Hind, 
jak nahoře udánx Do farnosti patři předně městečko Bisknpice. 
kde beřn farář celý desátek mimo z prosa; vyjmuty od desátku 
jsou t. zv. . Zahrady*. U městečka jsou 2 mlýny: z jednoho beře 
desátek vrchnost, z druhého pán z Náchoda. Dále do farnosti 
náleží ves Litavany. kde desátek si přivlastňuje vrchnost Krhov^ká 
a ves Slatina, ze které desátek beře vrchnost Bítovská: jen 
z příslušné vesnice Radkovic a to zmenši části desátek dostává 
farář biskupický. Para čitá 200 duši. všichni učinili zadost cír
kevním předpisům : jen rychtář v Litavanech se svon manželkou 
zůstali uka toliký, také 2 ženské v Biskupicich.

Matrika fami v Jaroměficich k r. 1671 určuje majetek farní 
bliže tim, že udává 0 farních luk na 20 vozů sena, právo výčepu 
koupeného vinu a několika Icaplanských poli.

Do farnosti Biskupické patři nyni mimo městečko Bisknpice 
vesnice: Litavany. Slatina s Kratochvilkou. Rozkoš, Pulkov s há
jovnou, samoty , Peklo*, .Závist" a  Újezdský mlýn; celkem asi 
2100 duší.

Dějiny.

Již r. 1131 uvedeny jsou Biskupice mezi statky kostela Zno
jemského a  brzy staly so lénem biskupa olomuckého. který je 
různým pánům v drženi uděloval.

Ze 13.— 15. stol. máme jen skrovné zprávy o Biskupicich: 
V létech 1318— 1326 připomínají se 2 zdejší vasalové biskupští: 
Heřman, jenž bral poplatky' z 28 lánů, 27 chalup, ze 3 hospod

«4
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a mlýna se 2 koly a jistý Bratíik, jenž užíval 12 lánů, mlýn 
a  jednu hospodu a držel zdejší d n ir .

R. 1351 zapsáno jest v deskách zemských, že Markétě, 
manželce Dobšo z Biskupic, Adam ze Žírotic věnoval na TvoH- 
razi (na dvoře, 4- podsedkách a  lese); r. 1355 byla již vdovou. 
R. 1304 jmenuje se Domaslav z Biskupic, r. 1371 Markvart, jenž 
Nevhlasovi z Lesonic prodal v Lipňanech 8 lány; týž připomíná 
se r. 1370 s dcerou Annou z Biskupic. manželkou Adama z 1'stra- 
šina1) a  ještě r. 1399. žo jej Anna učinila společníkem svého věna.

R. 1396 oloinucký biskup Mikuláš (z Kostnice) daroval 
5 hřiven důchodu v Biskupicich, které věnem užívala Markéta, 
zemřelá vdova po manu Herbortovi, Olbramovi (Volfrumovi) 
z Panovie (Panwitz) a témuž Olbramovi udělil r. 1400 biskup 
olom. Jan (Mráz) lénem v Biskupicich dvůr, na kterém po smrti 
Herbortika měla Václavova Opálěina svůj vvmének (Lebding). 
(Cod. XUL 55.)

Za válek husitských trpěly mnoho škod Biskupice jakožto 
statek biskupský. R. 1435 polina! Hanuš z Biskupic Zdeňka z Vald- 
stejnn a na Sádku, že mu ve «lvoře v Biskupicich pobral chudým 
lidem zboži, n 2 leta po tom (po smrti svého otce) Anežka, jeho 
dcera, půhon na Zdenka opětovala. Zdá se, že po válkách husit
ských, za nezletilosti krále Ladislava Pohrobka bud celý statek
B. nebo čásť jeho uchvácena byla nekatolickou okolní šlechtou. 
Mebof když r. 1403 (na Vyškově v den sv. Matouše apoštola) 
biskup Tas (z Bozkovic) udělil léno Biskupice Janovi z Bačkovic 
a z Police a jeho sestřenci Janovi z Zirůtok a  Litavan. tu praví 
v investičním listě, že léno bylo koupeno u Jana z Bezděkova 
a Rybníků v, totiž půl vsi Biskupic u Rúchovau. Po roce 1163 
až do r. 1536. vyjímaje půhony zdejších farářů proti Škůdcům 
statku církevního, nemáme o držitelích Biskupic žádných zpráv. 
R. 1494 držel Biskupice ještě Hynek z Bačkovic. V prvni polo
vici věku 16. však držel Biskupice Vilém Kuna z Kuiištátu a na 
Hrádku. Mocným listem datovaným v Olomouci r. 153ti, ve středu 
po sv. Prokopu uděluje biskup Stanislav Turzo jeho dětem obo
jího pohlaví právo nástupnictví v Biskupicich n Znojma, totiž na 
dvoře se 3 lany a na půl vsi (jedné straně) dědiny Biskupic 
s právem podacím. Také mu dovolil ustanovit! dle své vůle 
dětem poručníky, kdyby za jejich nezletilosti zemřel. Jeho syn

') D. B. Il 31, til »1, IV 47, V 343. VI ?3», m .



Zikmund Kuna z Kunštátu u na Klášteře Smilhcimu (Vyzovicich) 
od biskupu Jana (Doubruvskélin) obdržel r. 1545 mocny list, že 
smi manství Biskupice buď za živa prndnti neb nu smrtelně 
posteli odkázali. ale jen osobám léna schopným.

Podobny mocný list obdržel nástupci1 jeho v drženi Riskn- 
pic Vilém Runa z Kunétátu od biskupa Marka Kuena r. 1503. 
(Dat. v Kroměříži na den sv. .Martina.) Za držitel A pá»A z Kun- 
šlátu připojena bvla i druhá čásf Biskupic ku manství. Po bez- 
détné smrti Viléma Kuny z Kunštátu biskup olom. Vilém Pnisi- 
novský odumřelé léno Biskupice1) r. 1569 (v sobotu, v den 
sv. Alzbi-ty) udělil Mikuláši Waltrovi z Waltersperka, cis. radovi 
a král. českého sekretáři, vyhrožuje pro sebe právo podací. Brzy 
na lo (r. 1570) mu dovolil, že směl své manželce, viadyce Heleiie 
Puáovně z Michlstorfu. zapsati 2ÍJ00 zl. véna a 1000 zl. nad věnu 
na manství v Biskupicicb a současné též, že směl manstvi to zu 
zdravého života prodali.

R. 1573 dostal Walter od biskupa znova dovoleni, aby směl 
3000 zl. véna zapsati své manželce Helené PuSovné z Michlstorfu.

Za MikuláSe Waltera z Waltersperka povýáeny bvly Risku- 
pice na uiéstečko. Stalo se to r. 1570 k žádosti Walterové císařem 
a králem Maxmiláiiem IL, jenž nove městečko nadal timto erbem: 
Štil v půli rozdělený, vrchní polovice barvy červené, v niž 2 věže 
bilé. každá 3 okna mající, nu hoře u krovu slinky zděné a na 
každé věži krov skřidlicový modrý. Mezi věžmi štít tolikéž modrý, 
v němž 2 štiycliv červené, špicemi náboru spAsobem krokvice 
obrácené, iih nichž 2 Ivové bili proti sobě vzliňru k skoku posta
veni, a 3 rftže žluté barvy mezi těmi Strychy a to u vrchu téhož 
štítu po obou rozích u u spodku uprostřed jedna. Spodní pak 
polovice bilé B na způsob zdi. v niž brána veliká otevřená, 
v každé straně okno mající.5)

Když Walter bezdětek byl zemřel, udělil biskup Stanislav 
Pavlovský léno Biskupice Stanislavu Rořroyskemu z Kohoznik. 
jemužto r. 15*4 (v pálek před Hromnicemi) dovolil, aby své 
nastávající manželce na tom manství — totiž na pustém hradisku, 
dvoře a městečku jak lo dřivé držel Walter z Waltersperka, 
véna zapsal 3<K)0 zl. mor. R. 1587 obdržel Rogoysky právo vybi- 
rati mýtné na manstvi v Biskupidch, začež byl povinnou udržo-

8B

') Majetek v BUkupicich určen slovy: .Pusté hradisko, dvdr a ves.*
*1 Památky xrvkeoloirické IX. Výpisy Aut. Rybičky.
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valí cesty a mosty. Roku 1588 zaměnil Rogoysky s biskupským 
farářem Severynem některé tratě polní, kteroužto smlouvu biskup 
Stanislav Pavlovské téhož roku (v pondělí před sv Václavem) 
potvrdil. Toho také roku obdržel Rogoyský od biskupa právo 
manství Bisknpice za zdravého života prodali nebo na smrtelném 
loži odkázali.

0  myto a cesty měl Borovsky se svým sousedem na Dulni 
Slatině, Hrnkem Jankorskym. spor. které r. 1589 rozhodl biskup 
Stanislav takto: Rogoy.skému přiřiká se právo požadovali od 
poddaných Jankovskclm myto. Při opravách mostů jsou manští 
poddáni Jankovského povinni konati roboty pěší i koňské.

R. 15‘>1 vydal Stanislav Rogoyský revers, kterém na Bisku
picich dle povoleni biskupského zapsal na manství své manželce 
Elišce Rogoyské z Vrchoviát věnem 500 zl. mor.

R. 1596 nástupce Hynka Jankoxského na Slatině Jindřich 
Jankovské i za své mladá i bratry Frydrycha u Zikmunda Volfa 
zdvihl spor se Stanislavem Rogoyským o mlýn (Oujezdský). které 
nálezem manského soudu byl rozhodnut: Mlýn tento o 4 slože
ních se stoupou :i příslušnými rolemi přiřiká se Rogoyskému 
jakožto čásf manství od Oujczda od tržen i a odprodaná k man
ství kiskupickému.

Po smrti Stanislava Rogoyského z Hohoznik prodal r. 1613 
(dne 23. května) Ladislav Šlejnic ze Šlejnic na Meziříčí jakožto 
poručník děti u statků po Stanislavovi Rogoyskéin manský statek 
Bisknpice pustou tvrz a městečko, pivovar, dvftr, mlýny, mýto 
a  kostelní podací — za 15.000 zl. mor. Volfovi Zikmundovi Jan- 
kovskému z Vlašimě, na Dolní Slatině a Btidči. zemskému pur
krabímu morkr. mor.

Tento činné se súčjtstml vzpoury proti králi Ferdinandovi II. 
a  byl všech svých stntků zbaven. Biskupice připadly juko manství 
opět biskupovi (kardinálovi z Dilrichétejna), který je r. 1622 dal 
v manství Simonovi Kratzei-ovi ze Srhónsptirka. svému (kniže- 
cimu) radovi a regentovi.

Ale již r. 1624 týž kardinál dal mocný list Tobiáši Sness- 
weinovi, aby manství Biskupice a Oujezd svobodné mohl prodati 
a odkázati i dcerkám, neb, kdyby ani těch neměl, nejbližším pří
buzným. (Dat. v Mikulově 14. dubna.) Vdova po něm Anna, která 
brzy po jeho smrti se provdala z.a Niklasa (Mikuláše) šl. Schrama, 
obdržela od kardinála biskupa Dieti ichštejna povoleni (z 31. čer
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vence 1627), aby přijala svého druhého manžela za spolu maje t- 
nika manství Biskupic a Oujezda. aby také po ní mohly dědili 
děvečky řádně pošlé, kdyby neměla pacholíka.

Rodina Sramova asi brzy vymřela, nebof ještě před rokem 
1630 držel léno Biskupice spojené s Újezdem Jan Widmer s man
želkou Johanou. Avšak i tento záhy zemřel, zanechav četnou 
rodimi. Již na jaře r. 1632 udělil kardinál Ditrichštejn léno nej- 
starSlmu po Widmerovi synu Ferdinandovi a jeho 3 nezletilým 
bratřím s lim dodatkem, kdyby bez potomků zemřel, že by to 
léno připadlo malce, jejich 3 sestrám, po případě jich potomstvu. 
Johana Widmerova po druhé se provdala za Matěje řl. Wertemu, 
ale zemřela již r. 1637, načež otčim Matyáš Si. Vertema učinil 
ohledně dědictví Vidmerových smlouvu, ve které jemn za jistých 
podmínek a schváleni biskupského měla se dostali obě léna. 
R. 1639 vydal Ferd. Widmer za sebe, své bratry (Jana o Jiřího) 
a sestry (UrSulu, Kateřinu a Magdalenu) revers, Že přijal léno na 
Biskupice a Újezd, také vypracoval pro biskupství zevrubný popis 
obou statků. Ale již roku následujícího biskup arcikníže Leopold 
Vilém investoval mocným listem na Biskupice a Újezd cis. říš
ského dvomiho radu Matyáše si. Vertemu na základě jeho smlouvy 
a dovolil, aby v nedostatku vlastních dědiců směl statky ty volně 
zaslavili neb prodati. R. 1644 týž biskup v případě bezdětného 
úmrtí Matyáše z Vertemy léno udělil jeho bratranci Jánovi z Ver- 
temy a synu tohoto Matyášovi. Po smrti Matyáše Vertemy držel 
léna jeho bratranec Jan.

Po smrti tohoto r. 1658 prohlásil biskup Leopold Vilém, že 
nyni spadlo manství Biskupice a Újezd na biskupa jako odumřelé, 
protože mocny list, který dal biskup Verteinovi neměl kapitu- 
lámiho souhlasu. Protož nyni Leopold Vilém manství toto udili 
jako léno nové (feudem novum) Matyáši svob. p. Verteinovi. strýci
nebožtíkovu, u jeho mužské descendenci. (Dekret ze 3. května.) 
Poněvadž Matyáš Vertema1) mimo Moravu dlel, odevzdány Bi
skupice Adolfovi Skydyňskému z Kydyně r. 1661 a r. 1665 Janu 
Mikuláši Reiterovi z Hornberka. R. 1667. tedy brzy před svou 
smrti, vydal Mikuláš Vertema revers, kterým povolil Janu Wid- 
merovi. aby včas se přihlásil o uprázdněná léna Biskupice a 
Oujezd. Avšak po jeho bezdětné smrti rozhodl bi9kup Karel U.

') Matyáš svob. pan Vertema byl vrohním kuotimistrem valovy-risafovny 
Eleonory ve Vidni.



(př. z  Lichtenštejna) jinak : Dui r. 1068 obě léna odhadnouli a 
prodal je  Karlovi Steindlovi z Plessenód za 14.000 zl. rýn. T ento 
však lena ta  dlouho nedržel. Již po 3 letech koupil je  od nélio 
Tullius Miglio svob. pán  z ť rum bergu , c. k. dolnorakouský vládni 
rada. s biskupským povolením za stejnou sumu. Od tohoto přešly 
Biskupice na  Zdeňka Bohuslava svob. pána Dubského, na  k te 
rého následovali syni Arnošt Ignat, František a Kryštof Ludvik 
(r. 1701). T ohoto  syn Zdeněk držel pak léno, které však r. 1758 
pro dluhy bylo prodáno sv. pánu WebrovL Ale kup byl zrušen 
a nastoupili opět syni Zdeňkovi Jan Karel a  Max sv. p. Dubští 
z Třebom yslic. Ti prodali r. 1761 Biskupice hraběti Adamovi 
lgnatovi Berchtoldovi za 20.000 zl. a  tento již r. 1777 za 30.000 
rýn. Frant. svob. pánu Pillerstorfovi. P o  něm dědil statek nej- 
s ta rt l syn Ant. sv. pán z Pillersdorfu a prodal jej dne 27. ledna 
1820 za 87.000 zl. Frant. hrab. Daunovi. Hraběci rodina Daunů 
držela Biskupice až do vymřeni svého Otakarem hrabětem  r. l ‘J04. 
Biskupice dědil Karel hrabě z Haugvic, majitel Osový Bytýšky.

Dle posledního sčítáni žilo zde ve 108 ěíslech 591 obyva
te l;  r. 1900 vykázáno ve 105 číslech 005 obyvatelů. R. 1870 
v 96 domech (i s Kratochvilkou) 528 obyv.

K obci patři 945 ha půdy, z čehož připadá 540 liu na  pole, 
30 ha na luka, i l  h a  na zahrady, 82 ha na pastviny a  243 ha 
na lesy. Z celé plochy připadá velkostatku 520l/ 2 ha.

Městečku patři asi 24 ha  půdy, domek a  pastouška. Názvy tra ti: 
Královec. Urbanice, Padělky, Mazný u Čihadla, Chmelenec, u R a
sovny, za Stráži, Práchoveň, Šachty. U osady je  kopec „Hradiště**.

Sam ota (hospoda) je s t Peklo neb Závisf záp. od Biskupic 
na Jaroměfičce.

R. 1910 chovalo se v obci: 52 koni, 257 kusů hovězích, 
201 vepřů, 44 koz a 407 ovci. Včelařeno bylo v 01 úlech. K pan
skému dvoru náleží lihovar a cihelna.

V Biskupicich inaji 4  výroční trhy, poslední dobou jen  
skrovně navštívené a t o : na don sv. Matěje, v úterý po sv. Petru  
a Pavlu, v ú t. po sv. Burlol. a v út. po sv. Havlovi.

V obci je  spolek hasický a knihovna obecni.
R. 1671 majitel Biskupic a Oujezda Karel Steindl šl. Plóesae- 

nedt vyznal, že má v B. 18 kom ínů1) a v Oujezdě 4. Tehdy zde

‘) Na ryUřskvm sídle 5, ve dvoře i, v pivovaře a palirnr- 3, v hospo
d ě  2. v kovárně 1, ve d mlýnech d a v  ov íim ě  1.

6»

*
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osazeni byli 3 celolánici, 4 pololánici a 2 chnlupnici s polem.
C.elolániei měli J6*/4 měř. pole I., tolik také II. a III. třidy. po
lolánici polovici, čtvrtlánici čtvrtinu, chnlupnici jeden */4 měř. 
druhy 2*/4 m. pole. Nové usedli byli od r. 165tí 1 celolánik u 2 
čtvrtlánici, avšak od tě doby 2 pololány po smrti majitelfi zpustly. 
S tá ř ích  pustin bylo : 1 lán, 3 pololány, 1 čtvrtlán, 7 domků, 
s polem. 2 bez pole. Jm éna obyvatelů: Doležal. Kopkft, Koz- 
nicky. Kožišník, Křupěla, Kuchař, Milbach. Matoušek. Nesvačil, 
Pokorný, Poskočil, Protivinský, Skřivánek nebo Lerch. Sezava, 
Šrámek. Žabka.

R. 1751 majitel Jan Kar. Dubsky z Třebomvslie udal. že 
u Biskupského dvora na 650 mér pole s výnosem 4 zrn. 14 měř. 
pastvin, 0 měř. zahrad, rybnik na 12 kop kuprá. luk na 3'* vozů 
sena a 12 vozu otavy, lesa 847'/* míry, pivovar na 120 sudá a 
že vyšenkuje se 8 sudá vina. Biskupsky hospodsky platil 100 zl. 
činže, odváděl vrchnosti 88 slepic u 773 vajec, hospodský na 
Závisti platil 50 zL a m lynář 100 zL mimo 1 zl. 30 kr. za ry* 
bolov. Desátku bral pouze I měřici ječmene. 15 měř. žita, 8 měř. 
ovsa */* měř. hrachu. Sedláká 12 ('/jlánici) robotovalo s párem
koni */* roku 3 dni v týdni a V* roku tí dni, s volaina 7 sedlá-
ká (též pállánici] stejnou dobu. také 7 ctvrtlániká s 1 osobou 

pěší po 3/4 ro^o dni, po 7* ro ku ^ dni v lemdni. Kdežto 
v poslední visitaci před r. 1750 žili v B. 3 celolánici s 80 má
rami, 4  pololánici 4') mérami, 1 čtvrtlánik s 20 měrami a 2 chu-
lupnici s polem, bylo zde r. 1751 již pololániká 10; měli 44 ,/_. 

miry pole, 2 1/* m pustin, zahradu na  */*— 1 m a ^  na 3 vozy 
sena. ctvrtlániká bylo 7, měli polovici, domkařft bez pole na 
panském gruntě 10, na obecním 3. Obec měla 1 4 měr. pole. 
malou zahrádku, 437a m ěř. pustin a luk na 3%  vozu sena.

T ra tě  se jmenovaly: Kaplánka, na Stráži, za M lejnem, za 
Hradištěm, il Šachty, v Mazném, na Poříčí, u Ur ha nic. pod 
Městečkem u Králova kopce u Starého čihadla. Jména osadniků 
proti r. 1671 jsou z velké části n o v á : Úalrel, Sunut, Šfáva, Klapec, 
Pelván, Vojtiř, Pojdar. Knolek a j . : nejrozšiřenéjší byli Milba- 
chovo a Koukalové. Řemeslníci byli mezi dom kaři: 1 tkadlec,
1 krejčí, 1 švec, I zámečník, 1 punčocháf, 1 uhlíř.

R. 1775 majetkové poměry byly jako r. 1750. Pololánik 
platil 18 zl. IS kr. dané. odváděl 8 slepic a 36 vajec a napředl 
7 lib. lnu neb 6 lib. hrubé koudele, robotoval týdně s párem
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koni 3 dni. ale od Juna do Václ. celý IvMen: když oral neb 
vláčil. musel přibrali ještě jednu  pěší osobu. Olvrtlánici platili 
poměrné polovici, robotovali týdně 3 dni a I osobou, avšak od 

Jana ilo Václ. celý týden. L>om- 
kařfl nu panském bylo 10; li pla- 
tili činže 0 zl. a  robotovali v ča* 
žni 5 dni týdně, některý robo 
toval celý rok 1 d en ; takový 
platil menši činži. V čns žni do 
ptávali robotnici od vrchnosti 
obili a to : pololánik l ' / 2 měř. 

řlvrtlánik */« mřř- íl domkaf 'if4 
měř. žila. T aké v čas žni dá 
váno jim něco pivu a nu konec 
žni dostali hospodáři dohromady  

1 sud. čeládka 2 >udy piva.

Jm éna obyvatelň proti roku 
1750 málo se změnila.

Škola, která mela již v XVI. 
stol (viz .dějiny*) vlastní bu 
dovu. zanikla po bitvě Bělohorské, 
na dloubou dobu ve visitač- 
niui protokole z r. 1l>57 praví se. 
žo školní budova jest zříceninou, 
že není v Biskupicich u tite le- 
kantoru (Indi moderátor) a že 
o m  édež není postaráno. Také 
v pozdějších visi luč nich proto 
kolech nečiní se zmínku o škole, 
která asi teprvé za Marie Terezie 
znovu byla zřizena. Ve zdejší 
pam átné školní knize z r. lřOó 
jest toliko poznamenáno, že byla 
.s ta rá  škola* r. 1704 ''.bořena a 
na jejím  misté nová budova pro 
školu jednotHdní založena. Příjm y učitelovy obnášely tehdy 
213*/- zl. Služue poducitelovo až do r. 1852 vyměřeno ročními 
2 5 - 3tt zlatými s celým zaopatřen ím ; od tolio roku až do r. !8(>8 
zvýšeno bvlo na 40 zl. Škola rozšířena byla r. 187tí na dvojtřidni



(pro 138 dítek), r. 1005 na IrojlHdní (pro 18tí žáků); zároveň 
postavena nová účelná budova okolní. (Obr. 18.)

Nejdéle na škole působili: učitel Baltazar Langpaul, po 
ném jeho syn Jan Langpaul a pak tohoto zet Frant. Roscndorf- 
sky. Tito 3 učitelští veteráni učitelovali zde od r. 1790— 1900, 
tedy úplných 110 let! Nynějším nadučitelem je st Jos. Mastera; 
ptiškolena není žádná cizí osada.

D IX X X JO

Boríkovice
dřivé ves, nyni jen pansky dvůr. leží 4\5 km na jich od Hrotovic 
ve vy Si 386 m, 3 lun západně od Rouchovan, kam jest farou 
odkázán. Ve dvoře rozsáhlém žije nyni na 30 obyvatelů, Čechů, 
katolíků; ve dvoře je st lihovar.

Skrovných o této bývalé osadě máme známosti:
Roku lóuO vložil Jan Koiiioíi z Bezděkova Kryštoforovi 

z Hrochova ves Bořlkovice se dvoreru. avšak již r. 1547 vložil 
Mikuláš Prušinovský z Víčková Janovi Zuhradockému zo Zahrádek 
půl vsí pusté Bořikovic se vsím.

Od 16. stol. zůstala ves pustou až do dneška; toliko pansky 
dvůr se zachoval. Roku 1G25 dostala se pustá  ves Bořikovice se 
statkem Krumlovským Gundakanovi kn. z Lichtenštejuu. Polnosti 
pustých Bořikovic rozděleny byly osadníkům v Rouchovaneeh, 
jak  dokazuji zápisy toho městečka z r. 1669. (Viz tam.)

Dalešice
(do Balešic. v Dalešicich)*) leži v mimem údoliku ve výši 394 m 
na křižovatce siinic Třebicko-Krumlovské a Hrotovsko-Náměstské; 
do kteréhož duliku sc všech stran povolnými kopečky domy osa
zenými se vjiždi. (Obr. 19.) Ve středu městečka stoji některé domy 
na půdě dosti močálovité. Zvláště velmi nízko leži část osady asi 
10 minut od středu osady vzdálená, která se nazývá .Dolanky" 
a celkově .Kordulou*. Půdorys osady jest velmi nepravidelný, 
kdežto část, které se řiká .n a  městečku*, jest dosti pravidelná. 
Domy stoji ponejvíce těsně podle sebe, obráceny průčelím do 
ulice. Lanici, jichž jest jen 6, jsou až na jednoho „na městoěku*; 
pololánici jsou jen  člvrtniků ji 12. Nových domků (baiákň)

') Od osobního jménu DaleS neb Dalata odvozené.
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za posledních let postaveno přes 20. Domky stoji nejvíce na po
čátku silnir. Sedláci maji skoto všichni před domy malé zahrádky, 
avšak větší zahrady jsou za domy. Stavěny jsou domy od základu 
do polovice z kameni, ostatní část až pod střechu ze sušených 
cihel (vepřovic neb kolovic): bilé jsou omítány beze všeho ma
lováni u bez veškerých ozdob. Obydli a stáje jsou pod jednou 
střechou; na dvoře bývá kůlna, na konci zahrady stodola. S taro
bylý kroj a nábytek vyhynul: jen  tu i tam zachovala se stará  
malovaná truhla.

V místě jest zámek o jednom  poschodí v pěkných roz
měrech na způsob kvadratury postavený. (Obr. 20.) Pot tály a 
vchody do zámku ozdobeny byly mnohou krásnou sochařskou 
p rac í: avšak z ozdob zbylo málo co. Nad hlavním vchodem vypínala 
se až do r. 1808 věž úplně stejná se zdejší farní věži; bylaf nejen 

ozdobou zámku, nýbrž celého městečka. Mezi zámeckými míst
nostmi vyniká prostranný vysoký sál. stukaturou zdoben*. Zámek 
není obydlen a  zahrada ku zámku přiléhající, založená po 
anglickém způsobu, jest dnes zpustlá.

Zámek postaven jest bezpochyby na  základech bývalého 

klášteru.
Ku zámku těšně přiléhá kostel; jest zasvěcen sv. apoštolům 

Petru u Pavlu a postaven na  bývalém hřbitově, nynějším to 
zámeckém parku. Jest velmi vlhký, neboř tak nízko leži. ž<- po 
schodech du něho se sestupuje. Presbytář je s t gotický: k němu 
přiléhá loif kostelní a na straně evangelijní stará kaple, o které 
se má za to, že jest kapli bývalého kláštera ženského. (Obr. 21.) 
Z kostelních obrazů má prý největší uměleckou cenu malý obraz 
bolestné Panny Marie (od F. ti. UmbstAlta) a na médi malovaný. 
Obraz Matku Boži a Spasitel nesouc! křiž, jejž malovala prv Anna 
baronka Hessovú Kostel pochází ttsi ze 14. stol. a m á 3 o ltáře.1)

') V kostelní •IItiZ.be jsou 3 núhrobiii kameny s nápisy Na prvním Metne, 
že léta Půné 151)7 duo áS. máje dokonal život svůj v Pánu uroz. pán pan 
Hvnek Jiři sv. pán t  Ho lic a na lMlo»icich; ostatní i  kryly télesné pozůstatky 
iléli Odkulkovjcb jednoletého Františku Antonína (f 18SI) a půldruhalelé 
Kostan<*ie <f 11.80), Nápisy na obou jsou německé a obsahu titěrného, na př.: 

.Hier lieg ich scliGner. friseher Knab‘,
Die Welt ich sehr geziercl h ab \
Aher meine sdífiue naUliliche tíalieu  
Mich zor Htm mel sport getragen haben.*

Podařilý nápis má dceruška.
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Na štíhlé vnži visí 3 zvony z novájši doby. 

Kostel důkladné opraven byl r. iyo2.

76

Fam i budova je s t  jednopatrová, opravena r. isyb. 

Knihovna fami m á přes £!0í» svazků.

Do farnosti patří Slavétice a Stropešin.
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Vlastni důchody farni jsou : výnos katastrální z pozemků 
K SfiSlO a roční renta K 1646‘40. Roku 1789 zařazena byla 
fara mezi čtvrtiániky majíc 24 j. pole.

Bližší zprávy o zdejší faře najde čtenář ve stati historické 
zdejšího kláštera. V novější době působili zde faráři: Ignác lrro 
(1817—18f>6), Antonín Dašovský (1866— 1896), arcikněz Alois Volf 
(1896— I908J á  od r. 1908 Jan Gabmnyer.

Na mírném pahrbku na straně jihovýchodní od městečka 
postavena jest kaple, blízko niž hřbitov se rozkládá. Kaple má 
sice malou, ale pěkuou kopuli s lucernou *) Roku 178" byla kaple 
zavřena a  ve prospěch náboženské Matice prodána. Vrchnost* 
která ji koupila, dala ji opravili a zřídila při ni r. 1803 kryptu, 
načež kaple nově byla vysvěcena. V okolí městečka jest 5 soch 
kamenných, pocházejících z polovice 18. stol. a sice: sv. Jana 
Nep., sv. Šebestiána, sv Floriána, sv. Hocha a sv. Nothburgy. 
Na hřbitove slojí velký krásný křiž.

Jako samoty patři do Ralešic jen Dalešický a Loupalův 
mlýn na řece Jihlavce.

Kdy byla škola založena, o tom zpráv se nezachovalo. Dle 
farní matriky Třebické z r. 1674 tehdy v Rnleáicich škola ještě 
nebyla, ale jedDalo se o její zřízeni; dle druhé matriky farní 
7. r. 1091 byla v Daleáicích škola již dosti příhodná. Učitel měl 
podíly od osadníků, ze zámku 3 miry obili a džbánek piva 
z každé várky. Jisto dále jest, že r. 1789 škola měla číslo 55 a 
zahradu na I tííG * o ze již počátkem 19. stol. zdejší učitelé mívali 
pomocníky, že se tedy ve dvou odděleních vyučovalo. Matnost 
pro druhou třídu byla však teprve okolo roku 1850 vystavěna. 
Příjmy učitelovy tehdejší obnášely se školným s výbavou za 
posuopné, s koledou a štolou 339 zl. 6 kr. siř.; mimo to k No
vému roku dostával z Dalešic 8 zl. 36 kr., tolik laké ze Slavělic 
a ze Stropešina 4 zl. 48 kr. stříbra. Z toho měl vydržovali pod- 
nčitele s ročními 120 zl. Obec Slavétice vyškolena byla r. 1877 
a Stropežán r. 1885.

Pamětní kniha školní zalozena byla roku 1870. Nejdéle 
(1843 1868) na zdejší škole působil Karel Bezstarosti, který
založil školní knihovnu, jež so původně skládala z podílů dědictví 
Sv.-Janského, Gyrillo-Methodéjského, dědictví Maličkých a Zlatých

') Odtud rozkošná Je*! vyhlídka do dalekého okolí.
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Kla^ů. Nyni knihovna žákovská obsahuji* přos 200, učitelská asi 
50 svazků. Učitel Rezstarosti jmenován byl vzorným učitelem.

Lid živi se nejvíce hospodářstvím, mimo to jest tu dosti 
různých řemeslníků pro obyčejné potřeby obyvatelstva; vytknouti 
sluší také hrnčířskou živnost, která má podklad v dobré hliné 
na poli ,u  bilé hlíny". Zboži sve rozváželi zvláště do německých 
krajin jižní Moravy a severních Rakous; nyni pracuje jen  jeden 
hrnčiř. Cech řemesel by val společný; listiny se nezachovaly: 
mezi řemeslníky nejvíce bylo obuvníků, tkalců a brnčiřň. Dnes 
jest v Dalešicieh větéi zámečnictví a strojní truhlářství. Při pan
ském dvoře jest palirna, poblíž silnice Náměstské mezi městečkem 
a předměstím Kordulou pansky pivovar se sladovnou. U městečka 
jest cihelna, která zaměstnává jen 4 —5 dělníků.

Trhy konati bylo Dalešicim povoleno Leopoldem 1. a sice 
trh týdenní ve středu a i  trhy výroční na den památky sv. Pavla 
a den sv. Leopolda: privileje ty byly obnoveny r. 1785 Josefem 11. 
a roku 1793 Leopoldem 11. Listiny o tom na pergamene psané 
opatřeny počořmi chovají se v obecním archivu. Z trhů těch 
žádny se nezachoval, tolikéž o pouti na den sv. Petra a  Pavla 
scházívá se tu několik kramářů s perníkem, cukrovím, hračkami 
a  drobným zbožím

V Dalešicich jest kontribučenská záložna.
Obyvatel bylo: r. 1835 v 97 domech 093 obyv,, r. 1870 

ve 108 domech 718 obyv.. r. 1890 žilo zde ve 137 domech 790 
obyv., r. 1900 ve 140 domech 788 obyv.. r. 1910 načítáno pří
tomných obyvatelů 801.

Stará pečef má lat. opis: „Sipillum oppidi Dalleschitz.*' 
Před zrušením roboty robotovali iánici 3 dny v týdnu s po

tahem a liž dui pěší roboty, která zvána byla robotou Jánskou. 
Pololánici pracovali 3 dny potahem a 12 dni pěšky, čtvrtlániei 
měli týdně 2*/j dne pěší roboty a bnráčnici 20 dni pěší roboty 
do roka. Kromě toho dávali lánici 4 kuřata a 15 vajec a čtvrt- 
láníci po 1 kun ti.

R. 1775 byly tyto poddanské poměry v městečku Daleši
cich : Usazeno lam bylo 8 celolániků, 1 pololánik. 18 čtvrtlániků 
a 19 domkařů. Celoláníei měli 83 míry pole orného a na 10 
měřic pustin, zahradu na ’/4 míry a luk na  6 vozů sena. Roční 
daně platili 34 zl. 4? kr., dále: za busy 40 kr. 1 den., za sle
pice 35 kr. 2 den. za kuřata 13 kr. 2 den., zo vejce 2 den., za
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předivo 34 kr. t den., za sýry 9 kr. Robotovali od Jiřího do 
Mirhala párem koni a 1 pěší osobou 0 dni v lýdni dle potřeby 
bud párem koni neb 1 pěší osobou.

rololánik mél polovici pAdy, ale luk na 4 1/ .  vozu sena; 
platil všeho polovici a robotoval polovici dni v témdni jako 
celolánik.

Ctvrtláníci měli 207/ g míry pole orného, 2*;, mirv pustin 
a luk na 21/* vozu sena, platili polovici jako půllánici a robo
tovali od sv. Jiří do sv. Michala (i dni lýdné s 1 osobou, ostatní 
čas jen 3 dny.

Doinkaři neplatili ničeho a nexobotovali. sbírali toliko z ja ra  
smrže.

Mimo obyčejnější jm éna v okoli vyjímáme tato jm éna méně 
obyčejná: Achilis. Brabec. Duchek, Dobra vnik, Chmelka, Kuba. 
Neužil, Payer. Potňček. Rup, Stav, Sachil, Valiček, Vanda, Vranik, 
Tuhý, Zemlička.

Traté tehdejší se jm enovaly; Zeiništé, u Vejvoza, na Fleku, 
za Příkopem, na Zátoce, pod Bahýnkem, Lánská, v Jezercicb, 
v Rosovcich, na Šibeničních, v Kojím , za SvodnicA, Holinka, 
Ostrovská, v LiSti. v Háčkách, v Bransoudech, pod Svatým, Ca- 
lonickú, Punčocha, Hájkovská. u Třech kamcnA. na Tabulkúclu 
za Rožima mukama, u sv. Sebastiána, za Voborou, Čalonický les.

Celkem k městečku patři plocha 1145 ha, z čehož připadá
na pole 702 ba, ua luka 32 ha, na zahrady 10 ha. na pastviny
23 ha a na lesy 335 ha.

Dobytka roku 1010 chováno: 55 koni, 338 ku.sA hovězího
a 381 kusů vepřového dobytka, 170 koz. Včelařilo se ve 73 
úlech.

V městečku jest Čtenářský spolek „Lidumil*, jenž má svoji 
knihovnu, a spolek voteráuský založený r. 1801: tež jpst zde 
spolek hasieký, poštovní úřad a slravovna.

Zhoubný požár zaznamenán je  z r. 1703. který velkou část 
městečka i s farou ztrávil, při čemž staré fami matriky shořely.

Asi pAl hodiny severně od Dalešic prostírá se trat Č a lo -  
n i c e  přiléhající těsné k lesu, který pokrývá stráně nad řekou 
Jihlavkou. Na trati té vyorávali ještě před několika lety kusy 
zdivá: také je tam studánka, o které lid si vypravuje, že jest 
v ni zakopán zvon. Něco dále na svahu feky Jililavky vidéti 
nepatrné stopy opevněného místa, kleré posud „Hrádkem* sluje.



Jsou to zříceniny středověkého hřada Č a io n ic , který jakožto 
sidlo loupežné chátry r. 1440 zároveň s Holoubkem a Rabštýnem 
ztroskotán byl. Tenkráte snad také osada Čalonice za své vzala. 
Osada bývala sídlem vladyckého rodu .z Čaionic*. *):

Ještě r. 1417 stály Čalonice. Toho totiž roku Jun Veitmilner 
ze Zirotic Janovi, synu Zikm. z Myslibořic, a jeho dědicům Alšovi 
z KunslAtu a Mikuláši z Mechová zapsal tvrziště, dvůr a 4 cha
lupy v Čalonicich. jak na něj od Ludvika z Bukoviny padly.

Dějiny.

Dalešice jsou prastarou osadou.
Dějiny Dalešic lizce spojeny jsou s dějinami panenského 

kláštera, který zde koncem 13. století založen byl. V topografii 
Volného Čteme, že v 11. století byly Dalešice knížecím statkem, 
což jest správno, avšak sluší podotknouti. že byly majetkem 
knížete Znojemského. Ale týž spisovatel má za to. že Král Vrati
slav r. 1686 Dalešice privtélil klášteru Opatovickémn v Čechách. 
V zakládací listině toho kláštera stoji, že král řeholnikům daruje 
Opatov na Moravě v provincii Brněnské, aby bratři jdoucí vy
bírat tržné v Úsobmě a Daleticich zde se zotavili.*) Naše Dale
šice darovány byly knížetem Znojemským Litoldem r. 1101 bene
diktinskému klášteru Tfebickému mezi základnimi osadami. Snad již 
kntže Litold sám založil v Daleřicíeh kostel s farou. Roku 1240 při 
pohřbu královny Konstancie v Tišnově přítomen byl též jistý 
Bohobud z Dalešic: byl to snad farář Dalešický. Kdy a kterak, 
zdali kupem neb záměnou odděleny byly Dalešice i se sousedním 
Stropešínem od kláštera Třebického. neni známo. Také při úplném 
nedostatku zpráv, ježto archiv kláštera Dalešického sc ztratil, 
nedá se zjistiti. kdo byl zdejšího kláštera zakladatelem. Toliko 
se vi, že zde stával panenský klášter kajicnic sv. Alafi Magda
leny.*) Klášter připomíná se již roku 1303, kdy mu pani Jitka

■) O tom mlít* vyklidil si lid, že tam původně stély Dalesfce, ovšem 
mylní, jelikož z písemných pramenů známe, že tam stily Čalonice. jak dosnd 
traf se jmenuje.

i) Opatov tu jmenovaný jsou nyn*jť=i Opalovtoo u Jeviíka, poWiío kterých 
leči 1'sobrno. I Daletíoe zde uvedené ležely zajisté v 16 krajiné. tle zanikly. 
Nade Dalešice to býti nemohou, poněvadž v kraji Brněnském nikdy neležely 
a od jnienovauych Opatoňc příliš jsou vzdáleny.

*) fiehole ta vznikla pnřitkem 13. století tftíic *e přižni papežů Ře
hoře IX. a Inocence IV. Do lích klášterů přijímaly se původní hříšnice, aby
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z Hodic darovala ves Stančicu (již zaniklou osadu u Opatova 
nedaleko Brtnice). R. 1321 papež .lan XXU. nařídil děkanovi ve 
Vircburku, aby vyšetřil volbu Ondřeje, převora z Dalešic řádu 
sv. Aupustýna, za generálního představeného toho řádu : tehdejší 
převora nazývala se Juln. R. 1326 daroval Mikuláš, farář v Pře- 
skačich (de Prezzir), čtvrtinu vinice bratřím komendy v Horních 
Kounicich (johanitům-); avšak kdyby mistr neb komtur to vino 
bratřím odniti chtěl, měla vinice připadrioiili klášteru v Daleši 
cích. Téhož roku odkázal svou závěti olomucky biskup Kunrát 
jeptiškám dalešickym l> kop. R. 1331 byl na faru Dalešickou od 
převory Juty potvrzen řeholnik Mikuláš, když jeho předchftdce 
Hekkard byl resignoval.

Statek kláštersky za celé 14. stolcti utěšeně rostl: R. 1358 
ziskal od hostéradského komtura Jana 1 lán v Rochticích (v zašlé 
vsi u Mozkovic), r. 1373 od Bohunka z Třekovic užitek 8 kop 
4 gr. v Moraticich a r. 137G tamže od Beneše z Rokytně l s/4 kop 
dňetiodu. R. 1378 prodal mu Ješek z Králic 7 kop bez 12 gr. 
dfichodu v Mikulovieích. Milota ze Mstěnic 2 1/2 lánu v Lipňanecíi 
a ve Mstěnicich Ví  iánu a chalupu a Jimram z Jakubova 7 kop 
a 10 gr. v Damnicich a 3 kopy v Moraticich: tyž prodal klášteru 
r. 1381 4 lány v Lechovicícb. Také r. 1386 jeptišky odkoupily 
od Mikšika z Hrádku 4 lány a čtvrt v Mikulovicich a od Mikšika 
z Přeskač r. 1390 58/4 lánu. Okolo téhož roku založil Zikmund 
z Mysli bofic po pravé straně od hlavního oltáře kapli sv. Maří 
Magdaleny, které r. 1392 pojistil na udržováni kaplanů 7 kop 
ročniho důchodu na  10 lánech, 7 chalupách a na mlýně v <le- 
lonicicli; tvrz, dvůr, lesy, řeku a horní mlýn v Oelonicich po
nechal Zikmund sobě a svým dědicům; též patronát té kaple.1)

Těžké doby nastaly klášteru za nepokojů mezi Joštem a 
Prokopem a ještě těžší za válek husitských. Většina statkft byla 
klášteru odcizena; převory nuceny byly za nastalého míru věsti

život svůj polepšily, později však dívky jen  bezúhonné. Jeptišky žily <ile ře 
hole sv. Auirustýna a  šatily ■>« bilé. pročež byly nazývány „bilými panim i“ 
Byl to jediný klášter toho řádu na Moravé.

') Ze 8 snlcovitých lístků, které Bořek ve zraku  v Daleiicich (bezpo
chyby v kapli sv. Mařt Magdaleny) objevil, soudil Volný, že klášter Dalešický 
založili páni z Trnavy („z Tymy*). osady leiici v Hakousieh nedaleko mor. 
Yrntenina. Erb, o kterém  Boček se zmiňuje, patřil také pánům z MysliboHc, 
kteří společného byli původu t  pány z Trnavy. Vše to nasvédčuje, že p im  
z MysliboHc nebyli jenom zakladatelé jmenované kaple, nýbrž i kláštera samého.
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o ně nákladné pře. Také klášter býval polmúii. Koku 141H po
hnala Eliška, dcera Maršikova z Dobré Vody, převoru i všechen 
konvent z Dalešic, že ji drží 2 lány v Morašicicb, které na ni 
po otci padly.

V řijnu r. 1425 tábořil o Dalešic císař Zikmund na svém 
pochodě do Cech. Odtud psal dne 12. řijna, v pátek před 
sv. Kalixtem dva listy: jeden Oldřichovi z Rožmberka, aby 
Táborům, kteři by spěchali na pornoc klášteru Třebickému, do 
zad vpadl: druhý Maternovi z Vožice, aby se statečné hájil, že 
mu táhne na pomoc.

Hlavni úpadek kláštera nastal po jeho vypáleni Prokopem 
Velikým r. 1430.

R. 1437 pohnala převora Dorota a celý konvent Milotu 
z Pfcmilkova za 200 kop. že jim bezprávně drží ves Stančice, 
klášterské zpupné zboží. Táž převora pohnala r. 1438 Jana 
z Árklebic a  Slavétic ze 200 kop. že neodvádí klášterní desátek 
z Miroslavě, klášterské důchody z Králic, a že zatápí klášterská 
luka u Slavétic.

Mrzutosti a rozepře s Janem Líznou z Árklebic a na Sla- 
věticich a Dorotou převorou trvaly neustále: R. 1460 převora 
Dorota jej pohnala za 200 hř., že svým rybníkem potopil kláš
teru dědictví, což rádně provedly lidmi starožitnými pod přísahou a 
Lizna přijav tu přísahu jim to mocně drži; také jej pohnala ze 100 bř. 
gT.. že jim od mnoho let jejich desátek v Slavelitich beře a že drži 
mocí po pfiljedenácta lánu, ježto ten desátek spravedlivé k jejich 
klášteru sluší. I podpřevcra a všechen konvent pohnaly Lixnu, 
že když slovutná pani Machna z Hlavatee žila s nimi v klášteře 

a učinila poruěenstvi a poručníkem mocným Jana Liznu a od
kázala, aby Lizna jim vydal 18 kop gn; a on. po smrti jeji po
brav peníze, nechce nám vydati. Naproti tomu Jan Lizna pohnal 
pannu Dorotu a všechen konvent ze 200 zl., že mu řekly, aby 
rybnik předce dělal a slíbily mu. což by lidem vytopil a lidem 
jich oddal, že jest to jejich dobrá v ů le ; a toho jsou jemu nedr
žely a on na jich rčení hrázi výše udělal a skrze to velkou ško 
du vzal. Jak půhony ty ukončeny byly, toho v Půhonech se ne- 
dočitáme. Brzy totiž na to nastaly války krále Jiřího s Matyášem, za 
kterých celý zdejší kraj byl spustošen a také klášter mnoho ulrpél.

R. 1480 Kaleřina z Račic, převoryše a konvent kláštera 
Dal. pohnaly p. Půta z Liohtenburka za 100 bř.. že jim drži

8i
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ulici v Jaroiněřicich. klerá slově Lhota: g jakým výsledkem ncni 
známo.

R. 1Í84 ivančicky farář Štěpán přenechal svou faru dale- 
šickému proboštovi Jiljimu, z čehož povstal tuhy spor. který 
i tenkráte se neukončil, když Jilji po 2 letech na  faru resignoval.

R. 1403 pohnala převora Kateřina Markvardu Talafusa 
z Říčan a z Dunajovic. že odftal jeji lidem u drzi roli. která 
nyni již lesem zarostla a jim toho poživati nedá, ačkoliv onv a 
jejich lidé k tomu lepši právo maji.

R. 1502 Václav z Volfiřova pohnal Jana Zeleného z Řičan 
ze <50<) zl. dob. ith., že mu slíbil za pannu Kateřinu, převoru a 
všechen konvent kláštera Dal.1) za list správní nu ves pustou 
Stančice a  stejnou dobu Hynek z Popůvek. Jan  Zeleny /. Říčan 
a Jindř. z Hofeřic pohnali pannu převoru Kateřinu, že je  nechce 
vyvadili ze slibu brntřim Maršovi a Václavovi z Volfiřova na 
pustou ves Stančice. (Převoře a konventu bylo rozkázáno, aby 
těm pánům vyhověly).

Horlivý katolik král Vladislav Jagaj lovec. chtěje klášteru 
pomoci, vydal r. 1502 m ocn t list Hynkovi z Kunštátu n z Polně, 
synu neb. Jana z Kunštátu a z. Polně, že má zůstati při opraré  
kláštera Dalešického, jako nebožtík otec jeho. Tiin však klášteru 
zpomoženo nebylo, jelikož přemnozí t, zv. oprávcové neb ochrán
cové klášterů vice si hleděli prospěchu vlastního, vyssávajice 
jm ěni klášterní. Mimo to páni Kunštátáti o klášter náležité starali 
se nemohli, žijice v nynějším pruském Slezsku (vévodové Min- 
sterberšti). Za pánů z Kunštátu klášter jen živořil. Poslední pře- 
vorou jelto byla Barbora z Tavikovie, která klášterské statky a 
práva srdnaté, ač bez výsledku hájila: často byla i sama po
hnána před soud.

Ř. 13H4 pohnala Mik. Jankovského z Vlašimě, že ji  pobral 
desátky ve vsi íSlavéticich a r. 1545 jeho nástupce Jindř. z Vlašimě, 
žc předchůdce a strýc jeho Mikuláš topil rybníkem Slavětičkym 
rybník a luku Dalešická a že desátku ze Slavétic neodvádí.

R. 1531 potvrdil Ferdinand I. smlouvu sepsanou v Rou- 
chovanoch mezi Janem z Pernštýna a Barborou z Tavikovie, 
převorou, dle které klášter za ročních 20 zl. mu přenechal pusté 
lány a podsedky v Lechovicích a r . 1530 smlouvu uzavřenou

') H. 1501 |>ro.lal klášter Dal. pustou ves Stančice bratřím  z Volftfora.

6’



v Dalešicich mezi převorou Barborou /. Tavikovic a Zikmundem 
Vúleckým z Mírová na  Miroslavě, dle které za 15 zl. a !» ?r. bi-
lých přenechává jem u 5 po4daných a néktere důchody v Da-
micich,

Konečně král Ferdinand I. zastavil r. 1546 klášter Dalešický 
a jeho statky za 3500 kop Karlovi ze Žerotina a na Zehušicich, 
hejtmanu knížetství Hlohovského. Statek mu však nebyl po ruce: 
protož se svolenim královým postoupil jej r. 1553 Burjanovi 
Osovskému z Doubravice a na Válči za 4500 kop česk. kr. s pod
mínkou, aby převoru a jednu žijící jeptišku jm énem Bláznovou 
do sm rti vydržoval: mezi tim zemfela jeptiška a  Buijan se za
vázal vydržovuti převoru platem 10 kop ročních a  jednoho sudu vina.

T aké Bnrjnn Osovský klášter dlouho nedržel. S povolením 
královským (daným ve Vidni ve čtvrtek po sv. Prokopu 1556) 
zastavil jej za b'000 kop miš. Jindřichovi Kralickému 7. Králic a 
sice za tim na 7 let. (Krb 32.)

Boku 15r»2 potvrdil král Ferdinand L Kralickému další
drženi (viz erb); tohoto roku ještě, když Vratislav z Pernštejna 
prodal Židlochoviee Jarošovi ze Zastřizl, platilo panství Židlo- 
chovice klášteru Unlešickému 1(1 kop.

Roku 1564 udělil Jindřich Kralický Dalešicim a příslušným 
vesnicím odmrf, začež měl ročně dos 'áva ti. z městečka Dalešic 
a od mlynářů tučnou husu z každého lánu a  2 slepice, dohro 
mady 21 husu a 38 slepic; ze Skreje i ze mlýna 13 hus a 
3 slepice: z Vorlúnce 4 husy, 8 slepic; ze Třebenic a od mlynáře 
17 hus a  33 slepic; z Stropešina 11 hus a 20 slepic; z Morasic 
11 hus, 11 slepic; od 10 osadnikft městečka Mikulovic 10 has 
a 13 slepic; ze dvora .Florkého* u Krokočina 1 busu a  4 slepice: 
od 2 usedlých a  od mlynáře újezdského 3 husy a  5 slepic: od 
7 v Hodové usedlých 7 hus a 14 slepic.

Listinu tu potvrdil král Ferdinand I. v úterý po prvni postni
neděli 1564 a městečku Dalešicům udělil právo pečetiti zeleným 
voskem.

Pečeř: viz str. 20., čis. 5.
Za Jindřicha Kralického po smrti Barbory Tavikovské (okolo 

r. 156<>) zaniknul panenský klášter Dalešický docela, potrvav 
déle než půl třetího sta let. Nezanikl tedy, jak  mnozí historikové
mini i pišou ve válkách husitských, nýbrž po více než 100 letech
po nich. Klášter držel také patronát zdejší fary, kterou obsazo-
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val svými knězi (probošty). Správu klášterní vedly převory, z nichž 
znám y jsou  jen  něk teré : Judita z Hodic (1303. 1312. 1331), Eva 
(1373). Milka (1371). Kuňka (1390). Dorota (1437). Vracka (1 WS). 
Dorota <1445. 1400). Kateřina z Račic (1480 a 1500), Barboia 
z Tavikovic (1510 a  1546).

P roboštové ne jm enuji: Ondřej (1321), Hekkard (před 1331), 
Mikuláš (1331), Vavřinec (1438). Mikuláš (1460) a Jilji (1470).

Po zaniknuti k láštera opanovali zdejši faru nekatolíci, kteří 
j i  drželi až do r. 1612. Jesuita, který v Dal. misie konal, vypra
vuje. že zdejší pastor sochám Ježíška. Panny Marie a sv. Vav
řince pozurážel nosy, což prý je ště  r. 1702 bylo viděli. Vzal prý 
po bitvě Bělohorské za to krutou odm ěnu. Byl polskými žoldnéři 
popaden, do kostela vlečen, o hlavni oltář uěkolikkráte udeřen, 
tak že v krátké obvili ducha vypustil.

Po Jindřichovi z Králic ( t  1576), jenž pochován byl v Krá
licích. držela Dalešice napřed jeho vdova Ludmila z Náchoda 
a na Dalešicich1), pak syn jeho  Frant. Kralicky z Králic a  na 
Dalešicicb a po tom jeho  b ra tr  (r. 1592) Jan  Bedřich, po jehožto 
smrti královští spluomocněnci r. 1609 statek ten prodali Jiříkovi 
z Náchoda (erb 18.) přes nároky Bedřicha u A lbrechta starš, Sedl- 
nickvch z Choltic (erb 19.), kteři t. r. zažádali sněm zemský, aby uve
deni byli ve statek Dalešický. jenž prý jim připadl, a  Dalesic- 
psáli se počali.*) Avšak vklad m ajestátu královského, resp. smlouvy 
trhové mezi pp. Maxem Lvem z Rožmitálu a z Blatné a Ladi
slavem Ólejnicem ze Šlejnic, jakožto komisaři k prodeji statku 
Dalešického nařízenými ze strany jedné a  uroz. panem Jiříkem 
z Náchoda a  na Tulešicich ze strany druhé stal se teprve r. 1615. 
Ke statku patřily: městečko Dalešice s tvrzi, dvorem a pivova
rem. vesnice Třebenice, Stropešm, Skreje a několik poddaných 
v Karlově; cena kupní byla 2<».lb0 zl. Jiřik z Náchoda, jenž byl 
c. k. radou, komořím a nejvyšším sudím na Moravě, užíval Da- 
lešic až do své smrti r. 1649. Jeho syti a dědic Leopold Jindřich 
brzy po sm rti otcově (r. 105') přenechat statek Dalešice na  splátku

l) Roku 15S5 pohnat její bratr Bodří cti z Náchoda na jejtm mlsté a na 
místě |>. Bořily z Buděe, poručníka dělí po Jindřichu Kralickém, Viléma 

Jankovského z Vlahiué. ic- dal pohniti desátek z© Slavětio, klcry patřil sirotám.
*» R oku ltius ustanovil Jan  B edřich  Kralický z Kralic n a  DaleSicicli a 

Slaréticick (syn Ludmily Březnické z Nácbwla h Jindřicha z Kritici za své 
dědice d íti  své sestry Judylv  z Králic. manZelkv Jaun  Sedlnickčho Z Choltic.
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dluhu oleova 15.300 zl. Hynkovi Jiřímu sv. pánu z Hodic za
10.000 zL Baron z Hodic žil do r. 1607 a pochován byl ve 
zdejším kostele: Dalešice odkázal své manželce Kateřině roz. 
Kábovně z R ybnan .1) T ato  po druhé se provdala za Leopolda 
ryt. Odkolka z O u jezda : avšak již po 2 letech zemřela, učinivši 
manžela dědicem svého majetku se závazkem, aby vystého- 
valcům do Uh. Skalice 300 zl. vyplatil. Rytíř Odkolek přikoupil 
k Dalešicftm r. 1685 statek Valečky, osadil znova pustou vesnici 
Chroustov, obnovil r. 1675 faru v Dalcšicich. Po velkém požáru 
povstalém r. 1703 (13. dubna), kléry i faru Dalešickou s matri
kami zničil, postavil n a  blizském návrši, odkud do okolí rozkošná 
je st vyhlidka. kapli Xejsv. Trojice r. 1708. Z náhrobků v Dale- 
šickém kostele zachovaných dovídáme se, ze děti Odkolkovy 
z druhého manželství v útlém stáři pomřeli. (Viz sta í o kostele.) 
P řed  svou smrti prodal nejen statek Valečky (r. 1712). nýbrž 
i s tatek Dalešický (r. 1713) u zemřel bezdětek r. 1715.*)

Dalešice koupil za 51.000 zl. Jan Antoniu Pachta z Rájová 
(von Reyhofen) (erb 9.), však již jeho syn Antonín Karel 
prodal je  1724- polnímu zbrojmistru Jindř. Jos. br. Daunovi, 
jenž zám ek obnovil a park u  ného založil. Svou závěti 
/. r. 1761 ustanovil dědicem syna Maxmiliána, který již I. čer
vence téhož roku je j prodal i se Slavělicenii dvornímu radovi 
H eřm anu Vavřinci ryt- Kannegiesserovi za 111.000. T ento  r. 1766 
odkázal statek své ženě Anně a dceři Kateřině. A nna zemřela 
r. 1770 a Kateřina provdala se za Jachym a Alberta barona Hessa, 
jenž r. 1785 přikoupil Valč. Nástupcem jeho byl Heřman Albert 
baron Hiller-lless. c. k .  guberniálni rada.

P o  smrti tohoto koupil Dalešice od dědiců Jiří baron Siná 
r. 1850. po jehožto smrti nastoupil dědictví syn jeho Simon, který 
zemřel r. 1876, zanechav jen  dcery. Ifigenie p rovdaná za fran
couzského vévodu Edm unda de Caslríes obdržela s ílrotovskvm 

statkem  Dalešice. Dobrodružným životem tohoto byly zadlužené 
statky Dalešice ae Slavětiremi, Valč, Hrotovice. Myslibořicea Krhov 
prodány  švechatskému sládkovi Ant. Drehcrovi r. 18»2.

Dalešice s Válči a Slavéticemi mají vyměry 2i31 ha a tvoři 
část velkostatku Hrolovského.

')  Z á ré f  Hynka Jifika  z Hodic J o  Z em ských d t»k  zapsaua byla r. 1674.
•) Hod Odkolků z O ujezda žije dosud povýšen byv již v 17. atol. n a  rod 

avobodnVch pánů. E rb  Odkolků viz okres Velko-Mezfiíeký obr. 80.
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Za hrab. Jindř. Janu Dauna učinila r. 1750 vrchnost o statku 

Dalešickém toto přiznáni:
r  Dalešického dvora měl statek 764 měř. oruého pole a  8<• 

měř. pole Spatného, 900 měř. pastvin a 28 měř. různých zahrad, 
u Skrejskéhu dvora 224 měř. o m le li il 100 měř. špatných 

poli a  800 měř. pastvisk.
u Dalešic luk na 80 vozů sena a 40 otavy, u Skreje jun na 

3 vozy sena a 1 vůz otavy,
u Dalešic lesů 900 měř., u Stropešína 4*0 měř., u S třebe- 

nic 800 m ěř..
v rybnících Bezděkově u Ostrově po 30 kopách kaprů a pivo

var na 180 sudů.
Gruntovní činže bra l statek ze všech vesnic 74 zl. 55 kr., 

za předivo 26 zl. 10 kr.
P erna té  zvěře dostávala vrchnost: hus 02, slepic. 311, vajec 

15 kop 45 kusů. Kromě toho byly platy z hospod; Dolešické 
50 zl., Střebenické 30 zl., S lropešinské 10 zl. a Skrejské 25 zl. 
a ze m lýnů: Dalešickélio 80 zl.. Střebenickúho 100 zl., S trope- 
šinskeho 100 zl., Skrejského 80 zl., ze mlýna Zanášky 60 z l  
Stavy u mlýnů spravovali byla povinna vrchnost.

R obot s párem koni bylo 37 po 6 dnech týdně a 1 po 
3 dnech tý d n ě ; pěái roboty po 6 dnech týdně 62 a 1 po 3 dnech týdně.

003000

Dobronice
(do Do-ic, v Do-cich), osada dle zakladatele Dobroné pojm eno
vaná). loži jižně od Hrotovic ve přím é vzdálenosti 11 km. Ves
nice leží na  návršni rovině ve výši asi 400 km., tak že je st ji 
od východu n severu daleko viděti. S tředem  teče Dobronický 
potůček tvořte! na  návsi rybníček; opustiv osadu vlévá se do 
blízkého potůčku Rěhařovického. Domy slavené z kam ene a po
kryte nejvíce křídlící obráceny jsou do návsi průčelím. Jsou beze 
všech ozdob a nemají výklenků; před domy jsou  květinové za 
hrádky. I 'spořádáni statků jest jako ve vesnicích okolních; zadní 
stranu obdélníkových dvorů uzavírají stodoly za kterými jsou 
ovocné zahrady. Na východním konci osady stoji panský dvůr 
velkostatku T avikovského: uvnitř osady jest kaplička sv. Jana 
Sarkandra se 2 menšími zvony z doby novější. Ani v kroji ani 
v nábytku svéráznost se nezachovala.



Lid živi se hospodářstvím . Jsou zde 2 lány po 130 m érách 
pole. 9 pololdnů po 60 mórách a 4 ětvrtlány po 45 mórách. 
Velkostatku patři 2 Vs lánu s 320 mórami pole.

Plocha všech pozemků obce Dobronic jest 447 ha, z čehož 

obci sam otné patři 7 ha polo 2*78 ha luk, 2*6 ha pastvin a 
1*77 ha pudy neplodné s čistým ročním výtěžkem asi 700 kor. 
Celkem je s t 294 ha pole, 11 Im luk, 7 ha  zahrad, 1G ha  pastvišť 

105 ha lesa.
P řed  rokem 1848 robotovalo se na  láné týdně 3 dny s po

tahem a mimo to od 25. března do 28. záři 3 dny pěšky ; za 
půllán robotovali 2 dny s potahem  a 1 den pěšky. Na potah  
dostával pololáník 25 gr. denně. Desátek obilní z veškeré úrody 
odváděl se do Tavikovic; na  faru do Béhařovic dávali o velko- 

nocich pouze 3— 4 vejce. Po  zrušeni roboty platilo se z lánu 
výkupného 400 zl. šajnů a dle toho pom ěrné i z pololánu a 

čtvrt lánu.
It.  1910 načítáno v 51 dom ecb 274 ubyv., vesměs katolíku. 

Č echů; r. 1870 žilo zde ve 48 dom. 228 obyv. a  r .  1835 ve 47 

dom ech 239 obyv.: r. 1804 napočítáno v 36 dom . 184 obyv., 
r. 1689 bylo zde jen  G domů. Dobytka r. 1910 napočítáno: 
29 koní. 141 hov. dob., 43 koz, 151 vepřů, včely chovány v 10 
úlech. P řifařeny1) a přiškoleny jsou  Dobronice do Béhařovic, se 
kterými spojeny jsou  silnici.

T ra tě  jm enovaly se do r. 1899, kdy provedeno bylo scelp- 
váni pozem ku: N'a Dílech, pod Skalkou, ua Padělkách, u Božích 
muk, pod Kleci, v Jaborůvce, N ádavky. Doliny, u Šachty, Březí; 

po  scelovány tra tě  úplně jinak pojmenovány.
Déle než 100 let drži sta tky: rodiny Ševčíkova a Zvěřinová.
S tará  pečeť obecni ukazuje kolo a  nad  nim radlici.

D ě jin y .

Dle Dobronic psal se s tarý  vladycky rod. Byltě příbuzným 

s pány UnKcrsberka (ze Sádku) a z Horního l je z d a .  užívaje po 
dobného znaku, totiž štit rozdělený na 3 díly, v liom im  majici 
5 lištou malou růžici (erb 22.). O blíbená jim  jm éna b y la : Jimiaiu, 
Š těpán. Vil, Filip a  Soběn (Soběslav). První toho jm éna připo
m íná se v druhé polovici 13. stol., totiž T heodorik  z Dobronic.
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') 2c  by rde  bývala fara ve 14. atol., jak  Volný m tm .n iř im  není ilokšnáiio.



jehožto syn Vit, probošt v Olbramovtckém kostele, se svými bratry 
Štěpánem, (iotlfriedem (Bohumírem). Ostojem, Soběslavem a 
Jimramem r. 1283 prodali za 40 kop klášteru Luckému ves 
Mulfroft se mlýnem a části patronátu.

R. 1320 děje se zmínka o Michalovi z Dobronic, jehožto 

vdova Kateřina r. 1348 zde svobodny lán obdržela. R. 1337 
čteme na listině kláštera Luckého práva svědkň Staňka a Jim ram a 

z Dobronic. který r. 1338 také pověřil svědectvím listinu Bočka 
z lio rn i Plavče. Toho roku připomíná se též Filip z Dobronic 
(Cod. dipl. VIIIt 330).

R. 1340 Sobeň. farář z Běhařovic, spolčil se na vše zboží 

v Dobronicicb se svým synovcem Štěpánem  (1.147) a roku následu
jícího Vilém z Dobronic své zboží v Dohronicich totiž jedno popluži. 
mlýn s lesy a loukami a kostelním patronátem  (v Bébařovicich) 
zaměnil s Ješkem 1) z Plenkovic za téhož zboží v Plenkovicich. 
kterýžto Ješek se pak psal z Dobronic, (11. 83.) a prodal r. 1350 

lesy a louku v Dobronicich Sultánovi, faráři v Béhařovicich. a jeho 
synovci Štěpánovi, načež tento sve ženě Krisce na il láuecb*) 
v Dobronicich 18 kop věna pojistil: r. 1360 vzdal se farář Soběn 
svých řtatku v Dobronicich ve prospěch b ra tra  Filipa a synovce 
Štěpána.

R. 1376 prodal JeSek svůj majetek v Dobronicich Štěpánovi
z Ratišovie a  Jimramovi. synu Filipa z Dobronic. mezi jiným
též mlýn, který se nazýval .Sovoliisk1- a tito tři vzájemně nu 
zboži v Dobronicich se spolčili r. 1381. R. 1374 Jimram z Do
bronic své ženě Elišce rňzne zboži v Dobronicich, mezi nim take 

malinistě ,H eřm unov-dil* dal věnem k rukoum svého zetě Maršika 
z Ratisovic.

K. 1385 prodal Filip z Dobronic svém u synovi (Jimramovi)
2 podsedky s imtlinistém u vsi a s lukami. které slnlv „Pod-
skřiny“ a  současně prodal Š těpán  z Dobronic J mramovi osedly 

dvftr s rubisky, mlýnem a pastvinami.
Roku následujícího zapsal Štěpán z Dobronic s re  manželce 

Ofce 20 kop na zboži v Dobronicich k rukoum jejího bratru, 
faráře Mikuláše z Kunštátu.

R. 1387 daroval Filip z Dobronic Sobénovi. brněnskému 
kanovníku, u Štěpánovi z Běhařovic zboži. které měl v Dobro-

1) I t .  1 3 5 8  z . q » ř a t  J e ^ e k  e v ě  choti K m ** véno na  n a  D o t i m n i r i c h .

*) Jimnmovou ženou byla Elita z Ritiáovk.
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nicích (totiž dvůr s B lány, 3 podsedkv, lesy a  řekam i); r. 1398 
Soběn, tehdy farář ve Vladislavě, přijal na spolek zboží v Do- 
bronicich Jim ram a z Ujezda, čemuž Jan z Dobronic odporoval. 
Také současně získali Soběn a Jim ram  z Ú jezda zboží v Dobro- 
nicich od Ofky, vdovy po Š těpánovi.

Toho také roku Jan  z Dobronic své ženě Barboře na  dvoře 
v Dobronicích 50 kop věno pojistil k riikoum jejího b ra tra  Jilvina 
z Hartvikovic. R . 1390 spolčil se S t ě p á n  z B ě h a ř o v i c  s Janem  
z Dobronic a  vzal také na zboži své v Dobronicích a B ěhařo- 
vicich do spolku Filipa, syna Bláhy z Oslavičky. R. 1399 prodal 
Jan z Dobronic Janu Puczhartovi z Ratišovic 4  popla tné lány 

v Dobronicich. které držel neb. S t e p á n  a  on bezpochyby na 
Sobénovi a Jimramovi vysoudil; současné také spolčil se s Mar
tinem Slížem z Chřepic.

R. 1400 Ofka. vdova po Štěpánovi z Běhařovic právo své 
na véno v Dobronicich p roda la  Sobénovi z D obronic a Jim ra 
movi z Ú jezda: současně Kateřina, dcera Jim ram ova z Újezda. 
vzala svého m anžela Petra  z Dúblevic (Doudlebic :J) na spolek 
na své dědictví v Dobronicich (dvůr, 4-1/* lánu. 4 podsedky a  
tvrz) a  na čá-st ( l/3) pa tronátu  v Béhařovicich. T om u odporovali 
m arkrabí JoSt tvrdé, že m á na odum řelé zboži v Dobronicich 
větší právo, také Adam z Křidlovic, manžel Barbory z Újezda 
jm énem  sirotů po Janovi z Dobronic, jenž dokazoval, že K ateřina 
práva na  */, pa troná tu  v Béhařovicich nemá.

R. 1407 Barbora z Ú jezda své véno (50 kop) v Dobronicich 
zapsala Muchné (Markétě) z Újezda. k terá  se hned na to véno 
spolčila se svým mužem Václavem z Plotist, jem už říkali Kanček; 
také Dorota z Dobronic téhož Václava vzala na spolek svého 
věna v Dobronicích.

R. 1409 Martin řeč. Slíž z Chřepic p rodal 2 lány v Dobro-
nicfch Henzlikovi z Búůovn a  Brunovi z Vesce.

R. 1412 prodala  K ateřina z Újezda za souhlasu svého m uže 
P e tra  Ondřejovi řeč. Helmoví z C hotěrad  dvůr s tvrzi n pol
nostmi v Dobronicích, vyjimaje patronát kostela v Béhařovicich 
u traf řeč. .N ivku v Stříbrnících * a  Heliu své ženě Anně 100 
kop véna n a  tom  zapsal. R. 1414 vyskytuje se v Půbonech 
Jiřík z Dobronic. který pohnal Martina Sliže z Křepic. že mu
slíbil z desk vyložili zboži v Dobronicich a toho neučinil.

9<l
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R. 1415 byla Anna llclm ova již vdovou u spolčila se na 
véno své s Budišem z Budínova a r. následujícího prodala to 
véno Anně u Michalovi řeč. Vidunovi ze Žiřtaii. který současně 
od liroclia z Ratišovic právo jeho nn Dobronice zakoupil. Roku 
1410 prodala Herka z Oslavičky Jakubovi z Upolnéšic v Dobro- 
nicich 3 louky, nazvané: „Suchá louka*, „Kopanina* a „Roho- 
zice* a 1420 koupil Jan z Tavikovic 2 lány v Dobronicich od 
llenzlika z Banova.

R. 1437 Anna z Dobronic spo’čila se na zboži v Dobro- 
nicích ve 100 kopách se svým manželem Vavřincem z Vlčkovic; 
stejnou dobou pohnala Jana z Pernštejna (na Templšlejně), že 
ji moci drži dvůr v Dobronicich s rybníky; *) takc se toho roku 
jmenuje Margareta z Byšic, která pohnala Zdeňka z Dobronic, 
že odprodal její lán.

R. 1447 byla Anna po druhé vdána s Mikulášem z Ryšic 
řeč. Vídanou z Dobronic,") se kterým se spo čila na svůj ma
jetek v Dobronicich, čímž statek Dobrouickv, skoro scelen byl. 
R. 1448 K'ška z Chřipic pohn. Manu Tavíkovskii n Margurotu 
Zdeňkovu z Dobronic, že ji  držely dvůr, lán a podsedek tu 
v Dobronicich, které zboži na ně spadlo po strýci.

Brzy po tom připadly Dobronice neznámým způsobem 
držitelům Tavikovic. (Viz tam.)

Avšak nároky na Jeden dvňr v Dobronicich obnovila roku 
1480 Ludmila z ('jezda, která pohnala Ludvika z Tavikovic ze 
100 bř., že ji drži v Dobronicich dvůr s příslušenstvím, ku 
kterému onu vétái právo má. V lom sporu páni nalezli: „Po
něvadž Lidmila své dědictví provodí, že ji má Tavikovský sstťi- 
pili toho dvora a, dal-li jest co Tavikovský za jejího bratra, má 
právo před sebú*. Dobronice připadly později dceři Ludmiliné 
Anně Tavikovské, která sc provdala za Oldřicha z Xáchoda a 
jemu statek Tavikovský s Dobronicemi věnem přinesla, načež 
Dobronice s Tavikovicemi nn vždy spojeny zůstaly.

R. 1493 Jindřich z Vlašimě a ze Slatiny, Mikuláš z Tu- 
lešic a Jiří Kusy z Oleksovic, rukojmé za f  Ludvika Tavlkov- 
ského, Ludmile z Rican, manželce jeho. 322 zl. v Dobronicich

■) V tom to půhona nazývá se  Anna z Dobronic manželkou Vavřincovou 
z Králové Hradce, jenž byl totožným s  Vavřincem z Vlčkovic. Anna. byla a«i 
dcerou  Jiřika z Dobronic a jeho  manželky Markety, sestry Amiv Helinovny.

-) Byl bezpochyby synem Michala Yi<iuny



vložili a  ona své d ě t i : Jindřicha. Annu. Barboru a Marketu z Ta- 
Yikovic n a  spolek vzala.

R . 1498 Anna z Tavikovic svém u manželi Oldřichovi z Ná
chod a svůj m ajetek (v něm take Dobronice) zapsala, načež
Oldřich to zboži ještě  téhož roku Prokopu Zajimačovi z Kun- 
5 ta tu  vložil. (Viz Tavikovice.)

R . 1750 bylo zde usazeuo ('* celolánlků, 0 pololániků a 3 
•čtvrtlánici.

Celolánici měli 83 y 4 mirv pole, l 1/ ,  m. zahrady, 8 m ěr 
pastv in  a luk na  3 vozy.

Pololánici měli 4;l m ěr pole, 4  m. pustin, přes y4 in.
zahrady  a luk na l 1/* vozu sena.

Čtvrtlánici drželi 28*^ m. pole, 2 m. pustin, */B m. za
hrady a luk na l*/4 vozu.

K těmto počítali také m lynáře, jenž měl 1 složeni, 11 V* 
mirv pole. 2/„ m. zah rady  a luk na 4»/2 vozu sena. a panského 
hospodského v obci. který měl 14 m ěr pole.

T aké se počítal k nim přespolní pansky hospodsky na ho
spodě k Taríkovicftm, jenž měl také na 10 m ěr pole.

Celkem patřilo do  obce: 883'/* mirv pole, 103, 4 m. zahrad. 
78 m ěr pustin a luk na  31J/ 4 vozu sena a otavy.

T ra tě  se nazýval v: Na kunově nivě, pod křižem, u Stavu,
u Božích muk, na Piskách, u Březí, k Oujezdu, na  Slražauskej,
Nadávky, pod Bažantnici, nad Puntnm a.

O byvatelé: Dobeš, Eliáš. Janiček. Juraček. Mrkva. Nováček. 
Pavlík. Procházka, Severyn, Svoboda, Ševčík, Š t a s t n y .

R . 1775 byly poměry nugetnikft zcela stejné jako r. 1750. 
což u jiných sousedních obcí m arně hledáme.

Celolánici platili daně 37 zl. 48 kr., gruntovní činže 2 zl. 
31 kr., robotovali od Jiřího do Jana týdně C dni s  párem koni, 
od Janu do Michala mimo po tah  ještě  s 1 péši osobou 6 dni, 
ostatn í čas 5 dni s párem  koni.

Pololánici platili dané 23 zl. 54 kr. a grunt, činže 1 zl* 
42 kr. 2 den .; robotovali od Jiřihu do Michala 3 dni s párem  
koni a 1 pěši osobou, ostatní čas 3 dni s potahem  a 2 s pěší 
osobou.

Čtvrtlánici platili ročně 7 zl. 54 kr. daně a 50 kr. 1 den. 
g ru n t činže: robotovali od Jiřího do Michala ti dni, ostatní dobu 
5 dni s pěší osobou. Ke čtvrtlánikftm připočten novy osedly na



domě č. 26; měl pouze l l 1/, měřice pole, ale lak na 4'/« vozu 
sena; platil 4 zl. daně a nerobotoval.

Domkařů nových bylo 6 ; platili 24 kr. dané, robotovali 
1 den týdně s 1 osobou.

Poměry majetkové byly za těch 25 let stejné, ale obyvatelé 
na mnoze novi: Benda, Dvofák, Dvořáček, Kovářík. Nečas, 
Pachta, Smutný, Sláva, Zvěřina.

Dukovany.

Asi 107* km jihovýchodně na silnici z Hrotovic do Krumlova 
ve výši 312 m leži fami osada Dukovany nad pravým břehem 
Jihlavky poblíž lesa. Původní osada má tvar obdélníka na obou 
koncích rozšířeného a tvoři skoro jedinou ulici; druhou ulici 
tvoři část novější, postavena podél silnice vedoucí ke Krumlovu. 
(Obr. 22.) Domy v dědině stoji těsné vedle sebe, některé štítem, 
jiné průčelím obráceny do ulice; stavěny jsou z kamene a cihel 
a pokryty křidlici; tu i tam viděti ještě dům doškový. Pted 
domy jsou malé květinové zahrádky, za domy ovocné zahrady.

Samoty, které do obce patři, jsou: Homi mlýn, elektrárna, 
kruhová cihelna, elektrická pila a hájenka.

Zámek jednopatrový jest vkusné staveni v ozdobném parku; 
stavba pocházi z r. 1790, stoji u  Krumlovské silnice. (Obr. 23.) 
Na jih od něho na výšině 362 m stoji kostel a od tohoto vý
chodně panský dvůr. Panství udržuje také strojní cihelnu se 1+ 
dělníky, elektrárnu*) s 2 dělníky a pilu se 7 dělníky. Také jest 
zde lihovar (Obr. 24.) a strojní truhlářství.

Kostel zasvěcen jest sv. Václavu; postavili jej templáři a 
biskup Bruno prohlásili dal, že kostel jest a zůstati m i illiálnim 
kostelem farního kostela v Hor. Dubňanech,*) což biskup erme- 
landský Jindřich, jenž kostel r. 1279 posvětil, veřejné oznámil. 
(Obr. 25.) Poměr tento trval až do r. 1691, kdy v Dukovanech 
samostatná kurácie zřízena byla. V kostele jsou 3 oltáře, na 
jednom hezký obraz od Winterhaltera; také 2 náhrobky bý
valých majitelů chová kostel totiž Karla Jiřiho Podstatského

') Elektrárna upravena z mlýna Havránkova, dodává proud do Du
kovan, Kouchovan a Lhánic. *) Cod. IV., 166.
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sv. p. z Prusinov.c ( t  I7-J3) a brněnského lékaře VhI. A n t  z Blu- 
menberku | í 1701). V zimě r. 1713 byl kostel úplně Vykraden; tehdy

obrátila s e  obec s prosebnou listinou na vSechny obce moravské 
o milodary. V novějái době (r. 1901) byl kostel důkladně opraven 
nákladem pi. patronky: tnke přistavěna nová sakristie. Na věži



visi 2 zvony, z nichž vétši slit k zwuláni slova Bo od Wácl. 
Komvarzc ve Welké Bitessy 1567. Druhý zvon 7 ctťi těžký za

M5

koupil by v. majitel Jan  Nep. ry t  HoffW r. 17SI. Slit byl ve 
Znojmě. Nová farni budova postavena byla r. 1ÍM>2 nákladem
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patronky. Vlastni jm ění kostelní obnáší 764*tiS K a zádušni 
702ti‘S2 K. (Bevier z Blumenberka založil r. 1760 kapitál na 24

msi a mimo to 400 zl. na véčné světlo). Nově byla zřízena fara 
r. 1870. Do té doby byli jen  kooperatoři z [Hor. DubAan sem 
dosazováni, kteří často se střídali. Nejdéle působili: Leop. Lojka
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(1879— 1881), Ferd. Vodička (1881 -1 8 9 5 ) a Jos. Navrátil (1895— 
1908). Od r. 1912 jest zdejším farářem Jan  Kolisek.

F am i budova jednopatrová mající dostatek místnosti a 
vedlejších staveni, zahradu a sklep leži od kostela vzdálena: 
místností mají elektrické osvětlení.

Obr. Í5. Kostel v Dukovanech.

Hřbitov pevnou zdí ohrožen* býval okolo kostela do r. 18:36; 
zachovány jsou  tu dosud 2 náhrobky, z nichžto jeden kryje téln 
Antonie Rosalie šl. Claudius, majitelky Dukovan, zemřelé r. 1884. 
Kamenná zeď byla r. 1850 odstraněna. Nový hřbitov (leží asi 

- 1 min. na západ od kostela. Na obou stranách brány hřbitovní
jsou na m ramorových deskách vhodné, rým ované nápisy.

H 7



Tab. L

Erby některých rodů usedlých na Hrolovsku.
1 Lva x  RoimiMlu, 4. Lar. Siny, 3. x  Osteřova, hr. Hamouí-nurta. 

5. hr. TaafTe-ho, 6. Zahradeckýcli ze Zahrádek.



Mimo kostel mají v Dukovanech 2 kaple; větši založenu 
byla ku cli nejsv. Trojice r. 1G89 od jistého Frant. Potriadesa, 
na které až do r. 1842 bávaly hodiny oznamující osadníkům tas, 
kdy máji vyjíždět do pole na  robotu. Kapli dala r. 1915 patronku 
Giz. hr. Coudenhove zevné opravili a farnici sbírkami pořídili 
opravu vnitřní. Druhá kaplička „nad Studánkou* postavena byla 
r. 1843, aby p itná  voda ve studánce zůstávala čista.

Uprostřed osady stoji socha sv. Jana Nep. postavena roku 
1714 od Maxmil. Alžběty Říkovské z Dobřic, před zámkem vi- 
děti sochu sv. Josefa postavenou r. 1737 nákladem i  sester 
Marie Antonie a Marty Karoliny z Prusinovic, a na jiném místě 
sochu sv. Floriana založenou r. 1778 od Ignáce ryt. Ábela 
Křiže. kterých v osadě a  okoli jest 9. jsou vesměs z doby no
vější. až na onen za hřbitovem, který pochází z r. 1818.

Š k o l a .  Kdy počalo vyučováni školní, známo n e n í; zdá 
se. že leprve ku konci 18. stol. První známy učitel byl FrntiL 
Rdiniseh. jenž sem přišel r. 1809 z Ryšie. Vyučováno bylo s po 
čátku v chalupě č. 42.. až vrchnost vystavěla skrovnou školní 
budovu na  místě, kde nyni stoji radnice. Nová budova školni 
vystavěna byla r. 1876 na spáleništi čís. 64 .: od r. 1909 stoji 
nejnovějái jednopatrová budova pro zdejší trojtřidni školu. Po 
Fr. Rómischovi následoval na škole jeho syn Jak. Rdmisch, který 
zde působil 39 roků (do r. 1867). Pak rychle za sebou násle
dovali: Jos. Valášek, Ant. W immer a Jan Budik. R. 1880 stal 
se učitelem a od r. 1891 nadučitelem Jan Hanuš, který dosud 
zdárně zde pňsobi. Ženským pracím vyučuje se od r. 1885. 
školních dítek je  přes 150.

L d živí se hospodářstvím a chovem dobytka. Do obce 
patří 1259 ha půdy. z čehož připadá 712 ha na pole. 30 ha na 
luka, 16 ha na zahrady, 39 ha na pastviny a 414 ha na  lesy. 
Velkostatek měl r. 1914 půdy 656‘57 ha.

R. 1910 chovalo se 71 koni, 297 kusů hovězího, 811 ku ťi 
vepřového dobytka, 137 koz a  2 ovce; včelařilo se ve 48 úlech.

Z národního kroje a nábytku nezachováno ničeho. Půda 
v okoli Dukovan jest velmi rozmanitá. Vyskytuje se na blizku 
několik ostrůvků hadcových, mimo to mnoho náplav. Hojnost 
dobré hlíny je s t podkladem zdejšího hrnčířství a  kamnařslvi, 
dolováni nn železnou rudu pro vzdálenost taviren přestalo: 
oblázkové křemeníte náplavy jsou vzácným nalezištěm vltavínů.



V miste je s t lékař, jenž má svou domácí lékárnu, také zá
loženský spolek „ReitTeisenka‘ a dobrovolný sbor hasický za
ložen r. 1892,

Nejbližší železniční stanice jsou Oslavany, pošta a telegraf 
zařízeny byly r. 1897 v místě působením f  majitele Gerolfa hr. 
Coudenhove.

R 1835 žilo v 98 domech 524 obyvatel, r. 1870 ve 106 dom. 
641 obyv., r. 1900 ve 119 domech 783 obvv., r. 1910 nařilúno 
ve 140 číslech 760 obyv., mezi kterými bylo 5 s obcovacim 

jazykem německým.

Dějiny.
Asi v 2. pol. stol. XIII. dostaly se Dukovany řádu templář

skému, který zde kostel založil. R . 1295 koupil jistý Albert 
/. ile lren  a (později Alšík z Dukovan jmenovaný) osadu Dukovany. 
(Reg. IL č. 1695.) Nechtěje templáře zkracovati v požitcích de
sátkových, dal se tázali starých lidi, ku kterému kostelu p lati- 
vali desátky? Oni vyznali, že ku sv. Petru  v Ilor. Dubňanech 
platili menši desátky: z jehňat, selat, kuřat a  hus. také vejce, 
sýry a pod.: mimo to dověděl se, že ku kostelu v Dukovanech 
patřily 2 lány a 10 čtvrtí a pule na 8 jiter. Prohlašuje tedy, že 
bratřím  templářům ze svého statku v Dukovanech platiti a držeti 
bude, jak  bylo za starodávna.

R. 1298 podepsán Alšik jako svědek na listině Mikuláše 
z Dobřinska: potomsLvo jeho  snad brzy vymřelo. R. 1325 prodal 
král Jan Jindřichovi z Lipého za 150 kop zboži v Dukovanech, 
které naft připadlo úmrtím Jindřicha z Dukovan. Když se Du
kovany napotom  připominají. patři již ku blízkému hradu R ab- 
fttejnu. Severozápadně od Dukovan poblíž Skrejskeho mlýna na 
strm é skále nad řekou Jihlavkou viděti značné rozvaliny hradu 
Rabštejna. (Obr. 26.) V nich dobře rozeznali lze předhradi od vlast
ního hradu. Základy jsou dosud zachovány, ale všechny za
sypány. Jen 2 kusy zdivá vynikají nad ostatek. Každý může 
poznati, že hrad  ná*ilné byl rozbourán. Kdo hrad Rabštejn za
ložil a kdy, nedostatkem zachovaných zpráv zjistiti se nedá. 
Snad to byl Aleš z Dukovan, neb některý z jeho synů. snad 
Jindřich z Lipého. Toliko vi se, Že počátkem 2. polovice XIV. 

stol. byl v rukou pánů z Janovic.
R. 1358 prodal Pešek z Janovic hrad Rabštejn s vesnicemi 

Dukovany a Dubňany pánům  Vokovi z Holenétejna a Drslavovi
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z Šelenberka. Synové prvého Pa  vol a  Raymvald z Ho Išlejna 
(Holenštejna) dědili roku následujícího zmíněné zboži a sice 
Haymvald hrad Rabštejn a Pavel vesnice Dukovany a Dubňany. 
které však r. 1300 bra tru  Rayravaldovi s tou podmínkou postoupil, 
kdyby potomstva neměl, aby je  opět odkázal Pavlovi a ostatním 
bratřím z Holštejna: načež Raymvald své ženě Dorotě nn tom 
zboži véno zapsal. Brzy na to přešel cely ten majetek trhem na 
markraběte Jana, který posledním (třetím) kšaftem z r. 1371 
odkázal brad Rabštejn s Dukovany a Dubňany druhorozenému 
synu Janu Soběslavovi, po jehužto povýšení za biskupa lirad 
přešel v majetek markrabího Prokopa-1) Tento za věrné služby 
daroval hrad  s příslušenstvím svému neohroženému stranniku 
Hynkovi z Kunšlátu, t. zv. „Suchému Čertovi*, který r. 1402 
se podpisoval: Hynek z Kunina město, pán nu Rahštejně a liaupt- 
man ve Znojmě; on zfistal v drženi hradu až do své smrti 
|r. 140$). R . 140 ) pohnal jej Vokml. z Holštejna, že jeho manželce 
Kateřině dlužen jest 50 kop a roku náledujiciho pohnán byl 
vlastnim bratrem  Jindřichem z Jevišovic z dědictví, nadbytu a ze 
zástav, „protože ho zastavil i mezi křesťany i mezi židy a on velké 
ztráty trpěl. Současné pohnal jej Jan  z Lommice, který uveden 
byl 500 kopami na jeho statek v Horních Dubňanech a, co by 
chybělo, m á se doplnit! na Dukovanech. Po smrti Suchého Č ertaJ) 
vpadl v Rabštejn bratranec jeho P e tr  z Jevišovic; protož jej 
pohnal Jindřich z K nnitálu, Hynkňv bratr, že mu vpadl v hrad 
Rabštajn. v to zboži v Rúcbovany, Dokovaný i v Dubňany, 
i v Myslibořice, i což k tomu sluší, jakož to  na něj spravedlivě 
padlo po bratru Hynkovi (Suchém Čertu), neboť jeho byl stupníkem. 
Již r. 1409 byli Jindřich i Petr, poněvadž ze svých hradit okolní 
kraje loupili nepřestávali, zajati, do Brna odvedeni, po sedmi- 
dennim vyšetřováni k smrti odsouzeni a popraveni.

Ve zmatcích, které od r. 1410— 1437 trvaly, zmocnili se 
hradu Rabštejna bezpochyby následkem darováni od zeměpána 
páni z Pernštejna, neboť r. 1436 uvádí se jako majitel Jan z Pern
štejna. IL 1448 pohnali ho Hynek a Boček, bratři z Kunštótu, 
ze 400 hř. gr.. že po smrti otce jejich uvázal se v h rad  R abštejn

') O. 7. III,. 383. 493, 494, VL 4.
•) Suchý čert (Hynek z Kunétátu) již po svátcích velikonočních r. 1408 

byl mrtev. Zemřel smrti přirozenou: nebyl tedy. jak mnozí naši historikově 

tvrdl, r. 1409 v Unič popraven.
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nejsa žádným poručníkem, a pobral peníze a jiné věci a toho 
jim  vrátiti nechce, dálo pohnali ho z 1000 kop. že v hrad R ab
štejn uvázal, na kterém mají zápis 1000 kop, a pak jej prodal, 
žádného práva k tomu nemaje. Teprve r. 1404 (Půh. TV. str. 82) 
mezi panem Bočkem Suchým Čerleni z Kunštátu a p. Janem 
v. Pernštejna páni nalezli: .poněvadž pánům  něklerým v paměti 
jest, žo jest se pan Pemštejnský v Rabštejn a zboží k němu 
příslušné uvázal, z kterých jej viní p. Boček, m arkrabiným a 
panským rozkázáním, a zase markrabím* Milosti a jeho podkomoří 
R abštejn a těch zboži postoupil, že pan Pernštejnský p. Bočkovi 
odpovidati nemá. Avšak pokud tento spor trval, byl h rad  Rabštejn. 
ze kterého se konaly loupeže, — známo není. kdo se na něm 
usadil -  z rozkazu stavů zemských r. 1410 v Meziříčí shrom áž
děných rozbořen. Stalo se to ovšem teprve několik let po usne
seni tom. Na to mluví se v listinách pouze o .zboží Rabštejnském “. 
o které páni z Kunštátu ještě r. 1481 se soudili. Bezpochyby 
padlo zboži Rabštejnské po ztroskotáni hradu na krále, který je 
udělil částečně pánům  z Lipého což dokazuji do k lad y :

R. 1470 Perto ld  z Lipého, nejvyšší maršálek království 

Českého, na zápisy, které měl od králů Ladislava a Jiřího na 
Evančiee s hradem  Rahšlejnem shořeným, na Lilobračice a 
Mikulčice, dává dobrou vůli Vilémovi z Pernštejna a na říel- 
fenštejné, nejvyššímu komorníku brněnskému. R. 1481 Boček 
z Kunštátu a z Polně pohání Perlo lda z Lipého a z Krumlova, 
že mu drží zboži Rabštejnské. nem aje práva. R. 1484 král Vladislav 
Vilémovi z Pernštejna potvrzuje zápisův. kteréž má po nebožtí
kovi Pertoldovi z Lipého na Evančiee. Rúchovany a Mikulčice, 
dává jem u na nich život a  připisuje 8000 zl. uh. k sum ě zástavní. 
Vilém s dobrou vůli postupuje zápisův Jindřichovi z Lipého, jehož 
byl poručníkem. R. 1480 (datováno ve Vyškově) klál Matyáš 
dává Vilémovi z Pernštejna k zpupném u dědictví posud manská 
městečka Evančiee a Rúchovany, vsi Litobračice a Mikulčice a 
hrad sbořený Rabštejn. k němuž jsou dvé vesnice: Dukovany a 
Heřmanice. Vklad lislu krále Matyáše do zemských desk proveden 
r. 1400 ( 2 - 2 ) .

R. 14% učinili Vilém z Pernštejna a Jindřich z Lipého, jenž 
si vzal Vilémovu dceru Bohunku za manželku, sm louvu o město 
Evančiee. městečko Roucho vany, o vsi Litobračice, Heřmanice a 
Dukovany, o Ketkovice. Čučíce a  Rapotice. též o rybníky náležitá
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k pustému h radu  R&bštejnu, začež Jindřich zaplatil 2100 kop gr. 
a 800 zl. uherských.

R. 1514 Jan z Lipého, nejv. maršálek království Českého, 
zapsal se, že svému dědovi Vilémovi z Pernštejna výše jm enované 
zboží postoupí, kdyby m u svou vůli v tom 3 měsíce napřed dal 
vědéti; k tom u však nedošlo. R. 1535 Jan z Pernštejna přenesl 
všecko právo své, které měl po otci Vilémovi z Pernštejna na 
zámku pustém Rabštýné, na m ěstě Kvančicích, na městečku Rou
cho vanecli, na vsi Lituhratřicich, na vsi Heřnmnicich a na vsi 
Dokovanech na  pánu Jana z Lipého. Tim byly Dukovany a zboží 
Rabštejnské na delší dobu spojeny se statkem Krumlovským. Ale 
r. 1506 Jan z Lipého a na Krumlově vložil Jindřichovi Březnic- 
kému z Náchodu a nu Tulešicich ves Horní Dubňany s farou 
a kostelním podacím, ves Dukovany s pustým zámkem Raltólejnem 
a jiným příslušenstvím (4, 20). R. 1615 byl mujilelen Dukovan 
Jiři hrabě z Náchoda a po něm jeho syn Ferd. Leopold pán 

na Tulešicich.

Roku 1658 koupil od něho Dukovany Jun Vilém Alůller 
z Múhlbachu, menši p isaf m arkrabstvi mor. za 4250 rýnských 
a zanechal statek dvěma dcerám ,1) z nichžto starší Judita Maria, 
manželka Jana Ctibora Řikovského z Dobříc2) (erb 7.), r. 1686 
statek převzala a svého muže do spolku vzala. Ctibor Rikovský 
prodal Dukovany svému nejsturšimu synovi Janu Josefovi a jeho 
nevěstě Terezii Antonii Bralmntské z Cliobřan (inlubuiace z r. 
1720), naíež oba r. 1722 prodali Dukovany Karlu Jiřímu P od- 
statskému z Prusinovic. po jehožto smrti ( f  1723) jeho dědicové 
— 3 dcery — (Byly to : Marie Karola bar. Kaltšnudová, Annu 
Haugvicovna z Biskupic a slečna bar. Maric Antonie.) r. 1739 
lékaři brněnskému Val. Antonínovi Beviorovi z Blum enberka 
Dukovany prodaly (erb 27.), který před svou sm rti (f  1761) od
kázal je  své ženě a synovi po své zemřelé dceři Antonii, Fraut. 
Si-liieichartovi z W iesenthalu, jenž r. 1773 statek postoupil svému 
bratru  Karlovi, od kteréhož je  koupil r. 1774 komisař znojem
ského kraje Jan šl. Hofer. Po jeho smrti byl zadlužený statek 
veřejně prodán r. 1784 brněnskému kupci Ignáci šl. Ábelovi (erb 
11.), jenž již po 3 letech kupem je  přepustil za 60.000 zl. hra-

') Poručníkem nedospělých byl Jih z Orjnersperka.
-) Poslední její vále z r. 1703; pftl Dukovan odkázala svém u muži, pdl 

svým 6 dětem.
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bénce .Marii Brigitě Malabaile z Canalu (Kanálu), roz. lir. Chot- 
kové. k terá zdejší zámek znova postaviti dala. Po  její sm rti1) 
následoval r. 1817 manžel lir. Josef Malabuila a pak (od 1826—  
1829) její vnuk hrabě Josef Taaflě, jenž Dukovany opět silně 
zadlužil, (erb 5.) Od tohoto přešel statek trhem r. 1829 za
87.000 zl. na paní Antonii šlechtičnu Claudius ( t  1834), pak na 
jejího syna Jindřicha, který se r. 1889 zavázal ročně platili 
80 zl. stř. a  dodávati 14 sáliů měkkého dřeva lokalnimu zdej
šímu kaplanovi.

Na základě kupní smlouvy z r . 1848 obdržel statek Duko
vansky za 180.000 zl. a 200 dukátů klíčného od Jindřicha rytíře 
Claudius-a Frant. Lettmayer, který odkázal ( t  13. ledna 1S4S) 
Dukovany svým nezletilým dětem Richardovi. Fugenovi a F ran 
tišce stejným dílem. Jejich m atka v druhém  manželství měla 
barona Adolfa Poche, místodržitele mor. Statek cely převzal, 
vyplativ ostatní 2 dědice, r. 1869 Richard bar. Poclie-Lettm ayer.5) 
který r. 1876 prodal je j hruběli Rud. Sladionovi, od něhož roku 
1878 dědila jeho dcera Gizela hrab. Stadionova. k terá s e r .  1894 
provdala za lirab. Gerolda Coudenhove a jesl majitelkou dosud.

Statek vyměřen jest ua 656*57 ha, z toho 169 ha pole, 
33*35 ha pastvin a 402 ha lesa.

Neblahým hospodařením majitelka byla nucena statek roz
parcelovaný po kusech rozprodati, což provádí agrám i a pro 
myslová banka (tíliálka) v Třebíči.

Zámek s parkem majitelka si podržela až do konce r. 1915.
R. 1672 v Dukovanech usedli byli: 1 pětičtvrllánik, 3 celo- 

lánici. 7 půilániků, 5 čtvrtláuiků neb podsedkářů a mlynář.
Pčtičtvrtlánik měl 29*/4 mirv I. a 56 \ 4 míry n. třidy, celo- 

lánlk 23%  míry f. a 46%  míry IL tř.. půllánik 118/* miry 1. a 
23%  míry 11. tř., podsedkař 5*/« míry a 111/ ,  míry II. tf. Mlynář 
na mlýně o 1 slož. měl 1 míru I. n 2 miry 11. tř. Od r. 1657 
nově osazeny byly 1 lán a I č tvrtlán: nové zpustly následkem 
úmrtí majitelů 3 lány, 1 půllón a 2 čtvrtlány. Starých pustých 
bylo: 3 celolány, 1 pnllán. 7 čtvrtlánů.

') Z áv it jeji inlabulovánn byla r. 1810.
•) Brnéuský velkoobchodník Fr. Lettmayer koupiv etatek Dukovanský 

r. 1840 nebyl Šlechticem, protož musel zažádat, aby mu dle utéStanskéko 
práva Brněnského udélena byla schopnost len statek Jrlcti. On ale odvolal 
se na smlouvu potvrzenou králem Vladislavem r. 148ti a popudil tim proti 
sobé stav Šlechtický.
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V í* vsi byl dvůr pansky dvou lánový, jenž měl 70 miř 1. a 
140 mir 11. třídy.

Jména tehdejších obyvatelů: Pešek. Horej, Chromý, Jiráček, 
Kopeček, Krbábek, Koítyř, Nečas, Pospíšil, fteznik, Telecky, 
Tkadlec, Zahradník, Zelinka, mlynářem byl Havlin. Před válkou 
301 et o o osadnici zcela jinak se jmenovali.

R. 1750 učinila vrchnost toto přiznáni: U dvora 0071/* 
miry pole, z čehož 1 H úhořila, 7%  miry zahrad, luk na 5S vozů 
sena a 30 otavy, rybník na 50 kop kaprů a pivovar na 120 
sudů piva: lesů. ve kterých nejen pansky, nýbrž i selský do
bytek se pásal, bylo 520 m ěř.; sedláci odváděli vrchnosti 159 
slepic a 795 vajec, mimo to museli nupřisti 159 liber přediva 
činže dostávala vrchnost od hospodského 80 z l ,  od kováře 
12 zl., z chalup 10 zl., z Horního mlýna 53 a z Dolního 80 z l .; 
desátku brala 40 měř. pšenice. 15 měř. ječmene, 90 měř. žita, 
50 měř. ovsa a 12 měř. hrachu. Duchovni správce desátku ne
dostával, poněvadž nebyl farářem, nýbrž jen administrátorem, 
ale od vrchnosti dostával: 80 zl. ročně, na stravu 104 zl., fund. 
peněz 18 zl. a 14 sáhů dřiví.

Ohledně roboty udáno, že pololánici robotuji od Jana do 
Václava párem koni 3 dni a pěšky léž 3 dni, řtvrtlánici cely 
týden pěšky a rhaiupnici a podruzi 1 den v tydni pěšky.

Při komisi, která se toho roku konala, osadnici stěžovali si 
na vrchnost: 1. že před lety, když baron Podstutsky byl po
ručníkem kontesy Podstatske. Havránkův m ltn  připojil k panství 
a kontribuci platil obci, což nynější vrchnost nečiní; 2. když 
před 18 lety pan ftíkovsky se svým sousedem p. Zablatskym 
při vedl o hranice, že poddaní museli 2ti1/* míry obecního pole 
ustoupiti, zaěež se jim dostalo 20 '/, miry ú h o ru ; hlavně ale za 
3. že vrchnost nyni užívá pole ze zrušených vinohradů, které 
patřily osadníkům.

Majitel tehdejší A n t Vevier baron Blůmegen vyvrátil stíž
nosti ty na základě knih nrbariálnich. zejména o posledním bodě 
dokázal, že poručník baron Podstatsky z dobré vůle dovolil lidu 
vyklúčiti kus lesa a  nadélati vinohradů. Ale poněvadž vino 
zde se nedařilo, byly vinice zrušeny a v pole proměněny; avšak 
lidé nemohli ani vla.-tni pole obdělat, protož vrchnost, aby po
zemky ty něco vynášely, vzala je zpět a je  obdělává.
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O mlýně Havlinově se praví, že r. 1670 úplně vyhořel a 
vrchnost znova jej dala postav iti: pak jej roku 1 745 prodala ná- 
niěstskému poddaném u Janovi Tkanému, ale kontribuci za mlýn 
dosiuI platí.

Tehdy usazeno bylo zde 92 pololánikft. 0 čtvrtlánikft a 22 
domkařú na  panském gruntě.

Pololánici drželi 60  měř. pole, na ’/*— m*ry zahradu, 2 
miry pustin a luk na l 1/*—3 vozy sena. Robotovali od Jana  do  
Václava 3 dni s párem  a 3 dni pěšky.

Otvrtnici drželi asi polovici pozemkft a robotovali celý 
týden pěšky: nékteři z nich měli něco pole a malou zahrádku.

Domkafi a podruzi robotovali po  c e l t  rok 1 den v témdni.

Obci patřilo 12‘/a miry pole a  22 měř. pastvin.
R hospodě panské příslušelo 30 m. pole. mistru ovčáckému 

f / s  miry a tolik také kovářovi. Řemeslníci v obci byli 4: švec, 
krejčí, tkadlec a  kovář.

Jm éna osadníků: Bartfiněk, Figl, Chaloupka. Heda. Jeslovský. 
Jilek, Fiala. Horák, Kohr, Kopeček. Kadlec. Nečas. Novoměstský. 
Novák, Oulehla, Poláček, Polák, Řeřicha, Slon. Smétal. T rnka, 
Tručka. Volf, Zelinka.

Jm éna trati: U Heřmanské stezky, v Julřich, k Reáickým 
hranicim, u Baby, na  Vinohradech, u Frejunku, u  Vokrouhlika, 
za Mostkem, k Jantoulflm, v Taškách, na Rabšlejné, na Lhotách, 
za Branou, za Rabštejnskou loukou, na Dlouhém pastvisku.

Popis praví o Dukovanech, že leži v kopčité poloze, že 
osení mnoho škodi vody. pololánik že může chovati jen  p é r  koni 
a  1 krávu, n celé obce seje se nanejvýš 60 měř. pšenice; proso 
seje se zfidka. len a konopě se nesejou. Obili na  prodej vozí se 
do vzdálené Třebíče, se dřevem neobchoduji, rádi jsou, když 
dostanou u Myslibořské vrchnosti dřiví koupit, kde jim sáh 
i s dovozem přijde na 2 zl.

R. 1775 byly poměry málo zm ěněné: počet osedlých polo- 
lánikn, Čtvrt láníků a domkařň se nezměnil. Pololánici platili 
20 zl. daně, 2 zl. grunt, činže a dávali 6 slepic a 30 vajec, ro 
botovali v čas žní, senoseče a setby 3 dni s párem koni a 3 * 
dni s 1 osobou, oslatni dobu jen 3 dni korimo. Čtvrtlániei platili 
polovici a robotovali v čas žní. senoseče a setby s 1 koněm 3 
dni u s 1 osobou 3 dni, ostatní čas jen 3 dni s 1 osobou.
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K domkařům přidružil se 23., jenž si zakoupil k chalupě 
9 měř. pole. za to platil daně 10 zl.. grunt. Činže 2 zl. 30 kr. a  
robotoval po celý rok 5 dní týdně.

Také jm éna obyvatelů zůstala celkem ; nové p řiby li: Blundra, 
Jeřábek. Berecký, Pospíšil, Břečko. Blfnnel a Koudelka.

R. 1866 zavlečena byla do Dukovan pruským vojskem cho
lera. které podlehlo 20 lidí. Dne 30. června 1894 vypukl v osadě 
požár poblíž kostela, který jen  & tíži bvl zachráněn.

POOOOO

Heřmanice

(do H eř—ic, v H eř—cich) osada pojm enovaná dle osob. jm éna 
ř Heřman* leží asi 9 km na jihovýchod od Hrotovic a 4 km na 
východ od Rouchovan. Jest tu malá osada, která až do r. 1894 
spojena byla v jedinou obec s městečkem Rouchovany, kamž 
vysílán byl jeden  občan jakožto výbor osady Heřmanic, jenž 
doma zastával starostu.

Osada má jediný vchod úzkou uličkou ze silnice vedoucí 
z R ouchovan: náves, na které stoji kaplička se zvonicí, jest 
úplně uzavřena. Kolem návsi jsou domy 7 starousedlých láníků, 
nyni 14 pololánika: starši domy hledí do návsi štítem, mladší 
průčelím, všechny síavěny jsou z kam ene a vepřovic. Mimo náves 
leží několik roztroušených staveni u silnice a nad ni .n a  Kopci* 
směrem k Dukovanům.

Přifařeny jsou Heřmanice do Rouchovan, kamž také dříve 
byly přiškoleny. Avšak pro značnou vzdálenost do městečka za
řídili si občané vyučováni v obci samé již v první polovici min. 
století. Za souhlasu úřadu farního dosazoval nadučitel roucho- 
vansky sem výpomocné učitele, kteři způsobilosti učitelské ne
měli. Jakýsi láeh tnekr, jenž byl „oboistou". začal vyučovati asi 
r. 1840; nástupce jeho J. Růžička býval u délostřelců desát
níkem. Vyučovalo se v domech v číslech 28., 35. a 13 . kde 
pravě byla prázdná světnice. II. 1850 přistavěna místnost školní 
ke zvonici; v ni vyučovalo se až do r. 1861, kdy dílky z H eř
manic odkázány byly do školy ve Skrejich. Od r. 1895 chodí 
děti do vlastni budovy školní v Heřmanicich, která teprve roku
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1902 samostatnou školou opatřena byla. Škola jest jednotHdni, 
navštívena asi 70 dítkami: správcem jest od r. 1900 J. H ála.1)

Ve škole umístěna jest lidová knihovna čítající 50 svazků.
Lid zabývá se rolnictvím: kroj starý vyhynul.
S tarý pomalovaný nábytek zachoval se toliko v Cis. 2. 

(u Ignáta Hrůzy.)
R. 1890 žilo zde v 89 domech 210, r. 1870 ve 32 domech 

181 obyvatel, r. 1910 napočítáno 195 obyvatelů českých, katolíků 
ve 42 domech.

Půdy patři do Hefmanic 330 ha, z čehož jest 280 ha pole, 
1*5 ha luk, 3 7  ha zahrad, 24 ha pastvin a 12 ha lesa.

Dobytka se r. 1910 chovalo: 25 koní, 92 hovězího, 128 
vepřového dobytka a 28 koz: včelařilo se ve 83 úlech.

Obec suma m á asi 30 jite r (17*2 ha) pozemků, které s po
lovice jsou pastvinami, s polovice polem.

Ze trati sluší vytknouti tra t „na Bořinách*, na které nale
zeno bylo na 20 kamenných sekýrek z mladší doby kamenné, a 
traf „na V oběšen éch* směrem k Rouchovanům.

Rodný dům nejdéle drži u MakšŮ a u Nováků. Ve staré 
pečeti m á osada krojidlo a  radlici.

Po válce 30leté byly Heřmanice slabě osazeny: totiž pouze 
2 dvoulániky, kteří měli po 80 mérách II. a  111. třídy a 4 celo- 
lániky, kteří drželi polovici půdy. Pust ležel jen  1 domek. Jména 
tehdejších obyvatel byla : Bartoš, Hoíbauer, Holubář, Kolář, 
Musil.

R. 1750 bylo zde usazeno 7 sedláků a  2 domkaři: sedláci 
robotovali 3 dni v témdni párem koni a domkaři pěšky 1 den. 
Desátek velký, totiž: 12T/8 měř. pšenice, 3 měř. ječmene, 36*/s 
měř. žita, 14 měř. ovsa a 2'/* měř. hrachu odváděli vrchnosti. 
Dle doznáni brala tam vrchnost na Jiřího a Michala gruntovní 
činže 12 zl. 41 V, kr., luční činže jen  37*/i kr.

R. 1770 žili zde 4 celolánici, 6 pololániků a 4 domkaři. 
Celolánici měli 135s/s miry pole, 1/i  osminy méř. zahrady, 5 měř. 
pustin a luk na 1 vůz sena; platili kontribuce 50 zl., činže grunt. 
1 zl. 4-4 kr.. robotovali od Jana do Michala 3 dni s párem koni 
a t pěši osobou, ostatní čas jen 3 dni s párem kon í: robota na 
ten čas hrazena platem.

') Podal popis vesnice pro Vlastivědu.
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Pololánici měli 68*/, miry pole. nu l/» zahrady, 24/6 měř. 
pustin a luk na lL  vozu sena, platili poloviční kontribuci a grunt, 
daň, robotovali od Jana do Michala 2 dni s párem a pěší osobou 
aneb 0 dni s pčši osobou, ostatní čas buď 2 dni s párem neb 
a pěší osobou 3 dni. R obota na ten čas se platí.

Domkafi platili kontribuce 1 zl. a  činže grunt. 15 kr., ro
botovali 1 den.

Jm éna obyvatel: Bureš, Černý. Holubáf, Horák. Kárka. Koči, 
Podhradský, Spor. Chumlický, Máca, Suttner.

D ě j i n y .  Osada Hefmanice v listinách připomíná se již ve 
14. věku: ale poněvadž v Brněnském kraji několik osud toho jm éna 
jest. těžko bývá určití, které kdy Hefmanice se mini. Naše Hefmanice 
patřily ku nedalekému hradu Kabštejnu. Počátkem 15. stol. byly 
od hrudu odloučeny a  zastaveny snad od Suchého Čerta, jenž
býval v peněžité tísni. Možno, že již před tím byly Hefmanice
zastaveny, jak dokazuji pňhony:

R. 140S Jan z Bohušic pohání p. Alše z Bítova, protože 
mu od 15. lei vpadl v llefmanicich on a jeho bratři ve 3 hř. 
plutu, ježto jeho otci zastavili on a jeho bratři neboli jejicli otec.

H. 1410 Jiřik řeč. Lýsek z Lsti pohnal Zbyňka z Lipňan, 
že mu jest moci vpadl v jeho zástavu Hefmanice a skrze to 
přišel o 50 kop.

Ostatně byly napotom Hefmanice úzce spojeny s městečkem 
Rouchovany a s nim se dostaly velkostatku Krumlovskému 
(viz tom).

Desátky ze zelnic platili faráři do Roucbovan; také misto
másla od každé krávy 3 kr. a každé 10. drobné zvíře (jehně,
husu. kuře, kň/.le): nebylo-li 10., tedy za každé 1 k r . : obec dá
vala faráři 10 sáhfi dřivi.

Osadnici měli povinnost rozvážeti ryby z jednoho rybníka 
do druhého, dodávali příležitosti na dovoz vina, piva a kořalky; 
celolánik, který nevozil, zaplatil 12 zl.. pololánik 0 zl.

Obec odebírala sftl a nápoje od vrchnosti. Ostatní viz 
u Rouchovan.

oooooo
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Hrad Holoubek.

Asi 40 uiin. na sever od Plešic viděli na příkré oslrožině 
řeky Jihlavky rozvaliny h radu  Holoubka, jejž tam ní lid také 
hradem  Plcšickym n až iv á  (Obr. 27.) Kdo hrad v lěchlo osa
mělých konCinách, na  místě skrytém postavil, známo neui. Vznikl 
snad za panováni krále Juna Lucemburského, kdy šlechtu za 
nepřítomnosti dobrodružného panovníka silné hrady v Čechách 
a na Moravě stavěla, aby si zajistila nadvládu v zem i Pravdě 
podobá se. že lirad postavil Konrát Payer se svým bratrem  Bo
hušem ze Starče, kleli ve znaku svém měli letícího holuba. (Viz 
znak 30.) Oba bratři spolčili se r. 1349 se všemi statky a Konrát 
odevzdal r. 1353 hrad H oloubek (ktory po němečku Taubeuatein 
jmenovali), a vesnice Plešiee, Vilémovice (Dolní) a Slavětice 
(Slavičice) svému bra tru  Bohušovi: Konrát t  1356. Toho roku 
vdova po něm Eliška učinila obdarováni svakovi svému Bohušovi 
a  jeho dcerám  Elišce a Evě.

Páni z Holoubka měli rozsáhlé statky okolo St. ftišc. Xe- 
letavy, Kněžic a  S ta rče ; také drželi Hrotovice a zboži okolo 

Zaječího. Bohuš ze Stafiče řeč. z Holoubka náležel mezi předni 
pány m oravské: r. 1371 podepsal poslední vůli m arkraběte Jana 
a zemřel r. 1370. Toho roku vdova po něm Adlička svým 
synňm, které s Bohušem měJa,1) věno své v Šcbkovicich ode
vzdala. Syni po Bohušovi z Holoubka byli: Jan z Holoubka. 
Mikeš Rulant z Holoubka a Bohuš z Holoubka jinak z Vanfie; 
dcera, k terá je j přežila, byla Eva, provdaná za Jana z Konice,2) jenž 
byl r. 1373 zavražděn od Vaňka z Potenštejna. Jan z Holoubka 
pojistil manželce své Hyzle z Osového 30 kop ua vsi Slavě- 
licích, Mikuláš R uiant žene Anežce 560 kop nu Kněžicich. Roku 
1378 koupili Jan z Holoubka, Bohuška z Vanče a Daniel z Če- 
piho od Čeňka ze Střížova a jeho syna Ješka ves Střižov (na 
Jihlavsku), Píiniělkov, půl Smrfiného (Doiniho), Komárovice a 
Ozřetin a Jan  z Holoubku na tom zboží mimo hradiště a  pa tronát 
kostela (ve Stfižové) své manželce Hyzle 800 kop věna pojistil.

') Z této poznámky soudím e, že BoLluS byl d ruhým  manželčin Aillíčky; 

z prvullio manželství hýli snad jejími syny Daniel a  Jun z Čopilio.

*) K. 1374 vdovou, Eva odevzdala své véno na Choliuč a Přemyslo- 

victch svým bratřím  Janu a  MikuHH z Holoubka. (D. Ol. 11. i. K51.)



Obr. 27. Zříceniny hřado Holoubka.
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R. 1381 Mikuláš Rulant vzal bratra svého Bohuška z Vanče 
na spolek svých statků a  r. 1383 prodal ves Hrotovice hrab. 
Janu Hardekovi.

R. 1385 prodali Mikuláš a Jan z Holouka Benešovi z Krum
lova statky své, které měli v okoli Zaječího, Šakvic (Číčovic) a 
Přikluk (Přiluk), avšak Jan  ješté téhož roku zemřel. Po smrti 
Janově bratři Mikuláš a Bohuš matce své Adličce pojistili na 
hradě Holoubku, na vsi pod hrudem, na Plešicich a Vilémovicich 
20 kop důchodu a prodali ves Šebkovice svVm věřitelům, jichž 
předním  byl Mikuláš řeč. T assauer z Třebíče. R. 1385 byl Mi
kuláš Rulant z Holoubka po druhé ženat a  pojistil své druhé 
ženě Heleně na Kněžicich 3 kopy důchodu. Roku následujícího 
zapsal týž své sestře Evě tvrz St. ftiši, 2 popluži se dvorem, 2 
rybníky a zboži ve Stojšicfch, les ve vsi Otvirnácli s loukou 
▼  Budči. štěpnici a louku v Krasonicich a 16 kop nu vsi Kně
žicich s podmínkou, aby veškeré to zboži po jejl smrti připadlo 
jem u a jeho b ra tru  Bohušovi.1) R. 1390 prodal Rulant 2 lány 
v Loukovicich Jaroslavovi ze Šternberka a spolčil se opět všemi 
statky s bratrem  Bohuškou, který mu za to postoupil Kněžíce, 
ale zároveň zrušil spolek, který měl se sestrou Evou, ve prospěch 
Rulantův. Toho roku daroval Bohuš kostelu sv. Vavřince v Kra
sonicich tvrz opuštěnou s valy s přivolením probošta kláštera 
Novořišského Pfedboru. List datován na Holoubku (Cod. XI. 605.). 
Současně prodal 10 kop důchodu z D. Vilimovic Danielovi a 
Janovi z Cepiho. R. 1392 Bohuš z Holoubka přenesl véno matky 
své Adličky s  hradu Holoubka a okolních vesnic na Knéžice. 
které mu b ra tr  R ulant odstoupil a prodal současně hrad Ho
loubek a ves při něm. také Plešticc, Vilimovice a Slavětice se 
3 m lfny  pod Holoubkem a mlýnem ve Slavěticích mincmistrovi 
Martinovi z Jemnice, který se na to zboži, vyjma 400 kop, ježto 
své žené na Vilémovicich pojistil, spolčil s maršálkem Filipem 
ze Svojanova a Albertem ze Slatiny.*) S nim ručil b ra tr Mikuláš 
Rulant z Taubenštejna, Jan z Mezříče, Dobeš z Vanče na Popo- 
viclch a j .3)

') Tébož r. (1386) prodal Rnlant Mikuláši (Taseanrori) re Sebkovic a 
jeho dědicům a jeho bratru Kunatlinovi z Budějovic ' .6 lánu, 2 čtvrtě a 
m ltn v Milatiric.li.

*) D. B. I. 110, V 350. VI. 4. 425. 226, 245, 357, 394, 543. 713. 800 
866, 945. VII. 88, 844, 845. 348. 973, 979. 1018, 1129. *) Cod. XV. 33ft!

H 8



I polom, když hrad Holoubek přešel do cizích rukofi, ma
jitelé dřivéjši nepřestali uživati přídomku „z Holoubka* až do 
vymřeni O jejich dalších osudech víme následující:

Beneš z Holoubka zdržoval se na Kněžicích, Mikuláš Rulant 
psával se také „z Bohuslavic' (u ftiáe), kde na dvoře se usadil: 
zemřel již r. 1406, neboř toho roku pohnala Helena řeč. Rulan- 
tová Sulka z Radkova, že učinil bezprávný odpor proti jejímu 
vénu v Knéžicích. Poručníkem toho sporu učinila svého syna 
Beneše, převora kláštera Luckého. R. 1407 pohnal ji (Alenu 
Mikáikovu Rulantovu z Bohuslavic) Dobeš z Wezřiče, protože mu 
pobrala nadbyt, jakož Mikeš Rulant jeho otci a erbům ve dsky 
vložil, nemajíc k tomu práva. R. 1409 soudila se s Adamem 
z Račic. Připomíná se ještě roku 1415, když v Bohusluvicicli 
prodala dvůr Hanušovi, rychtáři z ftiše, a vzdala se ve prospěch 
Bohuše t. Holoubka všeho práva na věno, kleré měla ▼  Kněžicich.

Bohuš z Holoubka prodal r. 1406 Albrechtovi z Martinů* 
rybníky a splavy u Krasonic a pojistil své (druhé?) ženě Elšce 
dvůr Stražov. les Ochoz, velký rybnik nad Sněžicemi, mlýn a 
louku pod sv. Vojtěchem za věno 100 kop. Téhož roku ode
vzdala mu jeho sestra Eva tvrz ÍUš se vším, co tam měla, 
čemuž převorkyně Klára odporovala, pravic, že 2 rybníky jen 
proto povoleny byly Evě stavěli, že po její smrti připadnouti 
raaji klášteru; taktéž odporoval Dobeš, syn Bohuše z Vanče, 
který pravil, že své zboži dala Eva dřivé Rulantovi a len je 
odporučil za svého živobytí Bohušovi z Vanče a jeho dědicům. 
Aby se vyhnul sporům, prodal Bohuš hned toto zboži, totiž tvrz 
ftiš, 2 rybníky, mlýn v Stojšicích, dvůr a les Otvímy a v Riši
6. trh  Bohušovi z Habrovan, proti Čemuž převora Klára r. 1407 
nový podala odpor. R. 1407 zapsal opět své ženě Elišce 160 
kop na dvoře v Knéžicích, na velkém rybníku pod Stražovcem 
a na celém velkém Černém lese, k čemuž Sulko z Radkova, 
jeho sstúpnik, přivolil. Také se Bohuš spolčil s Janem z Lomnice 
a jeho synem Tasem na zboží, které měl v Mastniku a na 6 
lánech v Budišově. Protož Sulek z Radkova r. 1409 odvolal 
spolek, který měl na zboži a Bohušem z Holoubka, načež tento 
se spolčil s Hynkem z Pacova, (polním) hejtmanem země mo
ravské.

R. 1412 prodali Bohuše z Holoubka a Sulek z Rudkovic 
Bohunkovi a Konrátovi ze Skalice &Va lánu, chalupu a lázeň

Il*
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v Něm. Boroticieh a Vajtmilerovi ze Žirotic 3 lány v Damnicich 
(Tam pnicz): Bohuš sám poslednímu prodal 1 lán v Mo mšicích; 
a le  toho roku uvedena byla pani .Markéta, manželka Mikuláše 
z Mochova v 25 kopách na ves KnéŽice Bohuše Holoubka.

R. 1417 Jan z Lomnice, nejv. komoří cúdy Brněnské, Bo
hušovi z Holoubka na vsích Ždárci. Vratislavě a  Březském 20 
kop ročního důchodu a, jestli by něco chybělo, na vsi Hnihově 
(Nihové) pojistil a tento přenesl věno své ženy Elišky z Kněžic 
a Stražova sem, načež prodal Kněžice s tvrzi, vesnice Hychlov,
Větrov, Petruvky, Mosty, Martinice, Stražov a  3 miyny Drhovi 
z  Dolan: žil pak na svých statcích u Bytéšky Osový. Zemřelého 
Bohuše připomíná pil hon z r. 1434, kterým Jan z Lomnice 
pohnal Václava z Kravař na Mezřičí. že zemřely Bohuše z Ho- 
lubka mu půjčil 2«H) kop, ježto pak  odkázal Janovi z Lomnice 
*  jeho synovi, a Václav z Kravař ty peníze vydati nechce.

Zdá se. že Bohuš zemřel jakožto poslední člen po meči 
■rodu pánů z Holoubka, neboť po něm nikdo z té rodiny se na 
Moravě nepřipomíná. Eliška, vdova po Bohušovi z Holoubka 
žila ještě r. 1437, kdy nu své věno se spolčila se svými bratry 
Janem a Hojkem z Hodic.

Byvaly mincmistr brněnsky Martin z Radotic koupil sice 
r. 1392 hrad Holoubek s vesnicemi patřičnimi, ale dlouho nedostal 
se v drženi jeho. Na jižni Moravě tehdy zuřili stranici markrabího 
Prokopa Mikuláš z Lamberka a Hynek , Suchy čert*. Tohoto 
b ra tr  Jindřich z Jevišovic a Přech z Kojetic obsadili hrad Holoubek 
a drželi jej 14 let, kdežto Martin z Radotic jakožto dvořan krále 
Zikmundův toulal nejvíce po Uhrách. Teprve r. 1406 odvážil se 
Martin z Radotic pohnati Jindřicha st. z Jevišovic, že mu drži 
hrad Holoubek se všim zbožím, které ke hradu patří, dále pohnal 
Hynka z Kunina města odj. z Jevišovic, že mu jeho list drži moci 
bez práva, a Jana z Hradce, že právem ustál na Jindřichovi ♦
z FIradce svůj hrad Holúbek a ten jemu měl postoupen l»yti od 
něho neb od jeho syna a to se nestalo.

Naproti tomu Hynek z Kunštátu řeč. z Jevišovic pohnal Martina 
z Holoubka a z Vilémovic, že rnu  je  dlužen 1000 kop, že mu jen 
spraveno 400 kop.

R. 1407 v neděli po 3 Králích uveden byl Martin z Radotic, 
byv. mincmistr-, na hrad Holoubek a  zboži k němu patrici plným 
právem, které předvolalo Jindřicha z Jevišovic. T im  ještě Martin
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z Radotic klidně Holoubka hradu nedostal. Na něm s posádkou 
zflstal pomocník pánft Kunštátských. Přech z Kt.jelic. Toho tedy 
Martin mincmistr pohnal. Páni opět nalezli, že Martinovi m á 
Přech z Kojctic hradu postoupiti ve 3 nedělích. Ale Přee.li ne
poslechl, protož Martin násilím hradu dobyl; i pohnal Martin 
Přecha opět a tu jemu vinu dával, že měl panským nálezem ve 
3 nedělích postoupiti mu hradu Holoubka, toho pak neučinil o 
skrze nepostoupení, jakož se byl na tom hradu zavřel a jeho 
dobývali, zboži jeho opuštěno jest a  lidé rozehnáni a škody ve
liké proto vzal jest; toho pokládá za 600 hř. př. Současné 
pohnal původce toho, Jindřicha s t  z JeviSovic, že jemu držel 
bez jeho vůle hrad Hohibek i, což k tomu plisluši, 14 let a toho 
požival proti jeho vůli; til on musil toho hradu na něm a  na 
Přechu z Kojetie dobývali právem; toho pokládá za 1000 hř. 
Poručníkem toho půltónu učinil Vaňka řeč. Prase z Tržku. Že 
Přech z Kojetie s hradu Holoubka přepadal loupežně lidi, do
kazuje mezi jiným půhon z r. 1408, který podal Jan z Lomnice 
na Přecha, že jeho lidé z jeho chleba na jeho hrad Hohibek, 
ježto on jeho v ty časy byl v drženi, pobrali koně n jiné věci 
na svobodné cestě.

Dobýváním hradu a jinými dřívějšími nehodami zadlužil se 
Martin z Radotic v míře povážlivé a byl pro dluhy často pohnán: 
R. 1411 kvardián a konvent bratři od sv. Jana v Brně (minoritě) 
pohnali jej, že tehda, ješto byl ja t v Hakousirh (r. 1400), tu 
oni k jeho prosbě slíbili zaň za šacuňk za 500 zl., tu jich po 
dnešni den nechce odvadití a také dali jsou zaň jeho dlužníkům 
20 hř. gr. v Brně, vzemše ty peníze mezi židy a své klenoty 
zastavivše, tu je slíbil odtud vývaditi a neučinil toho po dnešní 
den; roku následujícího dostal konvent na Martina z Radotic 
„contumaciam", protože k soudu panskému se nedostavil, aniž 
o rok (lhůtu) žádal. R. 1112 pohnal jej Přibek řeč. Tas ze Se
tnina, že je  mu dlužen 3000 zl. čistého zlata. Proti tomu pohnal 
Martin z Radotic .Mikuláše ze Štichovic, že jest koupil u  sv. Jana 
v klášteře pét a sedmdesáte volů od Vincika, služebníka jeho, a 
za né (112Vs hř.) nezaplatil.

R. 1414 Haug, blanaf z Vidně, pohnal bo ze 320 zi. uh. 
červených. Nejvážnéjnim věřitelem Martinovým stal se Arnošt 
Flaška z Pardubic neb Rychnburka, jenž požadavek 3000 zl. zdědil 
po Tasovi ze Setnina. I pohnal r. 1415 Martina z Holoubka ze



Tatí. II.

E rb y  uéklerycli rodu u&edlých n a  Hrotuvsku.

7 . ftlkovskýcb, 8. z Řiéan, 9. Pachty z Rejová, 10. Teufflu z Uunderadorih, 
11. Si. Ábela. lá .  R odenů z H irzenau.
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400 kop ze škod, které mu povstaly, že mu včas jistiny neplatí? 
a byl pak, když Martin platiti nemohl, téhož roku ten  den před 
sv. Magdalenou uveden na hrad Holoubek a  na vše statky a 
vesnice, které k tomu přináležejí ve 3000 zl. uli.. které obdržel 
zemským právem na Martinu z Holoubka, vyjímajíc 2t> lánů a 
1 1 čtvrtí a  les ve vsi Slavěticícli, k teré věnom držela pí. Helena 
7. Vartemberka. Martin držel u hradu Holoubka dvůr a mlýn, ve 
Slavéticích 4 lány, 2 čtvrti a  ralyn spustly. Ve Vilémovicich měl 
Martin 38 lánů a 2 rybníky se stavy, v Ple&icich 7 lánů a 1 čtvrt. 
Proti tom u ozval se Loonhard z Radotic, dovolávaje se, žc 
s Martinem má spolek. Arnošta hned pohnul Svach z Oslavičky, 
ze zboži Holoubka, poněvadž otec jeho pan Smil mu byl 
dlužen 5G kop. Již r. 141(1 prodal Arnošt řeč. Flaška z Rychm- 
burka hrad  Holoubek, jak  jej na Martinovi mistrovi mincovstvi 
obdržel, Bedřichovi z Říčan, který se s nim a jeho dědici na 
řečeny statek spolčil.

R. 1418 zemřel Martin /. R ado tic ; vdova po něm Anna 
přijala svého bratrance S tubnara z Jeršpic za společníka na věno, 
které m éla ve Vilémovicich u  hradu Holoubka.

O hrad s příslušenstvím přeli se Leonhard (Linhart) s R a 
dotic, synovec Martinův, s Bedřichem z R ičan: prvnéjši osadil 
hrad  Holoubek. R. 1410 Anna, vdova po minemajstrovi Marti
novi,1) pohnala L inharta  z Radotic, že ji na véně jejim ve Vili— 
movicích velí robotovati na hrad lioh ibek ; roku následujícího' 
pohnal L inharta seděním na Holoubku Mikuláš ze Slatiny, že za 
jeho ujce Martina z Holoubka, někdy řeč. minemajstra, dal 200 hř. 
a on drže zboži ujce svého nechce mu těch peněz dá ti; také 
pohnal L inharta Bedřich z Říčan, že drži jeho hrad  Holoubek 
se zbožim. Současné pohnali kvardián a konvent kláštera sv. Jana 
v Brně Linharta z Holúhka, že Martin mincmistr, jeho  strýc, na 
sm rtelné posteli v Kostnici za svou a  sv ích  předků duši 220 kop 
rozkázal a poručil, aby od toho, kdož by zboži Holúbek obdržel, 
platěno bylo a on toho platiti nechce.

Za husitských válek doslal se hind Holoubek do rukou 
různých, nepovolaných, které odtud páchaly loupeže, což se dělo 
i /. jiných okolních hradů. R. 1434 připomíná se jako majitel na

') Anna žila jo«tě r. 1437; toho toliž roku prodala své věno re Vili- 
movicích Vojtěchovi z Mofttěnlce za 400 kop př.
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Holoubku Bene$ z Krhova odj. z Holoubka; stěžoval si toho 
roku do Jana Zají mače z Jevišovic. že jeho lidé v Krbové, ve 
Viléinovicich, v PleSidch a před Holoubkem šacoval v lantfrýdé.

Od Beneše z Krhova přešel hrad Holoubek na Ftaymbrechta 
z Kbersdorfu, kterého pohnal r. 143tí Jindřich z Ričan. že mu 
drži lirad Holoubek, dědictví jeho; také Beneš z Krhova pohnal 
r. 1437 Raymhrechla seděním na Holoubku ze 500 hr.. že jemu 
úmluv nedrži a mimo úmluvy mu sahá o ten trh Holoubek. 
I zapisoval Beneš z Krhova různým osobám části statku Hoiu- 
beekého, proti čemuž se Raymbrecht ohradil, protože mu Beneš 
veškero své zboží zastavil a přislíbil, že mu za hrad Holoubek 
s příslušenstvím ručí.

Poněvadž spory o Holoubek nepřestávaly a z hradu lou
peže se tropily, usnesli 3e páni v Alezfiči r. 1440 shromáždění, 
aby hrad Holoubek zároveň s Frajštejnem, Calonicemi a Rab- 
štejnem rozbořen byl. To se ovšem hned nestalo. Raymbrecht 
prodal Holoubek Ondřeji z Okárce a jeho synu Albrechtovi 
(Árklebovi), protož r 144C pohnal tobolo Beneš z Krhova z 500 
hř., že jest odkoupil jeho základ hrad Holoubek s jeho přislu- 
šenstvím, nemaje k tomu práva, ježto on to obdržel na Raym- 
brechtovi panským soudem a současně pohnal Jan ze Skalice a 
z Krhova Václava z Okárce, když otec jeho a bratr Arkleb kou
pili Holoubek od Raymbrcchta Evrstorťara. tu mu p. Evrstorfar 
odkázal na nich 300 kop a oni mu slíbili to vyplatiti a toho jsou 
neučinili, a on drže nápad svého otce, nechce mu plátce býti.

Toho roku (1440) byl hrad Holoubek rozbořen a majetek 
k němu přislušici odevzdán pravému majiteli Jindřichovi z říiěan. 
(Viz znak s.) Tento však již r. 1447 dal Hanušovi z Rájce spustlý 
hrad Holoubek a vše zboží k hradisku patřící, totiž vesnice
Pleštice a Vilémovice zapsati. Slavětice si ponechal, kteréžto 
současné zapsal Janovi z Árklebic a Myslibofic. Hanuš z Rájce 
vyplatil také dvůr v Plešicích Mikuláši z Okrašovic a tento mu 
zapsán byl. Hanuše z Rájce pohnal ihned Václav liecht z Rosic 
zc 200 hř., že mu odkoupil základu jeho Holoubka s jeho
příslušenstvím od Kněze Trojana, opata třebického. tm kterémž 
měl postihnout! dluhu svého, kterýž mu opat dlužen zůstával;
zároveň žaloval opata třebického, že mu platu nevydává. Toho
také roku pohnal Jan z Pozořic Ondřeje z Okárce z 10 hř. gr.. 
že. když držel llohibek, jeho služebnici mu koně pobrali.



Od těch dob zůstal h rad  Holoubek v rozvalinách; statky 
k něm u přináležející připadly později většinou ke .statku Vá
lečkem u.

Rodokmen pánů z Holoubka.

Konrád Payer t  1356 Bohu* ze Stařice f  1376
__________ mauž. EliAka_____________________________ manž. Adliřka

klití?  Kulani t  140U Bohuš, z Hni. Eva Jun z  Hol. t  1380 EliiUui
držel Hrotovice f  před 1+34, manž. Hyzlu

1. uiaul. Anežku prodal r. 1392
2. manž. Alena Holoubek,
z Bohuslavic r. 1417 Kněžice

manž. Eliška z Hooic 
______________ žila jeflt* 1437

3. Beneš, převor klařt. Luckého.

ooonoQ

Chroustov

jest malá dédinka ležící asi pa l hodiny n a  severovýchod od  Válče 
v dolíku u lesa; má nyni 15 čísel a 67 obyvatel; r. 1835 žilo 
tu v 8 domech 72 obyvatel, r. 1870 v 10 domech 65 obyvatel. 
Půdorys osady m á podobu obdélníka. Náves, do které vede je 
diná cesta, jest na obou koncích otevřena. Domy, které jsou 
stavěny z tvrdého m ateriálu a zomitány, stoji ve 2 ladách štítem 
do návsi. U čisla 11. je st výstupek (žudr). P ro  výměnkáře jest 
postaven zvláštní domek vedle budovy hospodářské.

Uprostřed návsi slojí kaple Panny Maric z r. 1890.

Mezery mezi jednotlivými domy vyplněny jsou zahradam i; 
také před domy jsou zahrádky. Na kraji vesnice stoji rozsáhlá 
myslivna, která dříve bývala panským dvorem.

Chroustov, jenž se Střebenicemi a Plešicemi jednu  obec 

tvoři, jest přifařen a  přiškolen do Válče.

Jměni obecni sostává ze 3 ha pozemků. Obecni tratě se
jm enuji: Na Dlouhých, v Lišci (snad v Lišti), Poluudéli, Dolní a
Ilo m í Široký; louky jm enuji se Punčošky a Ovarky: na Hradech 
je  les. S taré  rody jsou Musilův a Jonášův.

Pod vesnici stávala asi před 50 iely panská cihelna.
Ke Chroustovu patři jen  146 ha půdy a to 124 ha pole,

2*2 ha luk. 1 6  ha  zahrad. 15 ha pastvin a 8*4 ha lesa.
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Chroustov jest starou osadou, která vsak v 15. stol. za
nikla: r. 1520 jm enuje se pustou. Nové ji založil r. 1710 Leopold 
rytíř Odkolek, rozdéliv polnosti ode dvora mezi nové osadníky 
za konáni roboty. Pozdéji obyvatelé domky určitými splátkami 
vykoupili. Ke každému domu přidělen byl čtvrtlán, což dosud 
trvá, takže v osadě doni karů není.

Za starých dob příslušel Chroustov ku hradu Holoubku 
maje pak stejné s nim osudy jako sousední Stfebenice a Plošice. 
V Deskách Brněnských osada Chroustov několikráte se připo
míná, avšak s jistotou nedá se určili, který Chroustov so mini. 
Snad  sc na  tento Chroustov vztahuji následující položky:

R. 1385 (VII, 05) Ješik z Chrústova a Drslava, vdova po 
Chrústovi, své zboži v Chnistově a véno prodali Ráčkovi ze 
Zbraslavy a  r. 1398 Michal řeč. Ráček z Chrústova své ženě 
Oršule na 3 lánech, 3 chalupách a mlýně 2 1/* kopy ročniho 
důchodu pojistil a  Pavlík, bratr Orěuliu, to přijal.

Položky tyto tykaly by se nějakého svobodného dvora.
S  hradem Holoubkem připadl Chroustov k Válči.
R. 1750 bylo usazeno v Chroustově jen  8 chalupníků, kteři 

ještě neměli určitě vyměřené půdní podily a robotovali cely 
týden pěšky. Jm éna jejich byla : Bartoš, Bořek, Čanék, Hajduk, 
Holoubek, Koukal, Musil, Záruška.

R. 1775 bylo stejné chalupníků: všichni měli určité půdy 
přidělené, totiž Ž0V4 miry pole. 3 osm. zahrady a louky na 1*/* 
vozu sena, platili grunt, činže 5 zl. a daně 18 kr.. odváděli 2 
kapouny a  22 vajec. Robotovali po cely rok 0 dni týdně.

oooooa

Kordula

je s t  vesnička, vlastně kolonie Ryšická ležící půl hodiny severo
západně od Ryšic; domy, jichž je st nyni S I, stavěny jsou v jedné 
řadě; na severním konci proti nim stoji cihelna. Přifařena jest 
vesnička do Horních Dubúan, při školena do Ryšic. K obci patří 
105 ha půdy, ze které na pole připadá 92 ha, na  pastviny 9 ha 
a  na zahrady 1 ha.

Založena byla osada, poblíže které se dolovala železná 
ruda, v letech mezi 1710—1730 a sice majiteli statku ilyšického, 
ku kterému Kordula vždy patřila.



R. 1731 prodal Bernard Antonín hrabě Rňdern Ryšice 
i Bs nově založenou vesnici* Kordulou Lukrecii hrab. z Lówing- 
stoin-u a jejímu manželi Alanovi za 50.000 rýnských.

R. 1010 načítáno 121 obyv. vesměs českých, r. 1000 ve 
21 domech 1U5 obyv., r. 1870 v 16 domech 72 obyv. a r. 1830 
v 18 domech 77 obyv.

R. 1775 za majetnika Ryšic Karla markyza de Ville měli 
hofeři, kteří bydleli v dominik&lnich domcích na gruntě, jen/, 
slul .Kordula*, po 6 méř. pole na 2 místech; platili daně vo
jenské (pro militari) po 1 zl. 30 kr. a  robotovali od Jana do 
Václava týdně 2 dny. od Václava do Jana jen  1 den s 1 osobou. 
Panský mlýn (Ryšický) měl 6 '/4 méř. pole, platil 6 zl. 15 kr. 
činže. 30 zl. platu ze mlýna, 30 kr. za maso a odváděl desátek. 
Ze Spáleného mlýna, ku kterému náleželo 18 méř. pole a luk 
na 1 Ví vozu, brala vrchnost 6 zl. činže, 110 zl. platu ze mlýna 
a za maso I zl. 12 kr.

Jm éna domkařft v Kordule byla: Feldvabel, Hlavatý, Černý, 
Klobal. Kolář. Kostka, Kronovetr, Macháček. Nohel, Peterka, Pro
cházka, Remeš, Sedmihrnd. Zachytla. (Ostatně viz Ryšice.)

OO Q O Q Q

Kounice Horní

(v K—ich) jest méstečko ležici na náhorní rovině 356 m vys.. 
jihovýchodně od Hrotovic poblíž řeky Rokytné na silnici z Ta- 
víkovic do Tulešic. Kounice jsou ne jvýhodnější osadou okresu. 
Vzdálenost přímá od Hrotovic obnáší 11*5 km.

Městečko pozůstává ze 2 hlavních ulic a z nám ěstí; toto 
má tvar obdélníka, v jehož 1. třetině směrem od Tavikovic stoji 
kostel, ve 3. třetině nachází se rybníček. (Obr. 28.) Na levě 
straně (od Tavikovic) stoji z kraje panský dvůr (Obr. 29.), dále 
škola a fara. na straně pravé zájezdný hostinec. Domy stavěné 
z kamene a cihel hledi průčelím částečně i štítem do náměstí. 
Grunty (lány, \ 2lány a '/,lány) a chalupy jsou promíchány. Za 
domy jsou všudy zahrady zakončené stodolami. Na konci osady 
směrem k Tulešicům stoji kaple.

Samoty sem patřící jsou Valů mlýn s pilou na řičce R o 
kytné a cihelna obecni.

1«



Městečko má nyni dle posledního slítáni z r. 1910 obyv. 
436 ve 84 číslech.

R. 1890 žilo v 80 domech 620 obyv., r. 1870 ve 73 dom. 
501 obyv.: r. 1836 měla s Halenkovém v 67 dom. 441 obyv. 

Nejbližší posta a telegrafní úřad jest v Tukéicich.



Občané jsou az nu několik řemeslníků a obchodníků sami rol
nici, kteří kroje původního již dávno nemají a poloměstsky se šatí.

Z celolánu i obotovalo se 3 dni s potahem a 2 dni týdně 
pěšky. Výkupu měl celolán za robotu 264 zl. 34 kr. siř. a za 
desátky 142 zl. 26 kr.
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Pftllánici robotovali poměrně ku celoláníkům silněji a stě
žovali si vždy do toho nepoměru.

Kostel zasvěcen sv. Michalu archandělovi stojí na bývalém 
hřbitově. Jest to novéjSi stavba ve slohu barokovém : (Obr. 30.) 
uvnitř jsou 3 oltáře. (Obr. 31) Vzácnosti kostela jest krásná 
křtitelnice slohu barokového (Obr. 32.) a dřevěný velký křiž 
s uměle řezanou sochou Krista Pána, kterýžto křiž prý pochází 
ze zrušeného kláštera františkánského a jest na 400 let starý.

Kostel důkladné byl opraven r. 1898, varhany r. 1887. Při 
opravě obdržel novou křtitelnici.

Na věži visi 3 zvony: Největší 6 ctů těžký z r. 147G s ná 
pisem : Rex gloriae, veni cum pace, regina cocli laetaro Alleluja.; 
2. zvon 2 cty těžký z r. 1731 za faráře p. Jana P irolda a sta
rosty Fr. Vrabce litý.

Hřbitov jest nyni za obci.
F ara  zdejši založena byla zajisté zároveň s komendou jo 

hanitů v první polovici stol. 13. a obsazována knězi této ko
mendy, z nichž prvním se vyskytuje farář Niklas r. 1248. Po 
válkách husitských měli zdejší johanité spory o desátky s hu
sitskými majiteli Koirnk, pány z Kunštótu, až konečné komenda 
zanikla. Potom se zdejší fara dostala do rukou nekatolických 
kněží a konečně také zašla, načež městečko odkázáno na faru 
do Miroslavy. R. 1673 zásluhou majitele hr. Arnošta z Montro- 
chier-u zřízena znova fara, ku které nyni patři z Krumlovského 
okresu Čerm&kovice a .Medlicc. Budova fam i jest jednopatrová, 
opravená r. 1905; zahrady fara nemá. V poslední době nejdéle 
farářoval (od r. 1826— 1864) děkan Leop. Vodička. Po něm ná 
sledoval Frant. T rnka 1864—1900: od r. 190o jest zdejším fa
rářem  Frant. Soukal, od r. 1913 též děkanem jevišovským.')

O škole nejstarší zprávu jde  od r. 1789: o dřívější škole 
žádné památky písemné se nedochovaly. Budova školní r. 1789 
byla prý velmi m alá a chatrná, tak že se mluvilo jen  o .školce*.

*) R. 1776 hrabě M a x ,  Daun udal následujíc! d w á t k y ,  které bral farář 

z Hor. Kounic: ze vSech obilních druhá dostává farář 10. snop a sice od 13 
celolánikd, 14 pololAniků a 10 čtvrtláníků, c e l k e m : pSenice 4 kopy 38 snopů, 
žita 13 kop 57*/, «n„ ječmene * kopy 10 sn., ovsa 5 kop 45' ? «n. a h r a c h u  

4  kopy 28 suopů. Koledy dával láník 7 kr. a 4 koláče, pololánik 3 k r . ,  2 ko
láče a čtvrti Anik 1'/, kr. a 2 koláče, domkař 1 kr. Z Medlic a Čermáku víc 

desátek brala vrchnost.
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Ji* před (im rokem vyučoval učitel Schuppler, který sebe a svou 
rodinu živil v í  nosem z malováni obrázkův a r. 1789 zemřel. Po

něm následoval učitel Appeltauer, jenž pro různice s  farářem 
z úřadu byl sesazen. Pak učiteloval až do r. 183G Matěj Pigal a. 
po něm až do roku 1873 jeho syn František. Polom rychle po
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sobě následovali Ferd. Šebesta a Čeněk Tomášek; od r. 1881 
působil Franf. Šindler.

118

Obr. 3 2 .  N o v á  křtitelnice v c h r á m u  Páné v H o r .  Kounirieh.

Budova školní opravena byla sice r. 1824, ale pro množství 
dítek nedostavila, pročež r. 18úl postavena nové budova školní.



Kronika školní jde od založeni Školy. avSak zprávy starší 
jsou velmi kusé. Přiškoleny do Hor. Kounic bývaly také Cermá- 
kovice. Medlice a Tavikovice, kteréžto osady své samostatné 
školy nyni mají.

Služné učitelovo bývalo velmi skrovné: Školné až do 75 zl., 
6Vs sáhu dřiví a kromě toho obilné naturalie a 20 mázů piva 
od velkostatku, o které každoročně zvláště musel žádati. R. 1868 
měl učitel celkem 363 zl. 50 kr. přejmu, ze kterého mu bylo 
vydržovali 120 zlatými podučitele. Nyni jest Škola dvoutřídní, 
jižto navštěvuje asi 90 žáků. Nadučilelem jest Frant Chalupský.

Obci patři 115 jiter 205 pozemků.
Jména trati: Vn Zlibku, v Koutech, u Jezírka, k Medlieim a j.
MěsteCko má právo na 4 výroCni trhy: 1. Ve středa před 

velikonoci, 2. v pondělí po Narozeni P. Marie, 3. v úterý po 
sv. Martině, 4. ve středu před vánocemi a den před 1. a  3. vý
ročním trhem trh na dobytek.

V místě jest kontribnčenská záložna a hasický spolek.
Velkostatek spojený se Slatinou n Halenkovém měl celkem 

1106-79 ha půdy. z čehož pole 327*5 ha a lesu 596-29 ha bylo. 
Celková plocha Kounic měří 1288 lia, z čehož jest 712 ha pole, 
17 ha luk, 6 ba zahrad, 16 ha pastvin a 389 ha lesa. Dvůr panský jest 
nepravidelné přizemni slaveni, které pouze úředníkem jest obydl eno. 1

Dobytka dle výkazu z r. 1910 se chovalo: 40 koni. 342 
kusů hov. dobytka, 33 koz, 343 vepřů a v 35 úlech pěstovaly se včely.

Dějiny.

Homi Kounice patřily starému moravskému rodu, jenž se 
psal po Kounicich. Vojtěch z Kúnic založil r. 1200 komendu jo
hanitů v Hor. Kounicich, kterou bohatě nadal statky v osadě a 
okolí. Avšak celé Horní Kounice komendě nepatřily, nýbrž jen 
menši část území osady. Ještě r. 1235 jmenoval se Vojtěch dle 
této 03ady.

Založeni komendy potvrdil papež Inocenc VII. (Cod. dipl. 
L p. 36.)

0  komendě v Hor. Kounicich skrovně zpráv se nám za
chovalo. Komenda trvala do válek husitských; za těch nepokojů

•I Popis Horních Kounic podal mlnkc! t  niitel zileJSI Frant Šindler, 
popje kostela a zprávy o postupu farářů v nov f̂ll doba zaslal farář v dňfcun 
Fnuit. Soukal, který taká vhodné fotografie opatřil.

ts»



zašla a jměni její připadlo komendě téhož řádu na Starém Brně. 
Nejdůležitější písemná zprávy o Horních Kounicich a komendě 
zdejši jsou:

R. 1248 byl mezi komendou v Hor. Kounicich a klášterem 
Luckým ukončen spor o desátky KNdlovické lim rozsudkem, že 
komenda polovici menšího a většího desátku požadovali smi.

Rokn 1879 Martin z Přeskoč (de Prlezer) prodal se svo
lením svých bratři majetek svůj v Přeskařich (3 lány, les a Inka) 
za 40 hř. yr. str. komturovi Heřmanovi z Brtmsliomu v Horních 
Kounicich a k tomn přidal 2 části patronátu v Přeskačich.

R. 1318 listinou ze dne X. (Jal. Okt, král Jan Lucemburský 
povýšil ves Horní Kounice náležející hospitalitům (Spitalnikům) 
sv. Juna v Jerusalemě za městečko a udělil mu jeden výroční 
trh. (Sbírka Zlobického v Zemském archivu.) R. 1326 daroval 
Mikuláš, farář v Přeskačich (de Prezzir), čtvrtinu své vinice 
bratřím komendy v Hor. Kouuicicli. H. 1414 (ŽÓ./5.) Jindřich 
z Bruneka, komtur horaokuunický, smluvil se s opatem luckým, 
aby farář kfídlovický bral polovici desátku v Rakvicích (Raklenitz).

Dle Volného držely r. 1346 komendy johanitů v Horních 
Kounicich a na Starém Bmé společně ves Přihiee

Ve válkách husitských zmocnili se Horních Kounic páni 
z Kunštátu, kteří na blízku drželi Rabštejn a Mohelno. (Erb. 17.)

Roku 1446 jmenuje se Hynek z Kunštátu a roku 1448 jeho 
bratr Boček z K. na Hor. Kounicich, kleřl pro neoprávněné va
řeni piva v Kounicieh pohnáni byli od rady městečka Rúchovan.

Roku 1459 kněz Václav, převor, a konvent sv. Thómy 
(Tomáše) před Brnem pohnali Bočka z Kunštátu a Horních 
Kilnic, že jim bez práva drži jejich dvůr v Praei.

Roku 1464 kněz Jakub, komendor, a konvent sv. Jana na 
St. Brně pohnali Bočka z Kunštátu a z Hor. Kúnie ze 200 hř., 
že těm chudým lidem do špitálu a k jejich domu sv. Jana v Brně 
od mnohých let a na každý rok měl vydávali 22 hř. gr. z toho 
všeho zboži, což sluší k Ilornim Kúnicim, a toho jim nevydává.

Roku 1468 král Matyáš daroval některé statky, které pobral 
svým odpůrcům, pánům z Kunštátu (Bočkovi Suchému Čertu a jeho 
synovci Janovi), zejména také Homi Kounice, Medlice a Přeskače, 
také Mohelno a ves Lhániee městu Znojmu za věrné služby a odda
nost a za spnslošeni, které město utrpělo uherským vojskem, avšak 
Znojmo nemohlo za tak válečných dob ujmoutí statky darované.
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Boček z Kunštátu držel Horni Kounice až do své smrti 
r. 1 4 8 0 , kdy posledně pohnán byl bratřími Janem a Markvartem 
7. ftičan ze 2300 zl., že slíbil za správu za Uunajovice. Po smrti 
Bočkově držel v zástavě Horni Kounice Beneš z Vajtmile, jenž 
zemřel r. 1469; po něm následoval syn Jan z Vajtmile, jenž od 
krále Vladislava obdržel mocny list. aby si dal vtělili do desk 
Horni Kounice. Na to hned r. 1500 Jan z Vajtmile vložil do 
desk své manželce Anně z Kamenné Hory tvrz a městečko H o m i  

Kounice se dvorem a kostelem, vos Medlice. 7 človékňv s k os t 
podaeim ve vsi Přrskačieh. v Čermákovicirh 1 člověka, také po 
1 Člověku (a 3 pusté lány) v Šamikovicich a Boroticich, ves 
pustou Raklenice, v Dobré Vodě pusty dvfir u ve Džbunickych 

horách pusty vinohrad.
Anna z Kamenne Hory po smrti svého manžela vložila 

r. 1517 Homi Kounice a svrchu jmenovaný statek Sebastiánovi 
z Vajtmile. který vše hned vložil Janu z Petrovie. (Erb 28.) 
Proti tomuto vkladu činil odpor komendor zákona sv. Jana na 
Stalém  Brně Jiři Florstet na mislě pána Strakonického ohledně 
Horních Kounic.

Po Janu Yišňovském z petruvic dědil Jindřich, jenž zanechal je 
dinou dceru Annu. provdanou za Václava Hmbšického z Čechtina.

Za Višnovskych z Petrovie potvrdil král Ferdinand I. Hor. 
Kounic&m povýšeni na městečko, udélil jim znak*) a právo pečetiti 
zeleným voskem. Také obdrželi dva jarmarky, kteréžto právo 
v 17. století prodaly městečku Rouchovanům.

Po smrti své choti Anny dědil Homi Kounice Václav llrub - 
šicky, který je  r. 1581 prodal a vložil Jindřichu Březnickému 
z Náchoda a tento Lvovi z Rožinitálu a na Blatné. (Erb 1.) 
Roku 1582 vládli na Kounicicli Max Lev z Kožmitálu a jeho 
nedilni bratři Jan  a  Zdeněk. Tehdy byl farařein zdejším Václav 
Poáensky. Však brzy objevuje se opět na Kounicich rod Břez- 
nickyeh z Náchoda. (Erb 18.) Po smrti hr. Ferdinanda Leopolda 
z Náchoda prodalo zemské právo statek Homo-Kounický r. 1668 
zemskému radovi Matěji Si. Vunšvicovi (Wunschwitz). Od r. 1072 
až do r. 1675 držel je  trhem Jan Arnošt Si. Monlrocliier a prodal 
je  i a Halinkovem za 17.000 zl. Janu Zikmundovi Kořenskému

') Pečet: Stít Červený, ve kterémž o«l spodku saň  xeleuá, modré a Sérové 
hlavy, nohama na horu obrácená jest, a muž odénec na bílém koni drle uieé 
v pravé ruce k rané, řlapnje pn sani.
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z Terešova (Erb 20-), jehožto syn Jan st. Kořensky je  r. 1686 
trhem postoupil rytíři Rudolfu Schónwitzovi z Ungerswerthu. 
Od tohoto r. 1693 odkoupil je  hrabě Max Arnošt z VlaSimé. 
Tento, jenž byl také pánem na Jemnici. Bitové. Skaličce a Slatině, 
učinil smlouvu s p. M. Isidorem Zablatským z Tuiešic o rybařeni 
na řece Jaroniěřičce (Hokytné) následující: Od pustého mlÝna 
Říhova až po Mrdálkfiv mlýn propustil rybařeni TuleSickým: 
nad mlýnem Říhovým patřilo k Halenkovu (C.ikan diplomatarium 
Moraviae). Arnošt z Vlašimě zemřel r. 1736. Po něm dědila jeho 
dcera Marie Johana, která se provdala za hr. Cavrinni; r. 1750 
byla již vdovou.

Po vymření pánu z Vlašimě1) dědil statky jejich na Moravě 
hraběci rod Cavriani r. 1754 a po nich rod hrabat Daunů: již 
r. 1755 jmenuje se hrabě Max Daun pánem na Hor. Kounicich 
(+ 1788). Po něm držel Horní Kounice s Halinkovem a Ryšicemi 
syn jeho Jan, jouž zemřel mlád r. 1795, a pak jeho bratr Fran
tišek hrabě Daun, po němž r. 1836 následoval syn Jindřich hr. 
Daun, jenž zemřel náhle bez potomků r. 1S90 na Bitové; po něm 
dědil bratr Vladimír, bývalý c. a k. podplukovnik, který zemřel 
r. 1H96. Pak následoval nejmladší bralr Otakar, jenž jakožto poslední 
mužský člen tohoto hrabéciho rodu r. 1904 na věčnost se odebral. 
Dědicové jeho. hrabata z llaugvic, prodali Homi Kounice a Ha
linkovem roku 1903 Robertu Goldschmidtovi, majiteli sousedních 
Tavikovic.

Roku 1671 vykázala vrchnost, že v městečku Horních Kou
nicich osazeni byli: 5 celolániků, 10 pololáuiků. 2 čtvrtlánici. 
mezi které patřil mlynář s 1 složením, a 3 domkuři s polem. 
Lánici měli 46'/t míry polo II. tř. a 23’/* miry pole III. tř., polo
lánici měli polovici a čtvrtlánici čtvrtina toho majetku. Domkaři 
s polem drželi 3—5 měřic pole; mezi ně patřila též obec.

Starých pustin z r. 1660, kdy skoro celé Kounice vyhořely 
a lide požáry opustili, bylo poměrně k jiným osadám mnoho, 
totiž 1 dvojlán (931/4 měř. II. tř. a 46*/4 lil. tř.), 1 půldruhá lány. 
4 relolány. 8 pololánů, 1 ětrrtlán a 5 domků s polem. Osazeno 
bylo pouze asi 51/0 měř. II. tř. a 250 III. tř.

Osadnici se jmenovali: Bednář. Břizek, Horák. Charvát. Jílek. 
Kousal, Kvasnička, Lipový, Mareček, Rybnikář, S tkora, Vrablec.

9  Erb Jfjich viz okrw  Vranovský str. lu i .  erb hrabat i Daunu tamtéž
str. 103: «rb hrabat z Haugvic okr. Nňm&rtský str. SH.



Roku 1750 majitelka Horních Kounic, pani Marie Johana 
hrab. Cavriani, roz. hrab. z Vlašimě1), učinila o statku svém 
a poddaných toto vyznáni:

Pole u Kounického dvora m á výměry li00l/ 4 měř., zahrady 
a  zelnice 8 l/2 měř., jsou zde 3 rybníčky celkem na 16 kop kaprů: 
v Halinkovském pivovaře vařilo se 330 sudů p iva ; vina v ho
spodě Kounickc vyčepovalo se jen 4 vědra, lesa váeho i s Ha- 
linkovským bylo 1579 měřic. Různé činže všeobecne brala vrchnost 
10b zl. *35 kr., z chalup na panské půdě stojících 44 zl., z ho
stince 25 zl., od pekařů 10 zl., z jatek také 10 zl., z luk 20 kr.. 
z Halinkovského mlýna 340 zl. Desátku brala v Kounicich 68%  
měřic pšenice, 36%  měř. ječmene. 255%  měř. žila, 153% měl. 
ovsa a “/„ měř. hrachu. Mimo to měla užitek z roliot: uvšuk tylo 
byly il porovnáni s jinými velmi mírné. Lánici robotovali s párem 
4  dui týdne, pololánici 2 dni s párem a 1 den s osobou pěší, 
čtvrtlánici s pěší osobou 4 dni a podruzi (domkaři) I den. Láníků 
bylo 12: měli 7 3 —75 měř. pole (1 mira - 7501-p). zahrádku 
na Vtt *»•. pustin na 1%  miry a louku jen  na  7* vozu sena: 
pololánici (10) měli polovici pole a louku též na */4 vozu, čtvrt- 
lámci (10) polovici pole jako pololánici, ale louku stejně velkou. 

Doinkařň bez pole bylo 13.
Jm éna: Béhorek, Brabec, Černý, Cipl. David, Dófek, Frdlik. 

Horák, Ilek, Jakeš, Kašik, Klobal, Komonec, Kratochvil, Kuchyňku. 
Němec, Novák, N eubauer, Halbriegel, Persa, Plachý, Róbal. Ro
mance, S a lá t  Skála. Smekal, Sýkora. Sora, Šťastný, Švarný, 
Švejda, Vosička.

T ratě měly jm éna topická dle polohy: k Aledlicim, ke Křtě- 
nici, k Vcjmyslicim, za Rybnikem a  p.

Obec měla 12 měr pole u 102 míry lesa; přespolní lide 
drželi dohrom ady 04 m ěr pole. Celkem bylo selského majetku 
1869% m ěr pole, 137* měr zahrad, uiěr pastvin, luk na 
13*/* 'o zu  sena a 102 miry lesa.

R. 1775 byly poměr}' majetkové skoro stejné jako r. 1750; 
13 celolániků, 14 pololánikú. 10 čtvrtlúniků a 13 domkařů, ale 
platů a roboty přibylo.

Celolánici platili daně (pro militari) 28 zl. 6 kr., grunt, činže 
3 zl. 10 kr. a odváděli kopu vajec vrchnosti a desátek faráři.

1 3 3

'j Mimo Honu Kuunice držela Slatinu, Skalici, Haliukov a Cblupi.-.
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Robotovali od Václava až po jam i setbu (do Jifiho) týdně 
4 dny s párem aneb tolik dni s 1 osobou pěái dle potřeby: od 
Jiřího do Václava s párem neb 1 pěái osobou (> dni: v čas žni 
a střihu ovci (> dni s 2 osobami.

Pololánici platili polovici, robotovali od sv. Václava do 
sv. Jifi 2 dni s párem a 2 dni s 1 osobou aneb 4 dni s 1 osobou 
dle potřeby, od Jiřího týdně 2 dni s párem a s péši osobou 3 
d n i: v čas žni a střihu s 2 osobami (i dni. Mezi ně patřil také 
mlynář, jenž měl jiné platy a povinnosti.

Čtvrtlánici platili polovici toho. co půllánici: robotovali od 
Václava do Jiřího týdně 4 dni s 1 osobou, od Jiřiho 6 dni.

Domkaři s polem měli 3 —8 měr pole, robotovali celý rok 
1 den týdně. Platili 0 kr. za pfizi. za to ale směli chodil do 
lešti na (roždí) roéti.

Jm éna osadníků byla z polovice nová.
Výhody, které poskytovala obci Kounickč milostivá vrch

nost byly:
1. Poněvadž ani sedláci ani obec pastvin neměli, jeden 

z předešlých majitelů vykázal lá — 13 měř. půdy za lesy na t. zv. 
Neúrodném poli za pastvu ; z pozemku toho nesmělo se nic od- 
ciziti a vrchnost vyminila si obci ponechali dotud právo pastvy, 
pokud občané klidně se chovali budou.

2. Za práce o žnich a senoseči, jakož i za střiháni ovci 
dostával pftllánik ročně 3 mirv 2 osminy žita a 2 osm. hrachu, 
ťtvrtláník 2 miry žita a 1 osm. hrachu a domkuř 4 osm. /ita, 
1 osm. hrachu; všichni dohromady 3 vědra piva. Za robotu se 
nemlátilo, nýbrž konalo se za 13. miru.

Do obvodu obce Horních Kounic patři take samota H ttlenkov 
neb lialinkov, též Alinkov zvaná. Pozůstává vlastně jen ze dvou 
spustlých budov, z mlýna a z pivovaru, které jsou nyní obydlím pro 
panské dělnictvo velkostatku TuleSického. Čilá se tu asi 25 ubyv. 
Dříve býval pivovar Hulenkovský pro své pivo zastaveničkem okolní 
inteligence. Halenkov leží 2 km vzdálen od ITor. Kounic u samé řeky 
Rokytné na pravém břehu. Jako statek byl Halenkov vždy v úzkém 
spojeni s Horními Kounicemi. (Viz tam.)

□O O O D O

Krhov
leží ve vzdálenosti půl hodiny jihozápadně od Hrotovic ve výši 
435 ín nad hladinou. Osada schována jest v dolíku, ze kterého



vyčnívá věž s kostelem a vyššími staveními. Domy stojící do 
ulice průčelím neb štítem nebývají postaveny těsně vedle sebe, 
nýbrž většinou odděleny jsou jinými domy neb zahradami. Sta
věny jsou z tvrdého materiálu, na bílo olíčeny a černou, neb 
šedou, neb modrou podrovnávkou opatřeny. Na některých domech 
viděli obrázky svátých nebo malé soSky ve výklencích. Před 
domy jsou květinové zahrádky. Náves podobající se obdélníka má 
uprostřed rybník (Obr. 83.); ostatně má jen 2 rovné ulice; do vsi 
vedon 4 cesty. Ve středu osady bydli grnntovníci, po kraji cbalup- 
níci; těchto nejvíce bydli u panského dvora v tak zv. .Barácích*.

R. 1870 v 50 domech žilo 378 obyvatel.
R. 1890 v 51 domech 376 obyv., r. 1910 v 61 domech 

430 obyv. katolických, národnosti české.
Lid živi se rolnictvím a nosi se nyni poloměstsky. Starý 

kroj popsán jest ve všeobecné části okresu.
V čísle 22. (vedle faiy) jsou 3 dlouhé podzemní průchody 

(lochy); jeden jde západně k faře. druhy na jih k Udeřicům. Chodba 
s počátku jest úzká a nízká, pak se rozšiřuje a zvyšuje a má po obou 
stranách sedátka z bliny. Průchody ty jsou již přes 30 let zazděny.

Několik set kroků západně od Krhova stoji samota, pansky 
dvůr .Hájek*.

K obci patřilo dle staré vyměry 680 jiter pole, 36 j. zahrad, 
85 j. luk a 28 j. pastvin: majetkem obecním jest pouze 5 j. 
pole, */, j. luk, 1 j. lesa a 26 j. pastvin; dle nové vyměry patří 
do obce 659 ha půdy, z čehož připadá na pole 438 ha, na luka 
a pastviny po 32 ha a na lesy 150 h.

Tratě polni se jmenuji: Ouvary, Podsadky, na Babách, na 
Strženci, na Piskách, pod Rybníčkem, na Pavlovým klinku, Zá- 
duška: pastviny: na Zlebé, na Podsadkách; lesy: Strženice, Ra- 
čany, Svatochcú, Horní lesy: louky: na Ouvarech, na Žlíbku, 
Záseka, pod Velkým rybníkem.

Rybník jest pouze v prostřed osady; ostatní rybníky, které 
se jmenovaly: Nad Sadem, Utopenec, Slržeuec a Velký rybník 
jsou na pole zorány.

V obci jest záloženský spolek „Raifleisenka*.
Ve dvoře jest palirna (lihovar); dříve tn  býval také pivovar, 

il. 1910 chováno 03 koni, 265 kusů hovězího a 231 vepřového 
dobytka a 54 koz: včelaři měli jen 19 lilfi. V Krbově jest sídlo 
kontribučenské záložny Hrotovské. Poblíž obce jest cihelna.
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Přes 100 lei drží domy rodina Capounů, Eliášů. V otavil. 
Padělků, Pelánů a Přepechalfl.

Stará pecef obecni je  z r. 1681 s nápisem: Diedina Krhow.
Před rokem 1848 robotovalo se z lánu 3 dny téhudne 

s párem koni po celý rok. Od Matky Boži do sv. Václava 1 den 
týdně 1 osoba. V zimě na místě denního potahu chodily 2 osoby 
do lesa kácet dřivi a je nařezat, posekal a  srovnat. Z lánu pla 
tili 3 zl. činže; dřivé odváděli také drůbež. Výkupné z lánu bylo 
1300 zl. vid. m.

Z dřívějších dob o Krhovských obyvatelích vyjímáme tyto 
zprávy:

H. 1667 bylo na celém statku selských domů osazených 58. 
lhotnich ó a doinkafskýcli 10; pustých selských statků bylo 10. 
domků 6. Jména osadníků: Burjan. Čapoun, Hapa. Hájek. Ka
menický. Koči, Kopečný, Kfibák. Pelnn. Synkovský, Vála. Votnva. 
Vrabec.

R. 1671 udal tehdejší majitel Jiří Ondřej tíerthouides z Tyran 
počet panských kominů na Krhorském slalku. Bylo jich 31, mezi 
w m i: na zámku 5, v pivovaře a sladovně 3, v hospodě 2, v jatce 
1, v kovárně a bednůruě po 1. ostatní byly na mlýnech, ua ven
kovských dvorech a ovčirnách. R. 1719 udal baron Roden. že 
má v Krbově 9 lánů 4 osm. pozemku a 21 kominů.

R. 1751 usedlých bylo 12 celolániků; měli po 88 m . 2 osm. 
pole, 8 iu. 3 osin. půdy neobdělané, 6 osm. zahrady a louky na 
3 fůry sena. Čtvrtlániků bylo 10 a domkafó bez pole 6 ; čtvrt
lánici měli 24 ni. 1 osm. pole, 8 ni. 2 osm. neobdělané půdy. 
2 osm. za h ra d y  n louky na í a/t  fůr sena; domkaři byli řemeslnici 
a nádenici.

Obci patřilo 40 měřic špatné půdy. Tratě «* jmenovaly; 
u Spáleného Hájku, u llrůzoric, pod Utopencem, pod Milosti- 
ckým rybníkem, pod Heplikem, u Zahrady, v Ouvařicli, pod 
Loučkama, na Mikšovú louce, pod Kopcem, nad Sadkcm.

Ze starých rodů zbyla jen jm éna: Capoun, Kopečný, Otava, 
Pelau: nová přibyla: Cech, Duchek, Dvořák. Harant. Kodytek. 
Novák. Ondrák, Sobotka. Škoda. Šroufek. Urbánek, Teplán.

Poznamenáno jest, že */* pok' jest písčitá, že se úho- 
nije. že se 3— i-krate ročně oře a ze celolánik seje jen 6 měř. jxše- 
nice. Lesů občané nemaji, ale od vrchnosti za 30 kr. kupuji jen 
pru vlastni potřebu sáh dřiví. Na stavivo dostávají dřivi zdarma.



R. 1776 bylo stejné selských statků v Krbově jako r. 1751; 
avšak cHolánik měl jen 75, čtvrtlánik 20 měr pole. Celoláník 
platil kontribuce 36 zl. 24 kr.. o vánocích za krmenou husu
20 kr., za 8 slepic 1 zl. 20 kr., za 2 kuřata 10 kr., za 8 vajec
2 kr. a misto píize 42 kr. Povinen byl robotovat párem koní a 
mimo to 1 osobou pěši od Michala do Václava cely týden. 
Nebylo-li zapotřebi potahu na robotě, tedy za každého koné
pracovala 1 osoba. Ostatní jako v Hrotovicích. Glvrtnik platil
9 zl. G kr. kontribuce, dával poplatek: za 1 husu, 2 slepice, 
1 kuté, 10 vajec a za přizi 21 kr. Robota, jak u Hrotovic udáno.

O stálé Škole čini se zmínka teprve r. 1774 -,1) telidy vy
učoval učitel ve svém bytě. Později dal Frant Roden sv. pán 
z Hirzenau zfiditi učirnu.

Původně měl učitel 62 zL sobotálesu, 14 měř. žita, G měř.
pšenice a 2 měř. hrachu; štola obnášela 12 zl. a lund. mše
4*56 zl. Od panstvi dostával 7 sáhů dřiví. Vykup posnopný činil 
700 zL

R. 1866 stará škola byla zbořena a nová dvontřidni za 
5555 zl. postavena.

Kroniku Školní založil r. 1876 učitel Jan Česnek, knihovnu 
již r. 1858 farář a děkan Jan Bartl.

Z učitelů nejdéle působili Jakub Veverka (f 1786) a Jan 
Česnek (1866—1900). Nynějším nadučitelero jest Cyr. Janele; 
škola jest dvoutřídní s pobočkou a 150 žáky.

Pfiškoleny jsou nyní jen Račice: Vodonec odškolen byl r. 1911.
Farní kostel sv. Jakuba stojici uprostřed vsi má goticky pres

bytář; kromě hlavního oltáře opraveného r. 1902 má jealé 2 oltáře 
vedlejší a výklenek pro Boži hrob přistaveny r. 1882.

Na pobočním oltáři jest socha Panny Marie Lurilské pořízená 
r. 1890. na druhém tělo sv. Fabiana, které do Krhova r. 1808 
bylo dovezeno. V kostele stoji starý prapor pruských kyrysníků, 
který ve válce r. 1758 vybojoval rytmistr baron Roden, syn majitele 
Krliovn Josefa Ondřeje barona Rodena.

V kastele jest pomník z bílého mramoru Jana Zeleného 
z ftiřun a na Krbově zemřelého r. 1563. V zevnější kostelní zdi

') Že r Krbově již dřivé byla Školu, dokazuje poznámka v rektifikařuim 
protokole z r. 1740 nřinftná u 27. Mela domkaře Michala Sobotky: „wnhnt 
ueben der Schul! irn klainen bemeh. Hauaett. (Bydli vedle Školy v malém 
panském domku.)
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zasazeny jsou 3 tabulky s nápisy, že tam leží 3 bratři Chloupkové 
a sice: Antonín Chloupek farář, čestný děkan a konsist. rada, jenž 
zemřel r. 1802 ve věku 88 le t:1) 2. bratr Kilián Chloupek, b fv . 
převor paulánský v Krumlově, jenž zemřel zde ve stáři 78 let:
3. bratr Jan Chloupek, mlynář a měšfan v Ivančicích, jenž f  ve 
staří 64 let u svého bratra faráře Krhovského r. 1787. Tento má 
na tabulce nápis český, bratři knéži nápisy latinské.

Na véti visi 3 zvony. Největší 12 centň má nápis: Tento 
zvon jest dělán ku cti a chvále Pánu Bohu k zvoláni >lova 
Božího skrze Matěje Konváře v Medřiéi Léta Páně 1554 (Erb 
s 2 na křiž položenými sekerami).*) Prostředni zvon 4 centy 
těžký má nápis: Hilf Maria, hilf miř. wir rufen Amen zu Dir. 
Třeti zvon jest bez nápisu.

Fara zdejší jest prastará ; již r. 1253 vyskytuje se farář Eneáš 
(Eneas de Gurriliev). Podací fami patřilo statku, jchožto majitel 
Artleb z Myslibořic roku 1271 daroval 2 hř. kostelu, ltoku 1360 
odevzdal Artleb z Myslibořic dědičné své zboži v lUihnově 
a Frelešdorfě Arklebovi, faráři z Krbová. Již ku konci 15. 
stoleti bylo v  Krhové a přifařených vesnicích mnoho akato- 
likrt a majitelé statku podporovali své poddaně, když faráři 
neodváděli povinných desátků. Roku 1501 pohnal kněz Matěj, 
larář krhovský. Hanka ze Zap, že mu k jeho potřebě nechce 
k soudu postaviti 6 člověků z Bačic:51) dále pohnal téhož, že 
bral po 8 lot, an Matěj byl farářem v Krbově, desátek z poli 
dvora Milostickélio a jemu neodváděl (Půh. VII. 1115 a  111G). 
Ještě roku 1531 převládalo zde katolictví, tehdy docházel sem 
z Válče kněz Krištoť, řeholnik vilimovský, aby tu konal služby 
Boži, a r. 1531 přesídlil sem zcela. Toho roku totiž pobnal jako 
farář krhovský převoru kláštera Dalešického, Barboru z Tavikovic, 
že když byl farářem ve Válči, její lidé ze Třebenic mu desátek 
pobrali: taktéž pohnal majitele Válče, Smila z Doubravice, že 
mu nechtěl postaviti své lidi za svědky. Již za faráře Krištofa 
silně se zmohlo zde nekatolictvi a po jeho odchodu faru obsadili

‘) Byl v Krhové farářem 55 let; ku konci textu uu dcs<« náhrobní stoji 
chronograui: .CuuCeDe el DeVs Vt In MnCta paCe alt LoCVs et hnhltatlo elVs 
ct LVX perpetVa LVCeat eL* (1802.)

*) Snad erh vhtdyku z Králic,
•i Jmenovali +c: V á m ,  rychtář. Jakub, koatelnJk, Škatl, Kutný. Dvořuk 

n Tomeš.
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akalolikové. Z pastorů zde působivých známi j»ou r. 1575 Vavř. 
Kračovský, r. 1607 Jan Tykalides a r. 1621 Bartoloměj Javorsky. 
P o  bitvě Bělohorské ještě delái dobu zdržoval se zde „predikutit" 
Daniel Štefan, proti kterému r. 1620 kardinál z Dietricbštejna 
vydal 2 dekrety, jeden správci statku krbovskčbo Tom. Austskcmu, 
druhy císařskému rychtáři znojemskému Wfillersdorfovi, abv se 

ho zmocnili a ve Znojmě uvěznili. Pak působili na obráceni lidu 
jesuité znojemští. Z Krhovské fary byly spravovány též fara 
Mysliborická a Lipnická. Nyni náležejí do farnosti osudy: Krhov. 
Račice. Vodonec. Bačice, Udelice a Zarubice; v Hrotovicích 
zřízena r. 1912 administrutura. Tim zmenšil se počet do farnosti 
patricích duši na 1500. Boku 1747 farářoval zde Josef Joachim 
Stehno, kléry jako děkan Jaroměři cký povýšen byl do stavu 
šlechtického. *

V druhé polovici minulého století nejdéle farářoval (40 lei) 
Jun Bartl (1830—1870), po něm následoval Jan l.aviěkn (1879 
až 1899), jenž se stal aiciknězem, pak Ferd. Urbunec (1899 -  1910) 
a od r. 1910 nynější farář Metod Šlechticky.

Na hřbitov v Krbové pochovávají se jen obyvatelé z Krhova, 
Bačic a Udeříc.

Desátek daval se dříve faráři z pšenice, žita, ječmene, ovsa, 
hrachu, čočky u ruský (černé čočky). Vykup r. desátku činil 41.980 
kor. Zadusí obnáší 16.076 kor. Matriky počínají se r. 1679, pamětní 
knihu založil r. 1830 farář J. Bartl. Farni budova jest jednopatrová 
a nalézá se s hospodářskými staveními v dobrém s tav u : při faře 
jsou 4 ovocnými stromy osázené zahrady nu 22 a.

R. 1777 dal krhovsky farář Ant. Chloupek na statek Hrotovsky 
vtělili roční povinuou dávku 4 provuzeft dřivi. Bratrstva náboženská 
jsou : Spolek sv. růžence. Apoštolát sv. Cvalu a Metodu. Spolek 
sv. Rodiny a ustavičného klaněni se nejsv. Svátosti.

Dějiny.

Stará osada Krhov patřila původně ku velkostatku Mysli- 
hořicim. Již r. 1253 připomíná se farář krhovsky Eneáš. R. 1271 
Artleb z Mysiibořic odkázal na stavbu chrámu krhovského 2 hřivny. 
R. 1360 připomíná se Artleb. farář v Krbově. R. 1378 Ralibor 
z Mysiibořic věno 150 kop gr., ktere od Kateřiny, vdovy po 
S&zcmovi z Čelonic. na Krhové měl, svým synům a synovci (po 
bratrovi Zikmundovi) odevzdal a do desk vtělil.
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R. 1398 prodali Jiři a Ratiboř bratři z Myslibořic ves Krhov 
a  dvůr se vžim příslušenstvím a s patronátem Vítovi, synu Havlí
kovu * Prahy, a jeho bratřím Tomáši a Václavovi z Oseká. Tito 
majitelé Krhova za oněch pohnutých dob se zadlužili a r. 1400 
věřitelé jejich Budiš z Budišova, Sazema /. Tasova, Jan z Benedina. 
Prase ze Zarubic prodali Elšce, bývalé choti Petříka ze Smrku, 
a  jeji dětem KrJiov s dvorem purkrechtním a  patronátem dědičně. 
Na toto zboži vzala Elška své dcery 1'ršulu1) a Annu a svého syna 
Beneše z Olbramic nn spolek. Již r. 1412 jmenuje so Beneš maji
telem Krhova. Manželkou mu byla Dorota z Oduuce, která po 
jeho smrti žila ještě r. 1464. (Viz Oduncc.) Beneš z Krhova byl 
povahy odvážiivé a napadal sousední statky. Připominá se na
posledy r. 1447. R. 1434 Vit z Rlčan pohnal Beneše z Krhova. že 
mil vpadl do dvora a do vsi a lidi šacoval.

R. 1437 Reymbrecht Eversdortler odporuje všem, jinižto Beneš 
z Krhova statky zapsal, poněvadž jem u zaslavil všechny statky 
se slibem, že za to hrad Holotibek mu vyměří.

K. 1447 Jan a Štěpán, bratři z Dubau, pohnali Beneše 
z Krhova, že drži véno jejich zemřelé matky Anny, kleré bylo 
poukázáno na Krbově. Toho roku vzala ho žena Dorota na všechen 
svůj statek v Odunci a ve Yilimovicich na spolek. Po smrti Benešově 
žila sestra Oršula ještě přes deset let. R. 1447 prodala Jiřímu 
Talalusovi z Říčan Dobrou Vodu, začež ji Markéta z Myslibořic1) 
pohnala, protože z prodeje povinný dil ji nedala. R. 1448 vzala 
za společníka práva svého na Krhové svého synu Jana /. Kbelic, 
řeč. Ne v las. JešLě r 14(10 pohnal Oršulu z Krhova z 50 hř. Jan 
z Arklebic pro povinný dil z prodeje za Dobrou Vodu. Tolio roku 
odstoupila Krhov svému synovi, nebof v druhé polovici r. 1400 
v Pohonech se jmenuje již Jan Skalický pánem Krhova (byl to 
jeji syn Jan z Kbelic); kterého toho raku pohnal Matěj Stošek 
z. Arbolovic (na Válči), že vzali oba od něho 80.) zl. uh. rázu 
se lvy a  10 hř. za věnné právo a tuho neprovedli, požívajíce dosud 
jeho peněz a je vrátili nechtějí, r. 14C4 Stošek timže pohnal Matěje 
z Náchodu u z Březuikn, že je  mu rukojmím za Janu Skalického

’) Uráula z KrLovit byla ženou Vojtěcha Z Mn*ténice, ktert r. 1437 
koupil od vdovy Mariina mincmistru véuo na Vilimovicich a véno tTrSulino 
přenesl z Pozdětina na Villmovice.

') Dobrou Vodu obdržela Uriula z Krbová společné s Markétou z Mvsli- 
ttořiť od své sestry Markety, řeé. Kapúnové.
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a  za pí. Uréulu za věno na Vilímuvicich, že peníze vzali a neočistili. 
Ještě r. 1464 soudila se Uršula z Krhova s Dorotou z Odunce 
a Matějem Stoškem z Alberovic o své věno v Dolních Vilémovicich. 
Téhož roku Jan ze Skalice a z Krhova svou manželku Elišku 
z Zerotina učinil zástupkyni svých statků a poručníci dítek: kdyby 
však oba zemřeli, učinil poručníky Matěje z Náchoda a Březníka 
a ('.tibora z Uponěšic, svého strýče, a přijal obn za společníky 
na Krhov, čemuž odporoval Mik. z Vlašimě a z Otradic.

Klška z Žerutina spolčila se r. 1480 se svou dcerou Kateřinou 
a se zetěm Ctiborem z Kozího na véno, které měla na vsi Krbově: 
tento následujícího roku polmán byl od Jindřicha z Vlašimě, že 
mu bezprávně drží Krhov. Roku 1492 vzala Kateřina ze Skalic*- 
a Krhova Filipu z Vlčkova a Pnisinovič (svého druhého manžela?) 
na Krhov v dědictví, který ještě téhož roku prodal a do desk vložil 
tvrz a ves Krhov Janu Zelenému z Rlčan, jemužto Znata z Kukvic 
v sousedních Račicích r. 1493 dva dvory zapsal. (Erb č. 8 )  
K. 1494 pohnal Jana Zeleného Jindř. z Tavikovic, že mu nedodržel 
rukojemstvi za Ctibora z Arklebic. Za Jana Zeleného z Říčan 
přikoupeny byly ke Krhovu r. 1505 Račice, r. 1511 Udeříce a 
r. 1524 dva lány ve Vodonci od Kateřiny (I.) ze Zarubic, ale již 
1498 koupil tu pustý lán. který náležel Zichovi z Popťívek. Po 
Janovi následoval syn Burjan z ftičnn. který- r. 1581 ke Krhovu 
při vtěl il Zarubice a pustou ves Oldřichovice kupem od Kate
řiny lil.) ze Zarubic a od jeji bratři Jana a Petra z Hofeřie. 
R. 1555 jmenuje se na Krbově Jan (IL) Zelený z Ričun. jemuž 
rukojmí za f  Viléma z Kunštátu vložili ves Litavany s příslu
šenstvím. Jan Zelený f  1563 a pochován v kostele zdejším. Ft. 1568 
sestry Kateřina a Veronika z Ričan stály na posudku strany 
postoupeni dílu statku Krhovského. R. 1570 obě sestry vlastní 
z Ričan vložily Janu Zahradeckému ze Zahrádek (erb 6.) svůj 
majetek, totiž: tvrz a vos Krhov se dvorem a s kost. podacím, 
ves Zarubice s dvorem, ve Vodonci 2 člověky a dvůr. \es R a 
čice s kost. podacím, ves Račice, ves Rderice a ves Litavany 
se vším.

R. 1580 držel Krhov jeho syn Arnošt Zahrudecky ze Z., 
který r. 1585 na místě svých nezletilých bratři Voldřicha a Smila 
prodal tvrz a ves Louku (u Jihlavy) s okolními vesnicemi. Arnošt 
Zahradecký připojil ke Krhovu také statek Hrotovice, avšak po jeho 
smrti oba statky opět byly odděleny. Xa Krhově připomíná se
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Jan Zahradecký, jenž r. 1605 se súčastnil sněmu ve Vyškově: 
po Janu Zabradeckéra, který zemřel asi r. 1610,1) následoval syn 
Jindřich Z., jemuž později patřila také Jemnice a jenž byl do 
stavn panského povýšen; již r. 1611 stal se vklad smlouvy takové 
mezi nroz. vladykou p. Jindř. Zahradeckym ze Z. na Višňovém, 
Krbové a Hobzi na miste Karla a Jiřika, bratři jeho mladších 
z jedné a Annou Dvořkou z Konešina i na místě synů a dcer 
jeji zo strany druhé o dvůr ve vsi Oděnci. (43—176.) On byl 
horlivým bratrem; protož mu r. 1617 bratr Jan Optimates v Praze 
věnoval své dílo; .Zrcadlo svaté vSech králů a kněží*. Ve vzpouře 
proti Ferdinandovi II. byl Jindřich mezi 30 zemskými direktory: 
ale po udušeni vzpoury byl pardonován.

Po jeho smrti prodával zadlnžeuy jeho syn Karel Bohobud 
statek po statku; také prodal r. 1643 Krhov s Bačicemi, 
Udeřicemi, Račicemi, Vodoncem. Zarubicemi a Litavany Janu 
Arnoštovi ze Schárfenberka, majiteli Vranova, za 45.000 zl. Avšak 
již r. 1652 přenechal tento za 36.000 Krhov Ondřeji Rartonidesovi 
z ‘tyran,*) kterého cisař Leopold r. 1664 do stavu svobodných 
pánů povýšil. Jeho syn Jiří Ondřej vyženil r. 1666 Hrotovice, 
načež mu otec r. 1668 Krhov odstoupil. Oba statky prodal Jiti 
Ondřej r. 1679 za 68.500 zl. Ondřeji Rodenovi z Mir/.enau. Rod 
svob. pánů Rodenů (znak čis. 12.) držel Krhov až do roku 1825: 
poslední z loho rodu na Krbově byl Karel svob. p. Rodeu z Hir/enau 
(1814—1825). Od něho přešel Krhov na hraběte Huberta Haraon- 
court-a (1826—1845). (znak čis. 4.) pak na barona Jiřího Sinu 
(1845—1456). (Ostatní viz u Hrotovic).

Nynějším majitelem od r. 1882 jest Antonín Drehcr.
Na staré pečeti vidéti strom, pod ním v právo cep. v levo 

kosu. okolo nápis; Diedina Krhow 1681.
fted. Fr. A. Slavik ve svém pojednáni: .Staré znaky a pečeti 

měslské a vesnické na Moravě* v Časůpise Mor. musea zemského 
1905 píše, že na panství Krhovském měly pečef jen Bačice, Hrotovic*- 
a Krhov a ostatních 5 obci totiž: Litovaný, Račice, Udeříce, Vodonec 
a Zarubice nikoli, nebot na konci knihy (sekt. odd. pod ě. 117) 
z r. 1749 jest napsáno: „Poněvače obec Litavská, Hudefská. 
Rnčická, Vodonská a Zarafaská své obecni pečeti nemají, tak se

') DHvert z NotiziinhlsUn udává, ie zemřel a*i r. 1612. cot neni eprávun.
:) Vyznamenal m při hájeni Bm« proti Svádám: (erb viz okr. Třeldoká
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Krhovská ober požádala, aby takovou na misto nás přitiskla*. 
Obávajíce se nějakých Škodlivých následků z přitisknuti pečeti, 
představeni těch 5 obci tehdy pečeté své jednoduše zapřeli: neboC 
staré pečetě těch obci dosud se zachovaly.

O O O O G O

K řepice

(do Křcpic, v Kř—dcli) původně Chřepice neb Chřipice1) zvaná 
osada vzdálená od Hrotovic na jih 15 km. Ves loži na náhorni 
rovině ve vyši 340 m nad mořem na silnici vedouci z Mikulovic 
do Tavikovic. Půdorys obce podobá se nepravidelnému mnoho
úhelníku; hlavni ulice obrácena jest na východ k Višňovému 
rozšiřujíc se uprostřed v hranatou náves. Domy stojící těsně vedle 
sebe obráceny jsou do návsi buď průčelím, buď štítem ; stavěny 
jsou z kamene o cihel, vespod podrovnány a  obarveny, na střeše 
kryty taškami. P řed  domy jsou květinové zahrádky. Grunty stoji 
buď na návsi neb směrem k Běhařovicům a Mikulovicftm; směrem 
k Višňovému obec se rozšiřuje stavbou nových chalup.

Na návsi stoji zvonice, při niž r. 1908 na památku cis. jubilea 
postavena byla kaplička se sochou Panny Marie lnrdské. Přifařena 
jest obce do Běhařovic, kam také bývala přiškolena. R. 1888 
nákladem asi 17.000 koř. vystavěla obec zvláštní školní budovu. 
Škola jest dosud jednotHdni, kterou navštévíge toliko přes 30 ditek. 
Správcem školy jest od r. 1903 Kar. Tomášek.*) Prvním učitelem, 
jenž založil žákovskou knihovnu a kroniku školni, byl Jos. Žák 
(1888— 1894). Při škole jest také knihovna učitelská (44 sv.) a 
knihovna obecni (47 sv.). Školni p la t obec zrušila r. 1905.

Lid živí se rolnictvím a chovem dobytka.
Starého kroje a nábytku vice není.
Obec má nyni v 51 čísle 263 obyvatele národnosti české, 

vyznáni křest, katolického.
R. 1900 napočítáno ve 46 domech 248 a r. 1870 ve 44 domech 

235 obyv., r. 1835 též ve 44 domech 253 obyv.; r. 1864 v 39 dora. 
198 obyv. a r. 1689 bylo zde jen 14 domů.

') Slovo Kfepicc odvozuje se od osob. jíněna Křepek neb Chfepek. Srov. 
Hrubé Křepic« nu Mor., pak Kfepice neb Chfopicp v Čeehácb.

*) Podal popis osady.
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K obci patři 659 ha půdy; z toho je : pole 4S6 ha. luk 15 
ha, zahrad a vinic 5 ha. pastvin 33 ha a lesa 173 ba. Obecni 
majetek pozůstává: ze 6 ha pole, 80 a luk, 18 a zahrady a 17 lia 
pastvin; mimo to z kovárny a pastoušky. Velkostatek drži mimo 
pozemky zde dvůr a směrem k Mikulovicům rybník na 76 a.

Nyni jest v obci 17 púllánikft, 4 čtvrtlánici a 19 domkařů.
Přes 100 let drži domy rodina: Kameníkova. Ilkova. Ambroz- 

kova, Bindrova, Šál kovu, Kudmova, Loupalova, Cafourkova. Vin- 
courova a Pokorných.

Tratě maji jménu: Padělky, Poloudély, Královce, Bolky, 
u Hrušky, Popelec, Gaisruk (t. j. kozí hřbet), za Humny, u Hradiště,1) 
u Mlýnka, v Kukli a j.

Dobytka se r. 1910 chovalo: 58 koně, 808 kusů hovězího 
a 814 vepřového dobytka a 33 kozy; včelařilo se ve 34 úlech.

V obci jest spolek dobrovolných hasičů založený r. 1899.
Stará pečef Kfepická z r. 1685 měla uvnitř radlo a  po jeho

pravě straně 3 hvězdy a opis: „Peczet Wubczy Krzepicz."
V listopadu r. 1831 vypukla zde cholera, která v krátkém 

čase si vyžádala 30 oběti.
Křepice náležej! mezi nejstarši osady našeho okresu. Důkazem 

toho jest zdejší archeologickými nálezy bohaté hradisko z doby 
pfedhistorické. Avšak i v době historické objevuje se záhy jméno 
Křepic. V zakládací listině kláštera Luckého z r. 1196 mezi osadami 
klášteru původně darovanými jsou také Křepice. R. 1312 Isaldis, 
choř Matěje z Fulštejna, klášteru Oslavanskému darovala v Chře- 
picich 4 lány a lesy. Během dob obě tyto nadace klášterské zanikly; 
snad je kláštery za jiné zboži zaměnily. V 2. polovici 14. stol. 
nacházíme osadu Chřépice rozdělenou na několik majitelů, kteří 
na zdejších dvorcích pojišťovali věno svým ženám.

R. 1349 Bedřich z Tavikovic měl zapsáno věno pro svou 
manželku (Sygorii, snad Sidonii) a jejího olea Jindřicha 100 kop 
na Litavanech a Kfipicich. R. 1353 Přibik z Chřipic 23 kop véna 
na 2V, lánech své ženě Anežce pojistil a r. 1358 opět na 3 lánech 
ji véno zapsal.*) Týž PHbik spolčil se s 5 lány s Mikšem z Němčíc

') Hradišti Kfepické, památné naleáste předhistorických předmětů, nej- 
bedlivéji bylo prozkoumáno notářem Jarost. Palliardim (viz část v.4eobecauu 
■tř. 11). V novéjéi dol»é vykopány zde zbytky zajiraavt- neotithické figurky 
ua celém povrchu pokreslené (Obr. 34.).

9 R. 1381 připomíná se Herka, vdova po Štěpánovi z Chřepic.
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r. 13154, rok na to koupil od Z boru zPf-oskačS lány v Uifipirich 
za 2ti kop. r. 1381 učinit Bohunku ze Kličnice poručníkem svých 
dél i a statku íi jeSté r. 1385 koupil od KiiAny. manželky Jimrama

zjChfipic, 1 lán bez 2 chalup. K. 1383 připomíná se též Mikuláš 
z Chfípic (s pozdějším přijmenini Slýž), klerý své manželce EliAee 
dal dvňr v Lipníku a 3 dvorce v íllitípicicli: r. 1376 postoupila
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Eliška dětem svým, které měla s Mikulášem (nazvaným SlýžJ, 
dvůr, lán a poplatné dvorce v Chfipicich1).

R. 1355 jistý Rarcho (snad Radcho -  Radoch) z Ghřipic 
daroval Čeňkovi z Lipého jedno popluži a */a lánu v Chfipicich 
a mimo to věnoval své ženě Přibce na Chfipicich (snad na tom 
darovaném zboži.)

R. 1378 Oldřich z Chfipic své sestře Kačné ze Šamikovic 
půl druha lánu v Cbřipicfch dědičné postoupil a r .  1385 své 
manželce Anně a budoucím svým potomkům polovici dvora v Chři- 
picich zapsal.

Mimo tyto jmenované majitele drželi ve Chřipicich větši 
statek sousedili páni JeviSovStí. R. 1381 bratři Jindřich a Hynek 
(Suchy čert) z Jevišovic založili v minoritském klášteře v Znojmě 
záduši a oltář Panny Marie, darovavSe k tomu mimo jiné 2 hřivny 
ze svého statku Křepického.

R. 1390 obdržel úmrtím některého majitele právo markrabí 
Jošt, který loto právo udělil maršálkovi Filipovi ze Svojanova 
a Bohunkovi ze Třtěnice (Křténice)8) ; r. 1392 Filip ze Svojanova 
se svolením Bohunkovým zapsal 40 kop věna na 4 lánech v Kře
picích Eláco, manželce Viléma z Kohalce, na kteréžto věno ona 
r. 1399 svého muže vzala na spolek.

R. 1399 vyskytuje se na Chřipicich také Zdich z Ratišovic, 
kteréhož žena Anna") vzala na zboži ve Chřipicich na spolek: r. 1406 
byl Zdich po druhé ženat s Kateřinou, které na zboží v Chřipicich 
a sice na dvoře, 5 lánech a 2 dvorcích 56 kop pojistil4). R. 1406 
pohnal Matěj z Jevišovic, měštěnín, Zdiška z Ratišovic, že jeho radou 
byl najal na 3 leta dvůr v Chřipicich u Šlacha, přítele nebožce 
Filipa maršálka, tu on moci ho vyhnal z toho dvora a nadbyt 
jemu pobral, což čilá za 40 kop. R. 1409 Anežka z Hrádku po
hnala Zdicba, dávajíc mu vinu, že v ty časy,.ježto právo v zemi 
nebylo za Suchého Čerta, pobral z její matky a z její lidi 28 př. 
v Hikulovicich a slíbil to zaplatili, ale neučinil*).

') Po smrti Mikulášové vdáli se Ellíka za Adama z Llpnlka, jeho* détem 
r. 1386 rozdělil svůj mejetek v Lipníku.

-•) Bohunek z Křtenice byl tchánem Filipa ze Svojanova.
Anna byla bezpochyby vdovou po Oldřichovi z Ghřipic.

*) D. 0. I. (13, II. 86, IU. 8, 77. 78, 338, 87*. IV. 107, 133, 380, V. 815, 
345. VI. 144. 434, 474. 633. 985, VIL 93. 103. 187, 330. 1017.

‘) Suchý Čert byl ve službách markraběte Prokopa, poflkozoni náleželi 
ku protivné střené JoStové.



R. 1413 nabyl zboži v Chřepicich také Mikeš z Plenkovic, jehož 
pohnala Markéta; žena Volimirova Z Vickova, že jí  odkoupil její 
zboži v Chřipicich; pak ji matka na to vespolek vzala; r. 1415 
Mikeš z Plenkovic koupil od Zdicha z Ratíšovic 5 lánů popluž- 
nych a  1 lán svobodny v Chřipicich.

R. 1390 jmenuje se syn Mikuláše Slyže Martin Slyž z Křepic. 
který roku 14-20 s Janem z Dobronic se spolčil a své děti vzal 
na spolek na dvůr a 3 chalupy v Kfepicich. Martinovy děti 
byli: Václav, Anna a Eliška provdaná za Stacha: děti při- 
pominaji se po válkách husitských. Roku 1432 Anna z Chřlpic 
prodala sestře Elišce u jeji muži Stachovi půl dvoru .Hniličko- 
vého‘ za 10 kop.1) R. 1437 čteme opět v D. Z., že Anna z Křepic 
prodala Elišce Svacbové z Křepic půl dvoru v Kfepicich. čemu 
Václav Cerda z Křepic, syn Martina Slyže, odporoval, doka/.ujé. 
že řeč. Elška již tu půl dvoru prodala Odolenovi z Pfestavlk, 
purkrabím u znojemskému; současně se ozvala Anna z Bitová, 
manželka Odolenova, a pohnala Annu z Chfipic, že ji odprodala 
půl dvoru v Chfipicich. Ale Elška pohnala hned svého bratra 
Václava z Chřepic. že jest j i  učinil odpor u desk na její vlastni 
dvůr v Chřepicich: nemaje k tomu práva.

R. 1437 objevuje se na Chfipicich rod Rechenberkův ze Ze- 
lelic. který ziskav později všechny části Křepicxé, vládl celou 
osadou: toho roku koupil totiž Prokop Rechonberk ze Želetic od 
Jana z Kosník dvůr. Téhož roku prodal Václav Slyž z Chřlpic 
Dolni louky pod Kfepicemi .Opota* jménem Mikuláši Florštetovi 
z Dunajovic a r. '1440 postoupil své sestře Elišce řeč. Studiové 
z Chfipic půl dvoru v Chfipicich.

R. 144*.rt pohnala Eliška z Chfipic Václava Rechenberka ze 
Želetic, že odkoupil jejiho dvoru tu v Chřipicich nemaje k tomu 
práva; stejnou dobou pohnala Ludvika ze Žirolic ze 36 kop. 
že jl d rtí louku vlastni a klin role, ježto leží pod silnici nu levě 
ruc* jedouc od Cliřipic ku Znojmu a lesík „Opoka“, ježto pod 
Hradištěm leži, a toho ji postoupili nechce.

R. 1464 Boček z Kunštátu pohnul Václava Rechenberka ze 
Želetic ze 40 hř., že mu drži 3 lány v Chřipicich bez práva; 
avšak Václav Rechenberk proti Bočkovi z kunštátu  a na Homicli 
Kounicich ohradil se a pohnal jej z 50 hř.. že mu jest řekl. že 
předek Rechenberkův od jeho předka ty 3 lány koupil. Současně

14®

') Listiun v Zeiuskčm archivu v Hrne.



pohnal Mikoláše Talafusa z Čermákovic ze !7 kop, že jest tnu 
rukojmím za správu za dvůr, který jest koupen od Václava 
Slýže tu v ChHpicich a len měl v desky vložili a toho neučinil.

R. 1466 získal Václav z Rechenberka ještě půl lánu v ChH
picich od Zicha z Petrovic.

Za válek JiHho z Poděbrad s uherským králem Matyášem 
na výplatu nadace z ChHpic pro kostel minoritský ve Znojmě 
nedbáno: protož r. 1481 kněz Zikmund, kvardián od Matky Boži 
ve Znojmě, pohnal Václava z Řimovic, purkrabí z Jevišovic, že 
když se uvázal v Jevléovice, tu se mu uvázal ve 3 lány v Ski-i- 
picich a těch užírá ta všechna léta.

R. 1492 držel ChHpice Jan z Rechenberka, který pohnal kněze 
Václava opata i konvent, kláštera želivského ze 60 hř- že mu 
drži louky ode dvora Chfipického.1)

R. 1493 Markvart z Ríían pohnal Jana Rechenberka ze 
Zeletic z 50 hř., že mu drží les u Chřipic a smlouvám dosti 
nečiní. (Půh. Br. VIL, č. 381).

R. 1536 vzdal se Jan z Lipého na Krumlově všeho práva, 
které mél na ChHpicich, ve prospěch JiHka Rechenberka ze Že- 
letic. Recbenberkové ze Želetic drželi Želetice a s  nimi spojené 
Křepice do r. 1544. kdy Jan z Rechenberka i na místě Petra, 
bratra svého, vložil tento svůj statek Jindřichu Březnickému 
z Náchoda, Témuž vložil r. 1547 Sozoma Zajimač z Kunštátu 
3 lány ve vsi ChHpicich.*) (Prodej stal se již 1544), o které lány 
jeho předek Boček z KunStátu se byl r. 1464 s Václ. Rechen- 
berkem soudil. Od té doby Křepice zcela spojeny zůstaly -<■ 
statkem Želetickým (Viz okr. Znojemský str. 533 a 534). Od 
Březnických z Náchoda přešel r. 1615 statek Želetický nn pány
7. Roupova, načež rychle po sobě v 17. stoL vystHdalo se několik 
rodů,*) až pak od r. 1697—1755 je držela rodina hr. Berchtoldů, 
od nichž kupem (r. 1755) se dostaly Waldorf&m a pak dědictvím

') Klášter Žellvaký bral tehdy důchody patronátu v Mikulovicich. od 
které vsi r. 1447 Prokopovi Heohanberku llunt z Florstetu kus lesa oddálil 
a ku Chfepic&m přivtélil. Půh. Br. VII, i .  2i9.

:) Byl to onen majetek, zc kterého od r. 1381 platila se nadace kláitent 
mlnoritskéiuu v Znojmá, který však již roku 1534 byl zrušen. (Viz okres 
Znoj. str. 101.)

•) Napřed Václav z Hodic, pak Jan íL GOlz, Frant. ryt. Kraft (1641), 
Jan Kryštof ftikovaký z Dobříc (1687), Marta Maria bar. Bierová (1698) a roku 
1697 Esthera hrab. z Berchtoldů.
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r. 17% rodu Chorynských z Lýdské. R. 1862 přeély koupi na 
si. rod Kamelft z Hardegger: až do nejnovějši doby byl ma- 
litelem Dr. Dominik Si. Kannnel z Iladegger. (f  8. prosince 1915).

R. 1672 starousedlých rolníkA bylo:

3 třičtvrtiny lánici. kteří měli po 60 měficich L a 11. tř .r 
3 čtvrtlánici (po 20 inéřic 1. a II. tř.) a 2 domkaři s polem (po 
8 1/ ,  měř. 1. a II. tř.) Nově osazeny pustiny r. 1657: 9 půllánA 
(se 40 méř. I. a tolik II. tř.), 3 Ctvrtlány; pusty zůstaly ještě: 
3 pololány, 3 domky s polem, 5 bez pole. Jména osadnikA: 
Ambrožck, Bouchal, Hajný, Illadik, Kameník. KrČál, Levinský, 
LokSft, Milý, Peluch, Ranský. Sobotka, Sochor. Sedlák. Volatý, 
Zahradník, Žamhach.

R. 1750 majitel Prosper lir. Berchtold vyznal, že u Kře
pického dvoru je 12 I7/* měř. pole a kromě toho připojený lán 
se 120 měř., 3/* méř. zahrady, les na 5u7V* měř. a háj „u Vo- 
cáskA“ i 4 ’/o měř., luk na 6 voz A sena. Gruntovní činži hnila 
vrchnost o sv. Václavu 31 zl. 5 kr., 23 slepic, 17 vajec, luční 
činže 3 zl. a 46 vajec, z hospody činže 8 zl. Na desátcích do
st á valii od rolníkA jen */g míry ječmene, 12 měr žita, 48/B miry 
ovsa a l/8 miry hrachu: larář běhařovský misto desátku bral 
od vrchnosti 3 miry pice.

Polnosti rozděleny byly na 24půllánů; ke každému patřilo 
62— 65 méřic po 790 Q °  a luk na vozu sena: domkařA bez 
pole bylo 8, z nichž 1 byl řemeslníkem (tkalcem).

Pololánici robotovali po 2 dni týdné s párem koni. cha- 
lupníci 1 den pěšky.

Obec uživala čtvrt lánu (asi 23 méř. pole) a 24 mér pastvin. 
Obecni tralě jmenovaly se: Poloudily, v Setovicich (neb v Se- 
tovčim), na Popelčí, u Hradišlěte. na první, druhý, třeti a čtvrtý 
Královec, u Mlejnka, na Ousoěí, na Příčce, k Vocásku a j.

Jména obyvatelů u porovnáni s r. 1672 byla na mnoze 
nová: Óasla, Binder. Bukáč, Hora. Hranek. Chmelař, Jakubec, 
Jelenek. Kudrna. Kukačka. Novotný, Rauš, Smélek, Trčka.

Komise r. 1751 udala, že purkmistr a rychtář v Klopících 
dopustily se křivé přísahy, jelikož zamlčeli obecni pastvisko. 
Bylo navrženo, aby na výstrahu ostatním obcini purkmistr, rychtář 
a jeden soused Křepický zavřeni a  vězeni byli 8 dni na Spilberku 
v Brně.
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R. 1751 byly ceny denních potřeb tyto: máz rozpuštěného 
másla 20 kr., měřice páen. mouky 1 zl. 15 kr., žitné 1 zl., krup 
48 kr., hrachu l zl. 30 krM jáhel 2 zl. 30 kr., sáh dřivi 2 zl. 30 kr.

U obce se tehdy nesel len a prosa velmi málo, dříví ku
povali u Šrámkfi (Rozkoše): pro špatné pastviny v celé obři 
drželi jen  asi 30 krav a  70 ovec.

O O OG O O

Lipňany

(do Lipřian, v Lipňanech)jest vesnická ležici na okr. silnicí z Rouchu- 
van do Skrejl, G km na jihovýchod od Hrotovic. Vesnická postavena 
jest na rovině a protíná ji kromě silnice okresní ještě polni cesta 
vedoucí z Heřmauic do Slavětic. Osada tvoří s vesnici Skrejemi 
jednu obec. Stavení stoji po obou stranách okresní silnice bud 
obracena, prftOelim buď štítem do ulice; jsou z tvrdého materiálu, 
některá pokryta dosud slnmou. Vesnička jest velmi čista. Před domy 
jsou zahrádky. (Obr. 35.) Hospodářské budovy přistaveny jsou 
k obytnému staveni. Dřivé mivali ve světnici okolo stěn lavice, 
v robu stůl; v komoře stály pomalované truhly a police. Nyni 
v tom seřazeni určitého pořádku n e n í Grunty a chalupy jsou 
šmidlány. Uprostřed osady jest skrovná náves s kapličkou, na 
které jest vížka se zvonkem.

Východně od silnice okresní leží panský dvůr velkostatku 
Hrotovského. Obyvatelů napočítáno r. 1910 v 16 domech 132 
katolických, národnosti české: napadnu jest převaha ženských (77| 
proti mužským (55).

R. 1900 žilo v 17 domech 117. r. 1870 ve 13 dom. 110 obyv., 
metl nimiž 52 mužských.

Do Lipňon patři 333 ha půdy, ze které připadá 235 ha na 
pole, 6 ha na luka, 15  ha na zahrady, 14 ha na pastviny a 69 
ha  na lesy.

Lid živi se hospodářstvím; obec má jmění nepatrné.

T ratě se jmenuji: ílájcc, u Dítěte, pod Andělkou (lesy). Dily, 
Široké, pod Hrázi. Mršnik. u Davida. OhmeKátka, Vejlion, Ovčíma, 
Humna, Doubí (pole a  pastviny).

Na trati posledně jmenované nalezeny byly předměty starožitné, 
jako kamená kladívka a dlátka. Na této trati vykopávají se dodnes
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základy staveni. Vůbec na pastvině přilehající na jih k vesnici byla 
n:miití-«-ná prostora obehnána nizkýmpřikopema válem, mi kl.-rvmxl.. 
místě beas pochyby původní osada stála. Lid vypravuje, že ta osada 
zašlá se nazývala „ZnátkyV')

PřiSkolena jest osada do Skreji, přifařena do Rouchovan.
D ějiny . Lipňany bývaly za starodávna statečkem samo

statným vladyckým, nn němž majitelé svým ženám často véno 
pojišťovali.

R. 1866 Markvart z Lesonic své ženě Kateřině na 10'/s láně 
v Lipňanech a na 2 lánech v Bohuáicich 10 kop důchodu pojistil. 
Týž Markvart r. 1371 (psal se tehdy již z Biskupic) postoupil 
Nevlasovi z Lesonic 3 lány v Lipňanech. na kterých tento své 
manželce Elišce 2 kopy pojistil a se svým zbožim v Lipňanech 
a Bohunicích vešel ve spolek s Jakubem z Oponešic. Ale Nevlas 
nedržel Lipňany dlouho, nebot prodal je vyjímaje, co patřilo 
pannám (do Dalešic), roku 1385 bratřím Jindřichovi, Václavovi 
a Zbyňkovi z Radkovie.

Mezi tim r. 1S78 získal koupi klášter Daleňický od Miloty 
ze Mstěnic v Lipňanech 21/* lánu.

Z bratří Radkovických držel později Zbyněk Lipňany sám. 
Zbyněk psával se také z Litován a z Račic.

R. 1406 Zbyněk z Litavan spolčil se na zboži v Lipňanech 
se svou choti Kačnou, jeji synem Janem a s Hovorkou z Hart- 
vikovic, r. 1409 týž Zbyněk (z Bačic) pohnal Jana Kláta, že mu 
drži pravou moci jeho zboži Lipňany a jich požívá, což jest jeho 
dědictví. R. 1410 pohnán byl od Jiříka Lýska z Ústi, že mu 
vpadl v jeho zástavu Heřmanice. Brzy na to Zbyněk zemřel. 
R. 1418 vdova po něm Kačna i. Litavan pohnala Vilémka z Li
la van. že ji drži věno po jeji prvém muži Hanuši — druhým 
mužem byl Zbyněk — a to si v desky vložil. (Poručníkem toho 
půhonit byl jeji syn Jan). R. 1434 Kačna z Litavan, někdy man
želka Zbyňkova z Litavan, pohání Jana z Pernštejna, že ji drži 
dědictví jeji Lipňany, nemaje k tomu práva (Poručníky toho 
ptilionu učinila své příbuzné Žibrida a  Viléma z Račic;. Ještě 
r. 1447 žila Kačna, bývalá žena Zbyňkova z Litavan. D vysokém 
stáři vzala tehdy svého bratrance Vilému z Heraltic za spoiečnika 
na věno své v Lipňanech. Vilém r. 1455 připsal v dědictví ves

■) Na. ruzilil o téchto zažlýcli ZAálek nazývala se Zňiilka a Knméttft 
.Starými Zňáliami*.
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Erby učkterVcli roJfl uaedlý< ti nu Hrolovsku.

19. Sedlnických z  Choltic, 20. Zauipachfi z Potštejnu. 21. Kobylku z Kobylího,
22. z Dobronic. 23. z  Myslibořic. 2*. zc Ibtéuic, 25. z Hodilkova, 26. Canon. 27. Vnviera

z Blnmen herka.



Lipriam a přislušenstvim Janovi z Arklebic a Jolio ženě Elšce 
7. Bfeznika (z Březnico).1) Jan Li/na z Arlclebic získal také 
Slavětice, čímž Lipftany byly spojeny se statkem Slavětickym 

(Ostatek viz tam).
Kil konci 15. věku I.ipftany shořeny byly a zpustly, lloku 

1503 vložili Jan a  Zikmund z Arklebic Jindřichovi z Vlašimě ves 
Slavětice a pustou ves Lipftany i se dvoř)-. Dvůr Lipňansky při
pomíná se také r. 1613. ale vesnice ležela pusta ještě  r. 1630, 
kdy Slavětice přešly v majetek Jiřího hrab. z Náchodu. R. 1640 
opět připomíná se jen  dvfir Lipftansky. V první polovici 16. stol. 
bylu osada nově založena a  se Slavéticemi dostala se k statku 
Dulešickému a později s Dalešicemi k velkostatku Hrotovskému, 

i l  kterého zůstala až do vybaveni se /. roboty.
Z r. 1715 pochází stará  pečet osady: snad bylu v tom

roce osada od vrchnosti Slavéticke nově založena. Na pečeti 
viděti strom (lípu), v levo pod nim mlatce s cepem v právo 
brány: okolo něm. nápis: L ippiancr Gemein Siegel 1715.

R. 1775, když nově se rozdělovala půda, žilo v Lipňanech 
9 chalupníků, jichžto každý od vrchnosti*) obdržel 24 měřice 
pole a louku na  1V5 vozu sena a otavy. Každý z nich platil 
gruntovní činže 3 zl., odváděl 2 slepice (aneb za né 18 kr.) a za 
přizi 6 kr: všichni konali původně od sv. Jana do sv. Václava 
4 dni, ostatní dobou jen  3 dni tydni péši roboty. Později robo
tovali od sv. Jití do sv. Václ. 6 dni s 1 osobou pěšky, ostatní
čas 3 dni.

Jménu tehdejších obyvatelů byla: Forejt, Mladík. Chmelka, 

Koči, Pekař, Plíšek u Polák.
Před rokem 1848 robotováno na čtvrtláně (tak se usedlosti 

jmenovaly) 4 dni. o žních 5 dni pěšky.

Desátky Lipftany odváděly vrchnosti Krumlovské; r. 1750 
obnášely; 13 a půl měř. pšen., 32 a čtvrt měř. žita a 11 a půl 
měř. ovsa.

Za vybaveni z robot a desátků platilo s e  200 zl. stř. ze 
čtvrtlánu. hospodsky platil 150 zl.*)

') D. Br. IV 430, V 343. 346. 347, V 541, VII 64.
0  Patřily tehdy se Slavéticemi ku statku I)a1 etickému, jehož majitelkou 

tehdy byla pani Kateřina dl. z He-á.
Popis osady podal Frant Jakubec.
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Desátek ten do panských stodol dovážet i povinno bylo 
město Ivančice.

OOOOOO

Lipník
(do Lipnika, v Lipníku) osada pojm enovaná dle lipových lesůT 
kterých za .starodávna v celém okolí byla hojnost. Osada leži 
severozápadně od Hrotovic podle silnice, k terá vede z Třebíče 
do Mysliboric asi na třetí pětině cesty od Třebíče ve výšce 
480 m (Obr. 36.) Osadou teče potůček vyvérajíci z rybnikii ode 
dvora Lhoty. Hlavni část osady tvoři náves, do kleré vedou 
3 cesty. Domy stoji průčelím do vesnice, jsou vesměs stavěny 
ze staviva tvniého a zomitány. (Obr. 37.) P řed  domy jsou za
hrádky. ale žádné výstupky. Výménkářské chalupy souvisí s obyt
ným slavením hospodářovým.

Kostel, jehožto presbytář jest goticky, stoji na návsi, fara 
přizemni proti němu a škola též přizemni nu konci uličky za 
farou. Kostel, okolo klcrébo jest obezděný starý hřbitov, zasvěcen 
jest sv. Janu Křtiteli. MA celkem 2 oltáře. (Obr. 38.)

Obnoven byl r. 1853 a v prvni polovici let osmdesátých 
min. stol. Na věži visi 2 větší zvony a jeden menši. Na prvním 
5 centů těžkém jest dlouhý latinský nápis, který oznamuje, že 
zvon lit byl ve Znojmě od Jana Jiřiho Schochela za papeže 
Pia VI., za králováni Marie Teresie a Josefa 11. a za biskupa 
Matěje. Druhý 2 q těžký z r. 1677 má nápis: K Ctla ChVaLe 
sVateMV PetrVa PaVLV., v kostele jest náhrobní nápis: .L étha 
Panie 1575 w sobotu po Božím wstaupeni usnul w Panu uro
zeny Pan Sstastny Konacz z Hodiskowa a. X a w tomto chramie od- 
poeziwa oczekawajicz se vssemi zwolenymi slawneho wzkrzisseni.V 
(Viz znak č. 25.) Fara jest prastará. Již r. 1238 připomíná se 
farář W alther, r. 1348 a později často se uvádi, že patronát 
lipnicky patřil majitelům statku. Jména jen  některých fnrářů jsou 
známa. R. 1517 a  1520 pohnal farář Jan Jana Zárubského z Ho- 
feřic, že mu zadržpje desátek ze Zarubic a  pustých Oldřiáovic. 
R. 1547 odvezli poddáni Adama z Okraáovic lipnickébo faráře 
Mikuláše koňmi do OkraSovic. Pak následovali evangeličtí pa
storové, z nicližto se jm enuji: r. 1558 Adam Světelský,1) r. 1560

■) Toho roku (1558) pohnal kněz Adam, farář Kpnický, Zdeňka Brtnického 
z Valdítejna, ie  mu pobral, když byl r. 1551— 1556 farářem v Třebiěi, desátek 
v Slavičích. Při prohrab poněvadž se psal lipnickým farářem, a už jím nebyl.
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Matěj, r. 1566 Jan. Po bitvě Bělohorské přidělena Lipnická fara 
jako filiálku faře Myslibořické. ale faráři bydleli až do r. 1704 
v Lipníku, poněvadž v Myslibořicich famiho staveni nebylo. Roku 
1777 chtěla hrob. z Kanálu roz. hr. Chotkova v Lipníku založili

lokálku ztídil. R. 1743 založila pi. Myslibořická. ovdověná hrab. Ka
teřina Eva z Ostafiova, 1000 zL na záduái na oslavu sv. Jana 
Křtitele. Faráři často se střídali: Poslední dobou ztle zdárné a 
déle účinkovali (1875—1885) Emanuel Sedlák t f  1913 jako farář



rudikovský) a Methoděj Šlechticky (1896— 1910),Qfnyni farář 
v Krbově. Nynější farář Rudolf Šindelář jest v počtu farářů 
čtrnáctým. Farní budova byla r. 1902 opravena. Zádutaí jmém 
obnáší 5260 kor.

1«0

Obr. 38. HJavni oltář v chrámu Páně I,i|>nickém.

Stará škola, kterou Lipnická obec r. 1833 jako barák pro
dala,Pbyla r. 1793 společným nákladem obci Lipníka, Klučová, 
Hoslnšova a Petrůvek postavena. Poněvadž obec byla nemajetná,
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vymohla -ů na stavbu nové Školy podporu státní. Škola byla na 
státni prnize zbudována, ale potřeby stavební dodávala vrchnost 
Myslibořická (hrabé Jos. Taafle).

Příjem učitelův obnášel r. 1820 jen 180 zl. 33 kr. Ovšem 
přísné vzato bylo toho vice, neboř naturalie počítány tuze nízko, 
také škola vice vynášela, ale byl to celkem plat mizerný, protož 
r. 1851 musely obce se zavázati z každého čísla dodávali učiteli 
ročně 2 bochníky chleba.

Nejdéle na škole působili: Jindřich Čermák (1865 1880),
jenž založil pamětní knihu a školni knihovnu (má nyni 155 knih), 
Budolf Kučera (1880—1893) a VacL Friedmann (1893— 1908).

Lipník měl roku 1835 v 41 domech 270 obyvatelů,
1870 v 40 domech ;148 obyvatelů,
1900 v 55 domech 393 obyvatelů.
1910 ve 62 číslech 4'»4 obyvatelů

českých, mezi nimi 5 evangelíků, ostatní katolíci.

Obecního jmění má Lipník: 5 ba 87 a  Ink. 3 ha 74 a pole, 
29 a skal, 47 a lesa a 51 a pastvin. Celkem náleží do osady 
Lipnika: 514 ha plochy katastrální, z čehož 400 ba pole, 25 ha 
luk. 3*4 ha zahrad, 22 ha pastvin. 26 ha lesa. Názvy tralí obecních: 
IT Louček, u Kopyta, u Ševčíka, u Vejvojů. u Kopanin, na Dlou
hých, za Lesa mu.

Nehody: dne li. května 1846 zachvátil požár 35 čišel, dne 
20. srpna 1890 vichřice spojená s krupobitím velkých škod nadělala.

V obci jest záložna Kaiffeisenova. Besídka katolická a Odbor 
Národní Jednoty.

D ě j in y .  V listinách z r. 1237 a 1239 přichází jako svědek 
Ctibor z Lipnika (Cod. 1. 279) a r. 1238 připomíná se farář Walter 
(plebanus de Lipník) Lipník byl od dávna statkem vladyckým. 
U prostřed 14. stol. drželi většinu statku Lipnického i patronát 
vtadykové z Hačic.

B. 1348 zapsána byla do nově založených desk Brněnských 
smlouva týkající se ukončeni sporu mezi Oldřichem (Olkéřem 
neb Olkešem) z Račic a  Evou, vnučkou po jeho bratru Adamovi 
z Klučová, z jedné a jeho švagrovou Budkou, její dcerou Anežkou 
a Henslinem t. Jackova, jejím zetěm, ze strany druhé: t-lenalin. 
jeho žena Anežka a její matka Budka obdrželi ves Lipník se 
vším příslušenstvím, maliništé (rubiska neb sečel, Ys louky

H 11



v P o k l e t ý c h , 1) také '/? patronátu kostelního. Oldřich a Eva 
dostali dvůr v Lipníku. */# maliništé, louky na Pokletycli 
a */* patronátu a  to tím způsobem, aby faráře presentovali spo
lečné. Avšak kdyby se nedohodli, má rozhodnouti los, kdo má 
faráře presentovati; po druhé pak má právo presentovat! strana 
druhá.

Po smrti Oldřichové r. 1350 dědila jeho podil Evka, (dcera 
Ješkova z Lipnika), totiž cely dvůr, 2 dily maliništé, půl louky 
na Poklettch a  půl kost. podací a vzala svého manžela Je- 
nuše za společníka. Také jini členově tohoto rodu měli statky 
v Lipníku.

R. 1349 pani Anna z Lipnika dědičně odevzdala zde 3 lány 
Hen/línovi a Anně, jeho ženě, a r. 1353 Mikuláš z Chfipir své 
manželce Elišce dvůr v Lipníku dal.

R. 1358 Eva. manželka Jenuše z Lipnika. prodala Evě, 
manželce Vlka z Lipnika, dvůr s příslušenstvím za 77 kop. Roku 
1365 Adam, syn Vlkův /. Lipnika, a Adam. syn Henslinův z Lip- 
níkn. spolčili se s veškerým svým zbožím v Lipníku a Oldři- 
cbovicích. Roku 1368 Žibřid z Račic prodal Fridlinovi, sluhovi 
p. Bohuše ze Stefiče. 1 lán v Lipníku, který po 3 letech Bohuš 
ze SL a z Holoubku prodal Adamovi. R. 1373 Adam*) z Lipnika 
pojistil své ženě Elišce 60 kop věna na statcich v Lipníku a toto 
věno dala Eliška r. 1385 po smrti Adamově svým dětem, které 
méla po Adamovi. Nejstarší osiřely syn Jan z Lipníku spolčil 
se r. 1392 se statkem a patronátem v Lipníku až do plnoletí 
s Janem z Hodic a vzal jej r. 1399 znova za společníka. Jan 
z Lipnika prodal r. 1407 Lipník s veškerým zbožím Michkovi 
ze Lhoty, čemu společník jeho Jan z Hodic přivolil; později 
zakoupil se Jan z Lipnika v Teleckom kraji (držel Bezděkov. Stn- 
jiště, Némčice pod Studenou. Vilémovu Ves, Dubenky a  j.J. 
S jeho synem Janem zmizela tato větev vladyk z Lipnika. Koku 
1410 Michek ze Lhoty pohnal Jana Nohavku, protože vzali jemu 
jeho tovaryši sedmero koní v  Lipníku a ty koně pokládá za 20 
kop. Michek z Lhoty spojil sousední statek svůj Lhotu s Lipníkem 
a zemřel před r. 1420. načež vdova po néin Kačna Křištofora

’) Pokletv neb Poklntj pit vod ti A ves. později pustina leli západuA od 
Lipnika mezi Lipníkem a Katibořicemi; nyni nazývá s* la ttnf .Proklatý*, což 
zavdalo příčinu k lidové pověsti, že se Um riAdina propadla.

*) Z listin neni zřejmo, byl-li to syn Vlkův neb Henslinův.
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z líatiboiic na spolek na zboži ve Lhotě vzala. Lipník dědila 
po Michkovi ze Lhoty Marketu z Vranina (snad jeho sestra), 
která se svým mužem Otaslavem řeč. Štitkovcem na své dědičné 
zboží ve Lhotě, Klučově, Štépánovicich a Lipníku se spolčila.

Ft. 1437 byla Markéta ze Lhoty po druhé vdána a sice- za 
Bernarda ze Slavikovic, se kterým se spolčila na Lhotu s tvrzi, 
dvorem a rybníkem, na Klučov a patronát v Lipníku

Po třetí vdala se Markéta za Zikmunda Jenička z Ol braní ic, 
kterého r. 14-445 vzala za společníka na ves Lhotu, na tvrz a dvůr 
ve Lhotě, na vesnice Klúčov, L ipnika Slěpánovice se vásim příslušen
stvím a patronátem  v Lipníku beze škody jiných, kteří by k tomu 
zboži práva měli (zvláště ke kapli v Lipníku). Zikmund Jeniček 
z Olbramic vzal r. 1404 svého syna Jana a jeho syny za společníky 
na tvrz a ves Lhotu, na ves Klúčov s lesy. na Lipník a Štépánovice.

R. 1480 Krištofor z Kochova pohnal Jana z Volbramic ze 
100 hř. gr.. že mu drží jeho podací kostelní ve vsi Lipníku a půl 
dvora v Lipníku, k čemuž on lepší právo m á .1) R. 1481 pohnala 
Anna /. Nitkovic Jana Jenička z Olbramic a ze Lhoty z 55 kop. 
že ji  postoupil ve vsi Lipníku 5 1/ ,  kopy na díle svém a jistoty 
jí udélati nechce.

R. 1482 učinil Jan Jeniček z Olbramic spolek se synem 
Hynkem na tvrz a ves Lhotu, na vesnice Klúčov, Lipnik a Štépánovice, 
ale Hynek zemřel před nim. Protož r. 149(> vzal Jana Lechvického 
ze Zástrizl*) a Markvarta Valeckeho z Mírová na spolek na tvrz 
a ves Lhotu, na Lipnik u ostatní svftj majetek, učiniv je  mocnými 
poručníky své vnučky Ludmily, dcery po nebožtíku synu Hynkovi.

Roku následujícího vzal tuto vnučku, která se vdala za 
Jindřicha Lechvického, na spolek na veškerý svftj majetek. Jindřich 
L edn ický  ze Zástfize usadil se v Lipníku, osobuje si tam větái 
právo než Jan Jeniček sám ; pročež ho tento r. 1498 pohnal před 
soud. Také pohnal svou snachu Afru z Ričan, že po smrti jeho 
syna Hynka pobrala všechny svrchky a  je  vrátiti nechce.

Po smrti dědové vzala r. 1500 Ludmila z Olbramic a ze 
Lhoty svého muže Jindřicha Lechvického ze Zástřizl na spolek
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Bezpochyby odvolával se ua spolek, kléry vdova po Michkovi ze Lhoty 
uzavřela s jeho otcem Kristnlbrem z Katibořie.

-i Erb ze Zástřizl viz okr. Zdounecky atr. i l " .
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na tvrz a ves Lhotu,1) na vesuice Štěpánoviee, Klúčov a Lipník; 
ale proli tomu ozvaly se jqji tety Markéta a Anežka, vlastni sestry 
z Olbramic, a pohnaly ji ze 2000 hf. gr., že drží majetek ten, 
ku kterému ony po otci svém Jeníčkovi z Olbramic právo větái 
mají Stejně pohnali jejího muže Jindřicha Lechvického. Avšak 
konečné udobřivše se vzdaly se r. 1505 všeho práva, které měly 
po olei na tvrz a vesnici Lhotu, na vesnice Klúčov, Stěpánoviee 
a Lipník a přenesly to právo na Ludmilu a  jejího muže Jindřicha 
Lechvického ze Zástři/.l.

R. 1524 byla Ludmila již po druhé provdána za Jana 
Holického z Hořic, kterého společníkem učinila veškerého svého 
majetku. R. 1535 vložili Jan Hořicky z Holic a jeho žena Ludmila 
z Olbramic shora uvedeny majetek Václavu Chroustenskema 
z Malovar a na Myslibotících, čímž Lipník navždy spojen byl se 
statkem Myslibofickým (dalši viz tam).

R. 1572 ze starých usedlosti byli jen 4celolénici a 1 čtvrtlánik: 
nově založené (od r. 1657) byly 2 půldruhá lány a 2 čtvrtlány; 
pusté ležely 4 staré lány a 4 čtvrtlány. Lán měl 28 měřic pote 
2. třfdy a 28 měr 3. třidy, čtvrtlán čtvrtý díl loho. Jména tehdejších 
obyvatelů byla: Heneš, Švanda, Vaněk, Slaně, Štěrk, Kopylář, 
Skoumal, Blažek, Pálek, Sonkop, Novotný, Suchy, Chromý. Baše, 
Ryšavý, Velký, Šenkýř.

R. 1749 udáno, že jest v Lipníku 10 půllániků a 4 celolinici; 
tito měli 65 měr 6 osmin pole, 4 osminy zahrady a luk na 3 fůry 
sena a l fůru otavy; pololánici právě polovici.

R. 1717 stala se záměna pozemků se Zarubickými.*) (Viz tam.l 
R. 1756 vykázala vrchnost, že měla v Lipníku 4 a,/M lánu, 8 kominú 
a grunt, činže 274 zl. 23 kr. 3 den.

Tratě se jmenovaly :Kněžiček, Kopyto, Proplak, za Vokrouhlt- 
kem pod Klinkama, Skrkalova nivka, na Mocli, Ořechovec, pod 
Ševčíkovým rybníkem, pod Pasflvkou; společné tratě u Klučová

) Ve VII. svazku Púbuná cLibri dtetionuro et sententíarum edidil lir. B. 
Rretholz) omylem tuto Lhoto mají za nynější Palkov.

r) Tenkráte měli Lipenští lak* pozemky ,za Jezerem* a ,no Dlouhým* 
poUiž Klučová. Ty jim vrchnost sebralo a je přidělila nové založené dědině 
OetHSosu. Za U> dala Lipnika stejné mnoho (tozemkn z vyklnfovaného lesa za 
silniěaim rybníkem, e kterou záměnou Upouští spokojeni byli, poněvadž nové 
pozemky měli bilte osady. Ale hrabě Jo*, z Osteěova krátce pfěd svou smrti 
dal loho rytmika hráz zvýšili, čími pv zatápěla Inka poddaných, oai ku mnohým 
sližuostem zavdalo příčinu.



byly Rohoviee a Hnojniee. Obec pro sebe užívala 129 měr 2 osm., 
z čehož bylo asi 70 m. polo, ostatní pastviny a luka. R. 1751 
měli celolánici již 8? m. HiJi osm. pole, zahrady na 6 osmin 
a luk na 4 fůry sena, pololánici polovici. Komise naznala, že 
pro neúrodnost pole celolánik osíval jen  l 1/- miry pole pšenici, 
že pro neúrodnost také len a proso se neseje. Obilí vozivali na 
trii do Třebíče. Láník držel jen 4 krávy. Mlynář na Kopytě měl 
15 a pansky hospodsky 16 měřic pole; mlynář platil 50 zl.. 
hospodsky 26 zl. činže. Dřivi kupovali lacino od vrchností: za 
dřevo stavební platili ročně 1 zl. do důchodu; kupovali lesa po 
kusech, se dřevem obchodovali do Hostěradic. Jména osadníků 
byla zcela jiná než r. 1672.*)

R. 1775 žili v Lipníku 4 celolánici. 10 pololániků, 2 domkaři 
«  1 podruh.

Celolánici měli 85 l/s miry pole, zahradu na a luk
na 4 fůry sena s otavou; platili kontribuce 34 zl. 18 kr., grunt, 
činže o sv. Vád. 1 zl a polní činže 1 zl. 54 kr. Mimo to odváděli 
2 kapouny neb 24 kr. a kopu vajec neb 18 kr. Robotovali od 
1 ledna až po žně s párem koni 4 dni v tydni, ode žni po senuseč 
bud s párem koř.i aneb s robotnikem pěšky po cely týden, od 
senoseče do října s párem koni a 1 péšim, aneb s 2 pěáinii osobami 
cel\ týden, od 1. řijna do konce roku s párem koni celý týden.

Pololánici měli všeho polovici, platili také skoro polovici 
dané a ostatních dávek polovici; mimo to platili 7 kr. činže 
šklubaci (za šklubáni drůbeže). Robotovali od 1. ledna až do 
konce žni bud pěšky s 1 osobou, neb 1 párem koni 3 dni, odtud 
až do konce roku s párem a s i  osobou tři dni týdně.

Domkaři a podruh robotovali 13 dní v roce, dávek neměli 
žádných.

Jm éna tehdejší: Greyor. Florián, Procházka, Mikeš, Staůa, 
Švehla, Vlček, Votava, Svoboda.

ťarn iho  desátku odváděl celolánik po odrážce obili ze 40 
m ěr 5 V* o?m., které se desátkem davaly vrchnosti, každý 10. 
snop ze sklizené pšenice, žila, ječmene a ovsa; misto desátku 
z hrachu dávali 1 husu, 1 kuře a žejdlík másla; pololánik polovici 
všeho.
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Severozápadně í l/ f km. od Lipnfka vzdálena je st samota, 
pansky dvůr L hota, pozůstatek to bývalé vesnice Lhoty, která 
teprve koncem 1tí stol. zanikla. U samé vesnice nad rybníkem 
stávala tvrz, jejížto místo ještě před 40 lety bylo nápadné válem 
obklopené. Dnes jest půda rozorána a zaseta. Již r. 1351 připomíná 
se Mrakeš ze Lhoty, že věnoval své ženě Ludě 50 k o p a  r. 1379 
tyž Mrakeá své švegruši Kačně věnoval na Lhotě, na Dolních 
Dubfianech a jiném zboži 100 kop gr. Od r. 1407 spojena byla 
Lhota s Lipníkem, od r. 1686 se statkem Myslibořickym. (Viz tam.)

Za války 301eté byla vesnice Lhota vypálena a spustla.
Však poněvadž nestála daleko od Lipnika a měla pozemky dosti
úrodné, byl nejprv upraven Lhotsky dvůr. Již r. 1653, když po 
smrti Ondřeje z Osteáova nastoupil na statky Tavikovsky a ilvsli- 
bořicky jeho syn a statek cely odhadnut byl, udáno jest, že se 
při dvoře Lhotském seje žita 150 měřic, ovsa 135 měř., ječmene 
1 ž a pohanky 10 inčřic. Dále jest poznamenáno: „Ačkoliv dvůr 
Lhotickt dokonce pusty zůstává, však nicméně bez šacunku se 
zanechati. nýbrž jsouce v dobrém položeni, z toho outéžku. co 
se omlazuje, dva dilv se dcíalcirují, toliko třetí díl mezi důchody 

běžné se počítá.**
R. 1672 byla pustá ves Lhota již opět částečně osazenu; 

byl ta m : 1 dvojlánik (Mik. LaureDCŮt, 2 půldruhá láníci (Jaroušek 
u Piroušek), 1 lánik (Luurenců), 3 půllánici (Mikeš z Mcjta, Švanda, 
Bartek). Vyměřením pustiny se zjistilo, že mimu tyto uvedené 
pozemky zůstalo ještě vrchnosti 874 měr a 69/4 osmin pole.

Teprve r. 1716 na pozemcích Lhoty novou osadu založil
Frant. Kar. Josef sv. pán z Osteáova, která původně nazývala 
se N o v á  Ves, později po zakladateli O s t a á o v  neb H o s t a š o v  
(další viz u Ostařova.).

oooooo

Litavany
(do Lit— van, v Lit—vanech) nyní obecně Litovaný') jm enovaná 
osada leži na jih od Hrotovic asi 7 km vzdálená, v nadmořské 
v y ti 420 ra.

') Jméno Litovaný, jež odvozujeme od jména řiřky Litavy, zaučí obyvatele, 
kteří pocházeli od této fičky (srv. Moravany Moravy). Slovo Litavany zkomolil 
lid na Litovaný. Žebv původní jméno bylo , Lilovém-- (Mor. inistni jména) 
nikterak dokázali se nedá. Popis osady podal učitel Fr. Kulhánek.
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t)sada položena jest na  jižním svahu levého břehu Jaroměři čky 
(Kokytné) asi pni hodiny od řeky samé. Má tvar okrouhlý seskupena 
jsouc okolo rybníčku, /. něhož \7 téká potok. Starší domy obráceny 
jsou štítem, m ladší průčelím na náves: stavěny jsou z pevného 
materiálu a kryty křidlicemi. Ve vsi jest pansky dvůr. V kroji 
a zařízeni statku shoduji se obyvatelé s okolními vesnicemi. 
Z budov vyniká bývalý panský hostinec.1) (Obr. 39.) Jediná sem 
patřící sam ota jest Kašparův mlýn s pilou. Také jest poblíž osady 
cihelna. Přifařeny jsou do Biskupic, přiškoleny do Přišovic.

R. 1S35 žilo zde v 45 domech 280 obyv., r. 1870 v 60 dom. 
876 obyv.. r. 1900 ve 72 doni. 487 obyv. Poslední sčítáni r. 1910 
vykazuje 979 obyv., vesměs Cechů, katoliků. Za doby robot bylo 
v osadě 9 lánů a 4 čtvrtlány a 30 měř. pole. Lid živí se hospodářstvím 
a chovem dobytka. Před 60 lety kopali v trati Vojrovci železnou 
rudu (dosti dobrou): z nedostatku vhodného spojeni odvoz rudy 
se nevyplácel, protož kopáni zastaveno.

V osadě jest Odbor Nár. Jednoty.
Obec m á vlastního majetku 250 m ěr pole a 2 louky. Polnosti 

byly r. 1912 sceleny. Vyrnéra půdy jest 663 ha; z toho připadá 
na {Hile 459 ha, na luka 29 ha, na zahrady 7 ha, na pastviny 
14 ha, na lesy 130 lm. Jm éna byv. tra ti: Padělky, Prostředni, 
Čtvrtky, Hlavizna, Kopaninky. Díly, Široká, Švachovoc, Vejrovec, 
Nivy, Prešovské, Bořikovské, Zábumenní, Radkovské, Pisky, Li- 
půvka, Bažantnice, Rychta, les Břižti. Dobytka chovalo se r. 1910: 
26 koni, 235 hovězího, 189 vepřového a  50 koz; včelaři měli 
20 úlů. Nejstarší rody jsou: Pelánňv. Kuderův, Divišův, Kašpárkův 
a Yobomých.

Ve staré  pečeti mají Litavany šíp ozdobeny polokruhovým 
věncem; nad šípem nápis: „Lidowan*.

D ě j in y .  Dle prvních zpráv, které máme z listin o Lita- 
n o e e h ,  bylo za starých dob zboži zdejší v rukou několika rodin. 
Držitelé jednotlivých dvorců rádi na nich věnovali svěm manželkám. 
R. 1336 svědčí Milota z Litavan na listě Bočka z H orní Plavče, 
r. 1353 svědci tyž Milota s Ctiborem z Litavan (snad svým 
bratrem) na  listině Jitky z Otrošovic. R. 1365 tyž Milota — však 
již s přídomkem ze Mstěnic spolčil se s Ctiborem z Litavan na 
všechny statky a spolu prodali r. 1368 Přibikovi z Hudeřic 2 lány

M Před 300 lety prodán byl od pnn-dvi Andčlu Kašpárkovi.



v Litavanech. Ještě r. 1376 připomíná se Milota, že své tetě 
Markete 2 podsedky v Li to vánoci i věnoval. Ctibor z Litavan uiět 
syna Artleba. který se později psal ze Somikovic. Artleb pojistil 
r. 1366 své ženě Kordule na Semikovicich (na 3 lánech a h*so) 
a na Litavanech (nu 4 lánech) 60 kop véna a. poněvadž jeho otce 
Ctibor r. 1373 prodal Ježkovi a jeho ženě a dědichm v Litava
nech tvrz se dvorem se 7 poplatnými lány, lesy a pastvinami za 
190 kop, tedy r. 1376 svému otci ve vsi Litavanech 2 lány a 
4 dvorce dědičné daroval a své maceše Markétě z Dobronic na 
tom zboži v Litavanech věno zapsal.

1 6 8

Ot»r. 30. Hosljnvt: v Lilnvatiecij.

R. 1385 Jan (Ješek) z Litavan a jeho matka Dorota prodali 
tvrz v Litavanech a dvňr činžovní Janovi z Vajtmile a tento své 
druhé ženě Kateřině na tom zboži 100 kop věna pojistil. R. 1890 
byla Kateřina již po tfeti vdána a spojila so nu zboži v Litava
nech se svým mužem Zbyňkem a se svÝmi dětmi a r. 1412 po
hnala Viléma z Potnštejna. že ji věno drží po prvuim muži Ha
nuši tu v Litavanech a si to v deakv vložil. Kromě uvedených 
osobnosti vyskytují se v Litavanech od počátku 2. pot. 14. stol. 
ještě: r. 1349 Bedřich z Tavikovic. jenž své ženě Sidonii n jeji 
otci Jindřichovi (z Jevišovic:-) 100 kop na Litavanech a Chřopi- 
cich zapsal; roku 1355 žil také Cuzkruj z Litavan, jenž * Vili-



mem z Tavikovic přenechal 2 lány v Litavanech Mikuláši ze 
KMčnice. Kdyby slovo nedodrželi, uvolili se jiti do Rouchovan 
do leženi (Bočkova sbírka č. 8990, listina něm.);') r. 1371 vy
skytuje se Mikeš z Lita van a ke konci 14. vékn zejména Jilek 
z Lita van, jenž r. 1386 od Jindř. z Jevišovic i se svou ženou 
Adlelou koupil dvůr v Litavanech s příslušenstvím, ze kterého 
již r. 1387 prodal Janovi Klátovi 2 iény. R. 1409 spolčil se Jilek 
na zboži své v Litavanech se svým zetěm Jiřím z Ústi a jeho 
dětmi a r. 1415 pojistil své (drahé) ženě Anně na dvoře v Li- 
tavanech 17 kop: jeáté r. 1418 se Jilek připomíná. Toho totiž 
roku pohnal Jira z Litavan, poněvadž věřitelům platili musel za 
Licka z Litavan, kterého Jíra zavražditi dal. ač byl pravými 
křesťanskými úmluvami s nim smluven, a téhož roku prodal Jilek 
Hynkovi z Pořičan dvůr v Litavanech z 1 lánem, 4 chalupami, 
s pastvinami, potoky a s hřebčincem (hinnulario) a tento své ženě 
Anně na tom zboži 90 kop pojistil, převeda to věno z Kyjovic.

Za roztržek markrabích Jošta a Prokopa vpadl do Litavan 
Vilém Sodlice, pevně se tu usadil & psal se po Litavanech. 
R. 1406 pohnal Viléma Čeněk z Drahotu-, že mu vpadl v hrad 
Cimburk; r. 1408 bylo ČeAkovi za tu škodu přisouzeno 100 hř. 
na Litavanech a Čeněk prodal r. 1412 tvrz v Litavanech, tak 
jak to zboži Vilém Sudlice držel, svému příbuznému Vilémovi 
z Potštejna. (Erb 20.) Tomu později odprodal Zikmund z Račic 
tvrdé, že jeho sestra Kačna měla na Litavanech své věno.

R. 1406 pohnali Zbyněk a Jan z Litavan Lacka z Kravař, 
jenž po smrti Beneše z Kravař a  z Krumlova statky jeho spra
voval, z 50 hř. rukojemstvi, ale Lacek nemusil jim odpovídali.

Začátkem 15. stol. připomínají se nejčaslěji Jan z Litavan, 
syn shora jmenované Kateřiny, a Jira z Litavan.*)

R. 1409 Jan z Litavan prodal Ofce z Tfenče ve vsi Lita- 
vanech, na které tato se spolčila s Anežkou, manželkou Ješka 
Talafusa z ftířan. R. 1415 prodal mu Adam z Ktídlovic 1'/. 
lánu a půl mlýna v Litavanech. R. 1417 Jan Vajtmilner ze Že- 
rolic učinil Viléma z Pernštejna, Alše z Kunštáin. svého strýce,

') Listina velmi zajímavá pro peieté evédků: Filipa z Dobronic, Naše 
z Dobré Vody. Bransuda z Germíkovio, Slikše z ťfeekař a Dépolda z Tavi- 
koric (de Taiduwic).

•') Jen, též Vohinek z Litavan byl totožném s Janem z Tavikovic; Jira 
z Litavan totožným » Jifim ze áebkovic a ze Msténic.



Jana z Litavan a svého njce Bohuše 2 ftiše poručníky svých děti 
a sice tím způsobem, kdyby děti jeho pomlely, aby Jan 2 Lita
van obdržel hrad Bukovinu a statek Hostin a Bohuš z Riše My- 
slibolice. R. 1420 pohnal Jan z Litavan Bočka z Jevišovic. že 
mu jako rukojmí na 70 kop povinnost neplnil. Po smrti Jana 
z Litavan prodali r. 1447 jeho věřitelově Beneš z Krhova. Filip 
z Lesonic a Mikuláš řeč. Viduna z Dobronic tvrz Litavany se 
dvorem, 10 lánů, 2 chalupy, půl mlýna, stav. 4 rybníky, lesy a 
stráně, vše jak to Jan z Litavan držel, Volfovi ze Zerůtek.

Jim z Litavan (ze Mstěnic) koupil r. 1416 od Jana z Tavi- 
kovie l 1/* lánu a půl mlýna v Litavanech a od Viléma z Potn- 
štejna tvrz a dvorec se 3 lůny. 4 chalupami, také stav nade 
mtyuem a jiné zboži v Litavanech; na tom všem zboži zapsal 
r. 1417 své žené Přibce 78 kop véna, které přenesl ze Msténic. 
Tuto ves prodal současně se vším příslušenstvím Jankovi z Mu- 
tišora.

Poslední zmínka o Jírovi činí se r. 1437. když dvůr v Lita
vanech se 4 lány a 4 chalupami a ostatním příslušenstvím prodal 
Míkšovi z Litavan. Tento Mikeš připomíná se jako Mikeš z Hu- 
deřic; r. 1417 prodal Jiřimu z Ústí. řeč. Líska, ti jeho žené Ka
teřině v Litavanech poplatný lán, roku 1434 podepsal lantfryd 
a r. 1447 pohnal Václava z Tuiešic.

Zboží, které koupil r. 1418 Hynek z Pořičan,') držela po 
něm vdova Anna; po jeji smrti prodali r. 1437 jeji poručníci 
Ondřej z Hrubší c a Václav z Kyjovic Janovi, řeč. Jacek 7. Do- 
myarovic, a jeho žené Anné to zboži, totiž dvůr v Litavanech 
s lánem, na kterém sedčl Vávra, a  se 4  chalupami.

Uprostřed XV. véku byli dva hlavni majitelé v Litavanech, 
totiž Volf (Volfart) ze Žirotic 11 Jan, řeč. Ditě z Litavan a ze 
Msténic (syn Jiry z Litavan).

Volf z Litavan r. 1448 své ženě Anné z Přišovic 100 kop 
gr. věna na 0 lánech, na polovici mlýna, na tvrzi a dvoře v Li
tavanech poukázal. Dále se nepřipomíná, avšak potomci jeho 
drželi Litavanské statky ještě přes půl století.

Jana ze Msténic a z Litavan, řeč. Ditě, pohnal roku 1448 
Michal Kaušar z Lesonic z 45 kop, že odkoupil základu, dvora 
v Litavanech, ač jej na to upozornil.

') Hynek. feí. Šilhavý.



T.»k V.

E rb y  některých r o d ů  u říd lý ch  n a  H rotovtkn.
2S. z  Petru víc. 29. Kořenskýoli z Terníov*, .10. z Holoubka, 31. Vtntek^h  

z Jem uiíky , 32. Kralických z Králic. 38. Valerkýrh z Mirova.



R. 1466 pohnul Mikuláš ze Zarubic, kterého vzala m an 
želka Kateřina z Litavan r. 1455 a  opět 1464 za společníka na 
3 lánech v Litavanech, Jana z Litavan z 15 kop, že mu drži 
v Litavanech lán, který jest pani Vikhartová držela; o jiný lán, 
na kterém dříve Vávra sedel, pohnal Jana Václav z Kojetic, 
který vinil současné Václava z Tuiešic 7. 50 kop. že mu mél 
dvůr v Litavanech, na némž Mikuláš Jacek seděl, v desky vložiti 
a spraviti, což neučinil, a proto nevloženi a listu neobnoveni 
vznli mu 50 kop, ku kterým mél právo.

R. 1480 držel jeden z těch lánů Ctibor z Kozího, kterého 
pohnal Hynek z Kojetic (snad syn Václavův), že jej drž! bez 

práva.
R. 1493 držel většinu statku Litavanskélio Václav z Kbe- 

lova, jenž vložil do desk Hynkovi z Bačkovic tvrz s dvěma
dvory a  celou ves kromě 4 lánů, půl mlýna a nějakého plalu
faráři v Biskupicich a Litavanech. Jeho nástupce Adam z Bač
kovic získal r. 1517 kupem ještě 2 lány v Litavanech od Ka
teřiny ze Zarubic. Avšak r. 1492 jm enuje se také Pavel Volf 
7. Litavan, který se tehdy soudil se svými příbuznými o zboží 

v Přešovicich. (Viz tam.)
R. 1558 Sazema Zajimač z Kunštátu. Jan z Kounic, Přem ek 

Prusinovský z Vickova, Vilém Valecký z Mírová. Oldřich Pře- 
pyský z Richmburka. Vilém Dubčanský ze Zdenic za neb. pana 
Viléma Kuna z Kunštátu vkládají Janu Zelenému z ftíčan ves 
Litavany se vším. Tim dostaly se Litavany ku statku Krhov- 
skému a  později s nim ku statku Hrotovskérau.1)

R. 1596 držel prý Litavany (snad v zástavě) Václav Va- 
hnnský. jehož dcera Eliška se provdala za Šimona Vídeňského 
z Českého Ostrovu, s nimžto dostala ves Slavíčky.

R. 1751 bylo zde usazeno 9 celolániků, 5 čtvrtlániků, 3 

domkaři a 2 podruzi.
Lánici měli 1081 ř měřic pole, l 1/* inéř. pustin, 1 míru za

hrady a luk na 3 vozy sena a 2 vozy Irávy. Čtvrtlánici měli 
34Vg měř. pole. %  měř. zaluady a louky na l ‘/a vozu sena
a V* vo*u <rávy. Domkaři a podnízá pole neměli. Obec měla
21 měr pastvin. Pole l/4 byla zcela špatná, třetina se úhořila,
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láník uléval jen 4  miry pšenici. Dřiví kupovnli od vrchnosti za 
3b kr. sáh.

Jm éna tehdejších obyvatel: Čacký, Diviš. Foukal, Kudera, 
Lux. Matoušek, Medek, Ondrák, Otava. Padělek. Přepejchal, 
Teplán, Urban.

Jm éna tra ti: Na Nivkácb, při ilajicich. v Padělcích, za Bo
roví, pod lllavicnou, v Klínkách, Yejrovee, na Rouchovicich, 
k Hraniíkám, u Hradnic, Lipovsky. za Humny.

Činžovní daně platilo se jen 7 zl. 42 kr. a dávali vrchnosti 
pouze G2 slepic a 640 vajec, mlynář platil ze mlýna 120 z l ,  
hospodský neplatil nic. snad se vykoupil.

IL 1776 bylo stejně celoláuikA a ětvrtnikfl. také jen 3 dom - 
kaii v chalupách na obecním gruntě postavených.

flelolánici měli jen í)572 měřic pole, ostatní jako dfive: 
platili kontribuce 32 zl. 24 k r .  platili za 6 slepic l zl.. za kopu 
vajec 15 kr. a  za předivo 42 kr.

Hobolovali stejně jako celolánici v Hrotovicích. Gtvrtnici 
měli jen 30Vj měř. pole, V* méř. pustiny, 5 osm. zahradu a na 
2 vozy sena, kontribuce platili 8 zl. 6 kr.: za 2 slepice dávali 
20 kr., za 20 vajec 5 kr.. za předivo 21 kr., robotovali jako 
llrotovit-ti. Desátek brala vrchnost cely z ječm ene a hrachu, 
z ostatních obilnin dostávala desátek od některých osedlých, 
vrchnost, od ostatních biskupický farář. Panský kovář, mlynář, 
híyný a šafář dávali desátek vrchnosti.

oooooo

Mstěnice.

Asi hodinu jižně od Hrotovic v malebném údolí potoka 
Mocly stávala ves Mstěnice. Stopy po ni viděli dosud: v rovině 
u potoka pevne základy j akéhosi většího staveni (snad dvoraj a  
mel nim na vrchu lesem porostlém hradisko s dvojitým kruho
vitým válem. Lid vypravuje o tom místě, že tam  stávala osada 
iméneni .. Křtěnice*. Vesnice ta bývala samostatným statkem, dle 
něhož se delší dobu psal vladycký rod ze Mstěnice neb ze 
Msténie. Ves připomíná se ve veřejných listinách teprve ke konci 
XIV. století.

R. 1393 Vilém ze Slavikovic prodal Heiislinovi z Rolmtic 
ve< Mstěnice s tvrzi a Hensltn své manželce Markétě 30U kop
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věna na tom zboži zapsal. Vdova Markéta r. 1406 vzala na spolek 
tolio véna svou dceru Annu ve HO kopách, Kateřinu, ženu 
Heclda z ltosic, a Kateřinu z Nochvalina ve 200 kopácli. Téhož 
roku Markéta, někdy manželka nebožce Hanzle pohnala dobro
druha Jana Hovorku řeě. z Hartikovie seděním na Válči ze 600 
kop. podavši tuto žalobu: .S talo  se, že jednu chvíli ke mně na 
Mslěnice přijel a já  stála na mostě a lu mne prosil, abych jem u 
půjčila svých lidi a kázala jim, aby jemu robotovali: a já jsem 
jem u odpověděla řkúci: .Milý přiteli, nynif sobě dělají, nežf když 
bude svátek, chcif jim ráda kázati a  půjčili jich. uf by učinili n 
pomohli, což by mohli nejlepšího. A mezi lim chtěla jsem jeho 
poctiti, čimž by mohla já  chudá žena dosiáti; a s tím se on utek 
na inú věži a na mých děli a  učinil mi na mém zboži 600 kop 

škody* atd.
Půhon Marketiu nebyl vyřízen, nebof r. 1407 páni prohlásili, 

že nemohli jeji žaloby rozhodnouti, poněvadž Hovorka zabil jest. 
pročež odložili tu věc do příštího sněmu.

Zdá se, že Henslin z Bohutic Mstěniee Vilémovi ze Sla- 
víkovic nevyplatil, nebof roku 1407 jeho vdova Markéta pohání 
Voka z Holštajna mladšího, že jí moci držel jeji véno ve Mstě- 
nicicli a jeho čeleď sehnala ji z jeji tvrze ve Mstěnicich, potom 
pak nepřátelé Vokovi dobyli na nich té tvrz<- a na lé tvrzi po
brali ji všecko, což lu měla, i také ve vsi jeji lidem pobrali, což 
oni měli. a tu ves ji opustili a lesy smýtili. Markéta nemohouc 
si jinak pomoci, prodala právo na své véno ve Mstěnicich Vokovi 
mladšímu z Holštajna. jehožto žena Katruáe staré právo na 
Mstěnico po otci měla. Tato pohnala téhož roku Jana ze Sla- 
vikovic. syna Vilémova, „jistce k listu, ježto mi slíbili to zboži 
spraviti Mstěniee a dávám jem u tuto vinu, že Vilém, jeho otec 
ze Slavikovic, jsa poručík Milotiných děti ze Mstěnie, i prodal 
mému otci a mně to zboží Mstěniee a slibil to zboži spraviti od 
židů a křesťanů, ale nespravil, neb židé vpudli v lo zboží po 
šesti nedělích a pobrali jim veškeren dobytek.*

Na to oba Vok z Holštajna a jeho žena Katruše ze Msténic 
prodali Mstěniee se dvorem, mlýnem a tvrzi Přibikovi z Radkova. 
Než ale Přibik toho zboží ujati se mohl, pohnala r. 1401.* Ka
teřina Bcrnarta ze Slavikovic, Že otec jeho Vilém ze Slavikovic 
prodal jeji dědictví ve Mstěnicich, které mu jeji otec Miloia ze 
Mstěnie k věrné ruce poničil a .o n  jemu slíbil, aby nade mnu
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sirotkem věrné učinil a on to erbovně prodal a ji nic nedal: *
a on Bem art jest v drženi toho zboži”.

Nejisté zboži Mstěniee s tvrzi, dvorem, mlýnem a všim pří
slušenstvím prodal Přibík z Kadkova r. 1400 Jírovi ze Šebkovie, 
k te ří 11a spolek vzal svého bratra, kněze Jana z Vilímova, a psával 
se pak po Mstěnicich. Odtud loupežné napadal cestujici. K. 1411 
Jirek. méštan z Mezřifc, pohnal Jiru z Msténic, že ho jal v pravém 
lantfrýdu na svobodné cestě a dal ho do vězeni svému bratrovi 
na Vranov a tu byl Šacován a přišel o váe.

Hoku 1415 pojistil Jira ze Msténic1) své ženě Přibee na 
zboži vc Mstěnicich 75 kop, avšak již téhož roku prodal Mstěniee 
Jankovi z MutiSova příjmím Ditě, kterému r. 1417 byly vtéleny 
a na nichž r. 1418 ženě Kunce 100 kop věna pojistil. Pro ten 
kup byl Jan Ditě ze Msténic pohnán od Levy ze Schontnvy, že 
odkoupil jeho základ od Jiry ve Mstěnicich.

Hoku 1435 pohnal Jan Ditě ze Msténic Zdeňka ze Sádku, 
že mu zboži ve Mstěnicich pobral v lantfrydu, r. 1437 vzat byl 
na spolek na Vrahovice od Kateřiny z Vrahovic. (Listina dato
vána nu Mstěnicich.)

Po něm následoval stejnojmenný syn Jan ze Msténic, který 
r. 1447 pohnal svou matku paní Kuňku ze 100 hř., že mimo 
sve věno požívala lesóv, luk a rybníkňv, což jim otec jejich 
ostavil, načež pani Kuňka z Oldřišova a ze Msténic přijala za 
společníky na věno ve Mstěnicich své děti, lak ale, kdyby do 
nouze upadla, aby jednu třetinu bez jich svoleni prodati mohla.

Syni Jana (II.) ze Msténic. Jan David a Alexandr, zapsali 
r. 1406 Mstěniee s příslušenstvím, s mlýnem, rybništěmi, potoky, 
velkými a malými Vaňkovi z Hičan.*)

Za válek krále Jiřího s uherským králem Matyášem jako
mnoho jiných vesnic laké Mstěniee vzaly za své.

Hoku 1490 Jan Zeleny z Říčan vložil tvrz pustou Mstěniee 
Mikuláši Tulešickému z Pece a r. 1498 vkládá Mik. Tulešický 
tvrz a ves pustou Mslěnice Jindřichu Jankovskčmu z Vlašimě:
toho roku jmenuje se ves pustá „Mstěniky”.

') Jira ze Msténic psával se také z Lata van.
*) 1 jm i  r t e e  1466. k d y ž  M s t é n i c e  p r o d a l ,  p o d r ž e l  r o d  p ř í d o m e k  » X e  

Mst£nk”; k d y ž  r. 1494 z í s k a l  od Z i g t n u i i d u  z  K l a d e r u b  Jan  S t a d e k  z  M s t é n i c  

k u p e m  š i d o v i c e  ( u  Ž e l e l a  v y  > p s a l i  s e  t a k é  „ Š a f t o v n k ý  z e  M s t é n i c * :  ž i l i  j e d t é  

k u  konci 1 6 . *  s t o l e t í .  Erbem j e j i c h  h ý l a  l a b u t  s e d í c í  n a  j i o d u d o e .  (Erh 5 4 . )

V Pňhonech z r. 15Í7 čteme Jos. Sařovskélio ze Msténic.



Roku 1579 prodal a vložil Jití Jankovský z Vlašimě Veronice 
Zelené z Říčan tvrz a ves pustou Msténice, čímž spojena byla 
navždy se statkem Hrotovským.

Roku 1583 muž Veroniky Arnošt Zahradecký ze Zahrádek 
a na Krbově pohnal p. Viléma z Lipého na Hrubšicich, že mu 
jest loho roka pobral desátek z pohanky z pnsté vsi Msténic 
a dovolával se svědků úředníků krumlovských, že ten desátek 
patfil do Krhova.

Myslibořice

(do M—řic, v M—eich) méstys pojmenovaný dle zakladatele 
Myslibora.

Městečko leží na výšine 409 m nad mořem, 51/* km od 
Hrotovic na západ vzdáleno; obklopeno jest ze ttí stran lesem: 
na seremi straně lesem .Svatochni*. na jihovýchod .Ilrušovccm* 
a na západ lesem .u  Štráfu*: směrem východním jest poloha 
otevřena.

Půdorys obce má tvar obdélníka, jehož úhly směruji ke 
čtyřem stranám světovým;, z každého úhlu vybihaji silnice. 
Domky stavěny jsou těsně vedle sebe a stoji do městečka obrá
ceny většinou průčelím. Plochu náměstí zabírá louka a rybník. 
Louka ohrazena zdi až 1 m vysokou, jímá větší polovici nám ěti 
a jest od rybníka oddělena hrázi, po které se pfecházi se strany 
na strana. (Obr. 40.) Kolem obou jsou akátová stromořadí. Na 
straně jihozápadní sloji kostel, fara, škola, domy obchodní a ho
stinec. Kolem silnice směrem k Třebíči jest tak zv. .Ulice*; z.i 
Ulici rozkládá se několik domků a chudých chat, zvaných .K-»- 
canda*. Asi 10 minut za olxd u silnice do Jaroměřic postaveno 
jest na 10 domků, které se jmenuji .Chalupy**. Okolo náměstí 
stoji domy grunlovniků. v Uliéi, na Koeandě a v Chalupách jsou 
usedlosti domkarů. Domy gruntovnlků mají v předu zahrádky 
hezky upravené a úhledně oplotěné. Zahrádky bývají osázeny 
květinami, zřídka rosUinami užitečnými. Domy stavěny z tvrdého 
staviva, jsou obíleny, zamítány a bývají ve dvou odstínech obar
veny. což osada velmi krášli. Výstupků domy netnaji. Do domu 
vcházi se z městečka vraly; v levo od průchodu jest světnice 
obytná, v právo výměnek. V levo za obytnými místnostmi mají
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ve dvolf* stáje a chlévy, proti nim pře* dvůr chlévky a kůlny. 
Dvůr jest ukončen plotem, za kterým se rozkládá ovocná za
hrada. jež kouči stodolou. Stodoly stoji v řadách, avšak k sobě 
nepřilehaji. Ploty za stodolami jsou z kamenů na sebe klade
ných (zídky). Ani v kroji ani v nábytku se nezachovala stará 
svéráznost.

Kostel zasvěcený sv. evang. Lukášovi jest prastarý, ale ob
novou r. 1804 provedenou úplně m odem isován; sloji na starém 
hřbitově. (Obr. 41.) Pro iurnost je st příliš malý: důkladně byl 
obnoven, uvnitř vymalován a novými varhanami opatřen v letech 
1802— 1804. (Obr. 42.) Na věži visi tři zvony. Na prvním 10 centů 
těžkém stoji: Leta Páně 1609 slit jest tento zvon ke cti a chvále 
P. 11. nákladem urozeného a statečného rytiře ý pana Jana R a
faela C h r o u s te n s k é l io  z Malovar a z Chruustenic na Rudolci
a Myslibořicich.

Na druhém 2 centy 25 liber těžkém: Tento zvon udělán 
u Adama Konváfe z Mezřiče. Léta Páně 1567. Přelit byl r  1791 
za majitele Jana hraběte TaatTe a faráře Ignáce Konala.

Třeti zvon z roku 155tí s nápisem: Když Bůh s námi, kdo 

proti nám;-
V kostele nápadný jsou náhrobky majitelů Jana Chrousten- 

ského z Chrustenic a nu Rudolci ( f  1509), Rafaela Chrousten-
ského z Chrustenic a z Malovar (ý 1568) a jiných členů toho
rodu. Velkými dobrodinci kostela byli za starých dob páni 
z Mysiibořic a v dobé pozdější hrabata Taafíe.1)

Patronát kostelní byl již r. 1200 majitelem darován klášteru 
Oslavanskému, kterému již byl ve válkách husitských vzat. Roku 
1437 koupil Jan Lizna z Arklotic Myslibořice s tvrzi a patro 
nátem. R. 1525 byl zde farářem Ondřej ze Střelíc. V 16. století 
rozmnožilo se zde bratrství a protestantství: páni přestali od- 
váděti farářům desátky. R. 1540 Jan farář myslibofický pohnal 
pana Kryštofa z Bozkovic, hejtmana markrabství moravského, 
že mu Jan Zelený z lličan, sirotek po f  Burjanovi Zeleném
z ftican, desátek obilni jarý  a ozimni ze dvora Zarubského a 6 
lánů a 1 pustého neodvádí, a r. 1549 kněz Valentin, farář mysli-

') Také vdoTa po Frant. Karlu Joeefnri hrab. z Ostešova Kateřina Eva 
roz. baronka Sakova z Bohuňovic byla dobroditelkou kostela. Učinila záduftí 
1000 zl. v kostele zdejbiu, jeji manžel učinil r. 1742 nadaci 000 zL Patron 
Jos. hrubě Taafle obdařil kostel novou monstranci a novými kaliohy.

17$
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bofský. pohnal pana Jana Zeleného z ftičan a na Krhové, w  
mu pobral ve vsi Z arubidch  desátky. Po roce 1550 pteála fara

zcela do rukou akatolikft. Po bitvé Bělohorské fara katolická 
bvln sice obnovena, jak vysvitá z pťihonu r 1625, že kněz Nignn.

11*
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la rá t myslibořický. pohnal Tom áše Cerboniho, nejvyššího la ji- 
nanla nad jedním německým regimentem a na Sádku, ze 400 zl.. 
ze mu desátek z dědiny Kojetic obilní ozimni a jarní za dvé lotu 
(1622— 1624) vydat i nechce. R. 1634 byl v Myslibořicich farářem 
František Babský, jenž u kardinála knížete z Ditrichštejna si stě
žoval, že na  Tfebickém  statku dosud mnoho poddaných nechce 
přistoupiti k náboženství katolickému, „jednospusilelnému*. Ale 
později městečko přifařeno do Krhova (1657) a do Lipník.i
(1666 1704). Od r. 1704 má své vlastni faráře.

Fara  nové zřízená byla důchody dobře opatřena. R. 1751 
vyznává myslibořický farář Stanislav Oalle, že k faře patří 30 měr 
pole od patrona k faře určených a mimo to 10 m ěr v poli
obecném, o kterých farář neví, jak se k faře dostaly, protož* 
listiny o pftvodni dotaci se nezachovaly. Avšak již prvni farár 
Jiří Lichre, jenž v matrice z r. 1660 se připomíná, jich užíval. 
Desátek fam i byl také značný. V Myslibořicich každý pololáník 
odváděl faráři (jure dominicali) z 30 m ěr pole (z 8 m ěr náležel 
desátek vrchnosti) 10. snop každého ozimého a letního druhu 
obilí: totéž činil každý člvrtlánik z polovice pole svého. Z L ip- 
nika odváděl celolánik z 43 m ěr desátek všeho obilí: misto de
sátku z hrachu dávali 1 husu. 1 kuře a žejdlík másla. Pololáník 
pom ěrně ze svého pole. Od r. 1815— 1868, tedy úplných 53 let-
byl zde farářem František Horký, po něm  od r. 1868— 1885
horlivý vlastenec a  zemský poslanec T om áš Šimhera, od r. 1885 
do 1889 Tomáš Karásek a od r. 1889 do dncškn konsistomi rud* 
Václav Oeškuta, za něhož kostel zcela opraven byl.

F am i staveni jest přízemni, vlhké: m á 7 světnic. Při fah- 
jest ovocná zahrada na */s ba. Do farnosti patři jen  městečko 
Mysli bořiee se samotami.

Celou západní stranu náměstí na vyvýšeném místě zaiijim* 
zámek. Jest to vkusné, dvoupatrové, obsáhlé slaveni hledící 
k východní straně. Průčelí zámku m á skvostnou stukaturskou 
práci a znak bývalých majitelů.

Dva proti sobě stojící Ivy s nápisem latinským: „Serván- 
in tam inatum P  Půdorys zámku m á podobu otevřeného obdél
níka |____ |. Rohy zámku byly zdobeny sochami bohyň stojících
na podstavcích, k teré dosud s e  zachovaly. Za zámkem jest uměle 
založený park, kterým proniká zděný kanál; park tento před 
lety pěstováním ozdobných květin a ovocnictvim proslulý, jest
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nyni zanedbán. Ohrazen* je st zdi na 2 m vysokou s dvěma b la 
nami erby bývalých majitelů zdobeními.

Zámek chová množství drahocenných obrazit, a knihovna 
zámecká mnoho francouzských a anglických knih, dřivé lakc* 
nakolik hudebních automatů znam enitých: v zámku jest kaple 

Povýšeni sv. křiže. Stranou před zámkem stoji pansky dvůr
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-s lihovarem : dříve stal tu také pivovar, jenž byl před lety zrušen 
a nyni slouzi za skladiště piva. Do obvodu obce patři dvůr 
, O s tř í- , ku kterému od zámku vede stromořadí starých kaštaně, 
kterýžto dvůr je s t zbytkem zaniklé osady O s t ř e  L o u k y ,  neda
leká myslivna .Jiřikov* a hájenka.

Škola bývala v Myslibořicích od dávných časů při 1’arnim 
kostele. Již r. 1270 Artleb z Mysiibořic svému učiteli (scholari) 
Kunratovi peníze odkázal. O osudech školy však jest velmi málo 
známo. Trvala také v 17. století, a školní budova stála podle * 
fary. Za faráře Hynku Konala přeložena byla do tovární budovy 
(přádelny na vlnu) hraběte (.holka, kde trvala až do r. 1821. 
kterého roku s celým okolím vyhořela. Pak postavena škola při
zemní, ježto trvala až do r. 1882. kdy pro velký počet dítek již 
nestačila; protož postavena škola nynější jednopatrová. Ještě 
před 00 lety byla škola, do které docházely také dítky ze Za
mbie, jednotřidni. Tenkráte učil zde Václav Jírův a po něm 
10 let Karel Zach, po klerém následoval nadučitel Alois Javůrek. 
Od r. 1899 jest škola trojtřidni; nyni má na 200 žáků, vesmé- 
z Mysiibořic. Škola má starou pamětní knihu, také učitelskou 
a žákovskou knihovnu.

Lid zabývá se hospodářstvím ; řemesla pěstuji se jen pro 
vlastní a okolního kraje potřebu. Kromě krejčích a obuvníků 
jest zde feznik a uzenář. pekař a pokrývač.

Dobytka chovalo se r. 1910: koni 67, hovězího 425 a ve
přového 235 kusů; 72 koz a 20 ovec; včelařeno bylo v 27 úlech.

Při hospodářství jsou 2 lihovary.
Nyní maji Myslibořice ve 144 domech 847 obyv.; r. 187o 

načítáno ve 121 domech 862 a r. 1885 měly 102 domy s 701 
obyvatel.

Všichni obyvatele jsou české národnosti, až na jednu rodinu 
evangelickou n jednu židovskou vesměs náboženství katolického.

K obci náleží 1123 ha půdy; z toho je  648 ha pole. 33 ha
luk, 17 ba zahrad, 20 ha pastvin a 376 ha lesa.

Z trati lesních nápadné jméno má hora Stříbrná, kam prý 
dle pověsti vede chodba ze zámku.

Nejslaršim spolkem v obci jest Spolek vojenských vyslou
žilců; dále jsou zde spolky: Hasicky. odbor Národní Jednoty, 
jenž spravuje též knihovnu. Spolek divadetnich ochotníků a Sokol.
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V MysliboHcich narodil se r. 1824 Karel Bartoloměj Heller. 
prosluly cestovatel po střední Americe v letech 1845— 1848, od 
r. 1851 profesor přírodopisu ve ŠL Hradci.

Z pohrom v novější době připomenout i sluší zhoubnou 
smršl, kterou před 8 lety spustoécny byly lesy .n a  H rušover a 
,n a  Slráfech*.

Dějiny.

Myslibořice jsou prastarou osadou založenou Myslihoreni. 
jehožto potomci dlouhá léta na Myslíbořicich a Miroslavi seděli. 
Rod ten nazýval se z Myslibořic a měl ve znaku 3 srdčité 
(lipové) listy. (Erb 23.) Členové jeho již ve 13. století slynuli 
mnohými statky, u vysokých hodnostech byli postaveni a mezi 
zakladateli klášterů Oslavanského a  DaleSického se jmenuji. Vůbec 
patřili páni z Myslibořic původně mezi před ni pansko rody mo
ravské, avšak časem klesli v majetku i ve vážnosti tak. že 
v 15. století již mezi šlechtu vladyckou počítáni bylí. Oblíbena 
jm éna byla j im : Ratiboř, Artleb a Myslibor, lež Kkkard a K adoll: 
později Zikmund a Václav. Bratři Myslibor a Artleb již r. 1225 
pověřili svědectvím zakládací listinu paní Ileilwidis1) u jiné četné 
listiny kláštera Oslavanského datované od r. 1259—1269. Take 
svědčí Artleb na listině markrabího Přemysla z r. 12144. kterou 
klášter Lucký vyjímá ze soudu světského a jej mnohými svo
bodami obdaruje. Současné vyskytuje se též Ratiboř, jenž r. 1243 
byl na Veveří purkrabím. Roku 1260 daroval Artleb z Myslibořic 
patronát v Myslihořicich klášteru Oslavanskému-’), brzy na lo bratr 
jeho Kkkard, jenž držel Miroslav, patronát v Troskotovieich, což 
vdovu po něm Anežka r. 1267 listinou v MysliboHcich vystavenou 
klášteru potvrdila. Roku 1217 doprovázel Artleb z Myslibořic 
krále Otakara II. na výpravě do Bavor, kde svým podpisem 
pověřil listinu pro biskupství Frisinské. Když roku následujícího 
chystal se doprovodit svého krále na vojenskou výpravu do 
Uher, maje tušeni, že z vypruvy domů se nevrátí, pořídil ná 
slednici závčf:

') H artleb nazývá se  vnukem (nepos) H eilvidiným ; z tubo vysvétluje  

prof. páni z Mjrslibofie jm enováni bývali fbndatore* (zakladateli) klášteru 
O slavanského.

*) Potvrdil téhož roku biekup Bruno <Cod. III.. 196).
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1. Kostelu v Oslavanech odkázal 4 lány v Troskotovicicli 
(Droskewitz).

2. Sestře své Dymudé, jeptišce v Oslavanech. poručil 2 lány 
v Troskotovicich až do jeji smrti, načež měly připndnouti témuž 
klášteru.

3. Své manželce, kdyby po jeho smrti se provdala, odkázal 
150 ko|> véna na Miroslavi. které však synové jeho vykoupili 
mohli. Zfistane-li vdovou, má podrželi veškery majetek.

i .  Kostelu v Myslibořicich odkázal 1 lán, který však synové 
jeho z.i 1 kopy stříbra od kostela odkoupili mohli.

5. Dosvědčil ve své závěti, že bratr jeho daroval patronát 
v Troskotovicich klášteru Oslavanskému.

6. Dovolil, aby všichni sluhově jeho dle svobodné vůle 
odebrali se sraéli. kam by se jim líbilo.

7. Svému učiteli (scbolarij Kunrátovi poukázal, kdyby dále 
sloužiti nechtěl. 4 kopy stříbra.

S. Kostelu Krhovskemu (Gri purhev) 2 kopy na stavbu 
(ad opus).

9. S tejně kostelu Hačickému.
10. Vypočítal své dluhy v obnosu b kop: inezi jiným dluh 

1 kopy za knihu jitřní (librum matutinalem) pro kostel Mysli- 
boficky.

Závěť svou dal potvrditi take farářem myslihořickym Gun- 
dukarem.

Artleb (Harlleb) z Myslibořic na výpravě uherské zahynul: 
po roce 1271 více se nepřipomíná.

Které syny zanechal, známo není. Na podezřelé listině 
z r. 129S vystavené pro templáře od Mik. z Dobřcnska čteme 
jména svědkň Kadolta z Miroslavě a Myslibora z Myslibořic. 
Synem nebo vnukem Artlobovym byl Ratiboř podcpsany nu 
listině oslavanské abatyše Alžběty z r. 1307, když prodala ves 
Babice (Pawitz): Ratiboř poctěn jest přívlastkem „fundator 
noster* (zakladatel náát.

Syn nebo bra tr Ratiborňv Harlleb z Myslibořic převzal 
r. 13Ž8 od kláštera Oslavanského desátky v Miroslavi za roční 
dávku 9 měřic žita, tolik pšenice a ovsa. Za ženu měl Harlleb 
Annu, sestru Jana z Tasovn. Roku 1350 vzdal se Jan z Tasuvu 
svých statkft ve prospěch sestry Anny a jejího syna Václava. 
Své žené pojistil Artleb r. 1355 na Miroslavi 225 kop. načež jeji



otec Bušek z Moštisté svému zeti Artlebori 150 kop na Uslavici 
a Rudvíkově daroval. Hartleb zemřel r. 1361: toho totiž roku 
jeho manželka Anna nazývá se vdovou, kterou otec Bušck na 
své statky v okoli Meziříče vzal na spolek. Krátce před svou 
smrti roku 1360 odevzdal Arklebovi. faráři Krliovskému, tvrz 
Bahno(v) a své zboži ve Frejelšlorfě. llartleb zanecln.. mimo 
syny Václava a Ratibora, kteří již r. 1358 vzájemné se spolčili na 
mtgetek v Tasově a okoli Radostina po strýci zděděný, ještě 
dceru Kuňku a syna Huška. Každý z těchto bratři vládl třetinou 
>tutku Myslibořickeho: avšak již r. 1373 zaměnil Bušck za třetinu 
svého statku v Myslibořicich. Mirosluvi, Zambicich, Klučové 
(Culczaw) a Halmově s bratrem Václavem za joho statky v Oslavici. 
Heřmanicich. Jablonném a Martinicicli (Geblana, Mertendorf).1) 
Hoku 1365 věnovali Václav a Ratiboř ve prospěch Jitky, ženy 
Václavovy. 550 kop na městečku Kadostině a okolních vesnicích 
a  poukázali Anně (ze Streinu), ženě Ratiborové, 33 kop véna 
na Frejelštorťé. Oba bratři spolu svorně žili. rozmnožujíce statky 
přikupováním osad, na které se spolčili; oba zasedávali na 
snémich Brněnských. S bratrem Buškem spolčili sc oba r. 1374 
jenom na zboži v Klučové a Heřmanicich (u Tasova). načež 
Hušek po 2 letech sve zboži v Jablonném bratru Václavovi prodal.

Někdy ku konci r. 1376 zemřel Václav z Mysiibořic: r. 1377 
vdova po něm Jilka věno své 700 kop, které ji před smrti Václav 
- povolením bratra Ratibora odkázal, synu Zikmundovi odevzdala.

Roku 1378 zemřel Ratiboř*): ještě před jeho smrti urovnán 
byl spor, který měl s klášterem Oslavanským o dvřir v Miroslavu 
•Spor rozhodli kanovník vratislavský Konrát z Kaufungeu a ka
novník brněnský Artleb z Bukoviny ve prospěch kláštera. Ratiboř 
odsouzen byl dávati desátky s poli na dále. Vdova po něm Anna, 
když r. 1376 se svým věnem v Miroslavi a Bahnově volně na 
kládati chtěla, setkala se s odporem švcKruše Jitky a jejího syna 
Zikmunda, kteři dokazovali, že jim patři polovice.

Třeli bra tr Buáek z Mysiibořic žil ještě r. 1381, kdy se na 
statky spolčil s Jarošem z Jinošovs: zanechal snad syna Ratibora.2)

l) Fergain. nriguiálm listinu se 7 pťčeluu v zemském archivé č. 81 
MisceUeu). Co«l. X.. IS4.

0 U. 1381 připomíná se jiný Ratiboř r Mysiibořic, jenž od Jiím-auia 
z Jakubova koupil statky v Suchokrdlech n Poklotýrh a «vč> že né O fre na 
!<>ni véno val.



Po Ratiborovi z Myslibořic zůstalo mimo nejsi aršiho syna 
Hartleba ještě vice synů; zvláště se jmenuje Václav (II.) z Mr- 
sliboMe.

Roku 1385 Artleb z Myslibořic pojistil své ženě Heleně 
(z Kfižanova) 250 kop na Pokletych a Suchohrdlech, a co by 
chybělo, na Krhové a příštího roku vzal na spolek brněnského 
kanovníka Arlleba 7 Bukoviny.

Roku 1387 bratranci Artleb a Zikmund z .Myslibořic za
měnili lány a důchody v Troskotovicich. které jejieb otcové 
r. 1373 od Miloty ze Msténic a r. 1374 od ívevlasa z Lesonic 
byli koupili, s klášterem Oslavanským za důchody jiné.

Za všeobecných domácích rozbrojů na Moravě nastaly i pro 
majitele Myslibořic. jakož pro cely jižní kraj Moravy velmi 
trudně časy. Hynek z Jevišovie řeft. .Suchy Čert* a Jan Sokol 
z Lomberka pustošili Znojemsko. Artleb a Zikmund z Myslibořic 
nuceni byli své spustošené statky MyaliboHce n Miroslav v po
řádek uvésti, což vyžadovalo značného nákladu. Upadfie do dluhů, 
zastavovali svým věřitelům, ano i prodávali statky jeden po 
druhém.

Roku 1383 Arklfb z Myslibořic se svými bratry a se Zik
mundem, synem nebožtíka strýce Václava, prodali 13a/s gr. ročního 
výnosu v Kalendorřé klášteru Luckému na pitanci (polepšenou). 
Cod. XL 313.

Roku 1387 prodali Arfcleb a Zikmund z Myslibořic Hanušovi 
staršímu ■/. Hardeka části Miroslavě Behmdorf a Mitterdorf a 
i  lány v Klučově brněnskému kanovníku Artlebovi z Bukoviny. 
Téhož roku daroval Zikmund polovici svých statků, které měl 
ve Venclsdorfé, v Klučově, v Troskotovicich, v Radostiné a okol
ních vesnicích Benešovi z Vlašimě a druhou polovici Jindřichovi 
x Jevišovic a Artlebovi 7, Myslibořic: na statek, který si ponechal, 
spolčil se s Benešem z Vlašimě a Ludvíkem z Bukoviny.*)

Roku 1391) prodal Zikmund z Myslibořic za ručeni svého 
bratrance Artleba Radostin s okolními vesnicemi Janovi z Mezfiče
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Toho roku měl i Jakub z Upolněšic jakési právo na statek 
v MysliboHcich, na které se r. 139® spolčil s mincmistrem Mar
tinem z Jemnice.

Roku 1392 prodal Zikmund 71/* lánu v Troskotovicích klá
šteru Oslavanskému; mezi ručiteli jmenován též Václav z My- 
slibořic. (Cod. d. M. XII. č. 89.)

Roku 1398 byl Artleb i  Mysl i boříc již mrtev, zanechav 
vdovu Helenu a syna Jana. Helena (z Kíižnnova) na své věno 
v Suchohrdlcch a Poklctech spolčila se hned se strycein Jin
dřichem z Mezfiče. ale později r. 1407 vzala na to věno svého 
bratra Milotu z KHžanovn a svého již dospělého syna Jana ; ono 
byla ještě živa r. 1437. kdy po smrti svého syna spolčila se na 
-tatky s Dohšem z Mezřiče jinak z Cimburka.

Zikmund z Myslibořic čím dále tim vice do dluhft padal 
a prodával, co ještě mu na statcich zbylo. Roku 1406 prodal 
bratřím Hanušovi a Jindřichovi a jejich stryci Hartlínovi z Lichton- 
štejna osadu Rahnov a zároveň zboží v Klučově s přivolením 
věřitelů Ludvika z Hukuviny a Miclika ze Lhoty: Zikmund zemřel 
r. 140f>. Poněvadž věřitelé na pozůstalý zadluženy majetek se 
vrhli, nastalo po pozůstalou po něm vdovu Marketu z Cimburka 
nebezpečí, že přijde o véno, které nebožtík ji pojistil. Protož 
pohnala rukojmí: Jindřicha z Jevišovic, Vilímka z Luček, Jana 
z Rausenpruku, Sazemu z Tasova, Milotu z Křižanova, Voka ml. 
z Holálejnu. Dobše z Popovic a Václava z Myslibořic, že slíbili 
/.u jeji věno 300 hř. (rr., které jí odkázal Zikmund z Myslibořic. 
Věřitelé pohnali uchvatitele pozůstalosti po neb. Zikmundovi:
zejména zastali se vdovy Sazenia z Tasova u jeji ávaifr Milotu
z Křižanova. Prvni pohnal Hynka z Jevišovic, z Myslibořic a 
Čalonic. aneb kdož by lo zboží Zikmundovo z Myslibořic držel,
protože on na lo zboží slíbil Markétě, vdově řeč. Zikmundu
z Myslibořic, za jeji věno. Milotu z Křižanova pohnal dobrodruha 
Jana Hovorku z Válče z Myslibořic, neb kdož by to zboží držel 
jeho základ v MysliboHcich, jakož on za ten základ slíbil za věno 
za Zikmunda z Mysli hotíc jeho ženě a roku následujícího pohnal 
každého toho, kdož to zboží Mysiibořické drži, jeho základ, za 
který slíbil za věno. Zvláště pohnal Hynka z Kunštátu Da Jevi- 
šovících, že se uvázal v Myslibořice jeho základ, za který slíbil 
Markétě z Cimburka. ženě Zikmundové, a že vice drži než mu 
patři, a to dále zastavil.



•Statku Myslibořického nejvíce* .se; ujímal Zikmundův bra
tranec Václav z Mysiibořic. kdežto Zikmundův bratr Bušek žil 
na dvoře v Tasové. Václav, k te ří se oženil s vdovou lkedrutou 
j. Lomnice, polino! roku 1409 Fotra z Jevišovic, že Petrův neb. 
bratr Hynek (Suchý Čert) byl dlužen jeho bratru, a on drže 
zboži svého bratra povinnosti nebožtíkovy plniti nechce: také 
pohnal Bočka z Kunštátu odj. z Jevišovic, že slíbil za 100 hř. gr. 
za neb. Hynka Suchého Čerta. Mimo to měl půhohy s Martinem 
z Radotic, který za Hynka ničil.

Ale nejnebezpečnějsim nápadníkem na Myslibořice byl 
Ludvik z Bukoviny; toho pohnal r. 1410 Václav, že nebožtík 
Zikmund, strýc jelio. vložil jemu a Ludvíkovi z Bukoviny v desky 
půl Mysiibořic: tu jej Ludvik od toho odtiskl a  sám to drži.

Ludvik dal statek MyslibořickV spravovali jistým Vitém, 
majitelem blízkého (již zaniklého) dvoru Milotic. Roku 1412 po
hnala Ludvika Markéta z Vrbovce z 30 hř. gr., protože se ji 
uvazuje a překáži na jeji věně tu v Myslibořicich. jakož lo má 
od svého muže Václava Uhra a na to jest zanesena a toho byla 
v drženi od 18 lei. a Ludvik z Bukoviny r. 1413 Marketu, že 
mu drži sady. lesy a louky v Myslibořicich bez práva.

Václav z Mysiibořic. nemaje potomků, později o Myslibořice 
>e nestaral. Usadil se napřod v Trávníku (u Kroměříže), později 
žil na ženiném dědictví na statku Ždánicirh.

O Myslibořice ozval se r. 1414; pohnal Ludvika z Bukoviny, 
že m u drži zboži v Myslibořicich i jinde, ježto jemu nebožtík 
otee jelm  uvěřil a ve desky vložil, a tolio se zapsal otci i jemu 
z desk vyložili; ale ničeho nepořídil.

Roku 1415 spolčil sc Ludvik z Bukoviny na majetek v My- 
-libořicfch s Janem Vajtmulnerem (z Weitmňhle) ze Zirotic a brzy 
na to zemřel. Jan Vajtmulner syna Zikmundova z Mysiibořic 
Jana, posledního to mužského potomka pánů z Mysiibořic. r. L417 
udobřil, darovav mu v Čalonicicb tvrz. dvůr se 0 chalupami, se 
mlýnom a jiným příslušenstvím, kteréžto zboži po smrti Ludvika 
z Bukoviny naň padlo. Jan z Mysiibořic připomíná se naposled 
r. 1430. S nim vymřel starý rod pánů z Mysiibořic.

Jan Vajtmulner vzal r. 1470 na spolek své děti na statky 
Bukovinu1), Hostím a Myslibořice. Roku 1420 vyrovnal se s Mar
kétou z Vrbovce. která věnem držela v Myslibořicich dvůr u
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') Bukovina, nyni zbořený hrad ti Hostiinu.
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3Va lánu. a se Sazeními z Jevišovic ohledně práva na 150 kop, 
které tam měli Jindřich a Hynek z Jevišovic. Syn Jan Vajt- 
mulnera, Zikmund Vajtmulner ze Žirotic, prodal r. 1437 Janovi 
řeč. Lizna (neb Mlóčko) z Arklebic1) osadu Mvslibořice s tvrzi 
a patronátem , laké pusté vsi Ly kodéry a Ostni Luku. Tím však 
cely statek Myslibořický nestal se majetkem nového rodu vladyk 
7. Arklebic, nchot vázly na statku dluhy a zástavy jiných věřitelů.

Jan Lizna z Arklebic a Myslibořic byl r. 1442 rukojmím 
o sm iř mezi Zdeňkem z Vuldštejna a Rukštejna a Janem z Hradce, 
kterému nejen pcnizc půjčoval, nýbrž i často zaň ručil. (Archiv 
č. IX.) Bratrem jeho byl Zikmund z Arklebic. (Viz orb č. 13.t 
R. 1446 pohnal Dorotu z Odunce a z Krhova. že mu bez práva 
drži les Březinu; r. 1460 pohnal Hynka /. ťlornštejna ze 10 0 hř. 
gr., že mu svéřil Lykoder, jakž od jeho otce na ně list mél. 
a on uvázal se v Lykodéry a musel jim  list vrátiti.*) Páni z Lich- 
tenburka postoupili nároky své na Myslibořice vladykám z On
šova. Již r. 1460 píše se Jan Onšova z Myslibořic; tohoto po
hnal vlastni otec Jan  sL z Onšova.*) řečeny Sviňka. ze 600 hř.. 
že ho a jeho rodinu moci odtiskl od toho zboži, ježto oni k tomu 
lepši právo muji než on. Na to uvázal se otec v část Myslibořic; 
r. 1464 pohnal jej Jan Lizna, že mu topi rybníkem dědictví; 
Jan z Onšova pohnal Líznu z 10 hř., že mu myti les v Lyko- 
deřich na manství, že voly prodává a louky mu seče, nemaje 
k tomu práva. Téhož roku mél Jan Lizna ostrou rozepři s Bočkem 
z Kunštátu.

R. 1464 přijal na statek v Myslibořicich na spolek svého 
strýče Ctibora z Ilostúkova, který r. 1466 na to zboži se spolčit 
se svÝm příbuzným Mikulášem Koxlovcem z Kozlova, jenž na 
tom své manželce Kateřině z Arklebic 50 kop véna pojistil r  mimo 
to ji a dětem 200 zl. uh. na Myslibořicich zapsal; avšak Jan 
Lizna žil ještě roku 1481, kdy jej pohnala jeho sestra Markéta 
z Myslibořic ze 100 zl. uh., a psal se až do své smrti z Mysli
bořic. On byl synem Eláky 7. LilČe, která se po druhé provdala 
*a Jana z Tvorkova; za ženu měl Martu z Miličina; sestra jeho 
Marketu byla ženou Jindřicha ze Sovince,

*) Pustá ves u OpcméSic; Jun Lizna ,jil ruku 1404 podepíáu nu Unl- 
ftrjtlé ze dne 4. března .z  Myslibořic*.

0  Totiž rodu Lie.htnnburvkóinu.

s) OnSov (Oneáov, Unaftov, ném. Windschau) nedaleko Vranova.



R, 1+80 obsadili věřitele jednotlivé Části statku Mysliboři- 
ckéliu u psali se t  Myslibořic: Pftta z Lichlenburka a z Jem nice,1) 
Zikmund z Mirova a na Válči; lake Melún z Hrádku (erb 16.) 
a Gedeon z Oleěničky činili nároky. Však větší část zboži držel 
C tibor z Arklebic a z Hostákuva. Tento konečně vypořádal se 
o Myslibořice se všemi nápadníky, kleli, totiž Zikmund Váleckj 
z Mírov;i a Jindřich Babka ze Senice a ( istúpic jem u r. 1490 
vložili tvrz a ves Myslibořice s kostelním podacím, načež on roku 
1493 se svými erby učinil smlouvu nu Slavělice a Lipňany. (L>. 

B. 89—90); zároveň odřekl se Jiři z Kozlovic práva, které měl 
po otci na .Myslibořice. Ctibor z Arklebic žil ještě roku 14'.)9. Po  
Ctiborově smrti vložili jeho syni Jan a  Zikmund z Arklebic i na 
mistě svých bralři mladších vlastních loku 1503 Hankovi z Zap 
a  Anně. manželce jeho, ves a tvrz Myslibořice a ves pustou Ostrň 
Louku (Repertorium 16). Roku 1508 přijala Johanka z Zap svého 
manžela Jana z Arklebic na spolek na tvrz. Ratibořice a tvrz 
Myslibořice a ves pustou Vacenovice.

Poněvadž sirotkové po Janovi Hostákovskéra z Arklebic 
nezlotili byli, prodal a vložil Jan z Pernštejna a na ITel fen Stejně, 
hejtman moravský, roku 1531 tvrz a ves Myslibořice a  vos pustou 
Lykodcry jinak Ostrou Louku se všiin příslušenstvím V á c l a v u  
C h r o u s t e n s k é m u  z M a lo v  a r / )  Tento, jsa zámožným, přiku
poval bližái i vzdálenější zboží u tím statek  Myslibofický značné 
zvětšil. Již roku 1535 získal kupem od Jana Hořického z Hořic 
a jeho manželky Ludmily z Olbramic sousední vesnice Lipnik, 
Lhotu, Klúčov a Štépánovice. Roku 1537 koupil od kláštera Luckého 
vesnice; Litohoř, Domamil. Pokojoviee a Roketnici, k tomu díl 
S tarého Ilobzi; avšak kup tento sněmem nebyl uznán a  zrušen. 
Za to koupil roku 1541 od Tristana Hostákovskeho blízkou ves 
Ratibořice. Václav připomíná se ještě  roku 1547. Jeho přičiněním 
byly roku 1538 Myslibořice povýšeny na městečko a zvláštní znak 
obdržely. Zanechal syny Jana, jenž vládl Něm. Rudolccm, a Rafaela.

Půta z Lichlenburka a z Jemnice polmnl r. 1430 Zikmunda z Mlrovu 
z 1000 zl.. ic  se  inu uvázal v Myslibořice, jeho základ, za který slíbil za 
nebožtíku Kozlovoe a Hanzle z Nové Vsi za 300 z l . ; z téže pHřiny. Pftlu po
hnali také Jhii a Mxrkvurl z Říčan, z 90 zl., že drži ves Myslibořice, jejich 
základ, na kteréž dal jejich otec za nebožtíka Koz lovce DO zl.

*) Maíovary, zaniklá osada záp. od Velvnr v Čechách; Chroustenskými 
nazývali se dle vesnice Cbrustenic (okr. Urhošt), která byla jejich původním 

sídlem. (Erb č. 14.)
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který držel Myslibořice, Jako/to  kališmk zadržoval Rafael katol. 
farářům desátky, pročež roku 1565 pohnal jej kněz Václav jarom é- 
rický, že mu pobral desátek jarý a ozimý ve Štěpánu vících a Leso- 
nicich.

Oba bratři koupili roku 1559 statek Méfinský (velkou část 
bývalého probošství). Rafael Chroustenský zemřel roku 1585 
zanechav syny Jana a Petra. ílned po smrti otcově rozdělili se 
bratři o dědictví po otcovi a o statek Hudolecký, který dědili 
po bratranci Václavovi (synovi Jana). Dotyčná sm louvu vloženu 
v desky byla teprve roku I58Š (9—411). Myslibořice podržel Petr. 
Roku 1589 vložil své ženě Anně Kořenské z Terešova nové 
zakoupené s ta tk y : městečko Jakubov s kostelním podacím, ves 
Šebkovice s kostelním podacíru a vesnice Milotice a Loukovice 
s příslušenstvím. D. B. (14— 59)

Roku 1597 zemřel Jan Chroustenský z Malovur na R udolci: 
nemaje potomku odporučil statek svůj nejstur&imu, nezletilému 
synu Petrovu, Janu Rafaelovi Gbroustenskému z Malovar, usta
noviv mu poručníky Viléma Dubského z Třeborayslie a Aleše 
Stráneckého ze Stránec. Teprve roku 1605 nastoupil na  statek 
Myslibořieký Jan  Rafael Chroustenský: manželkou mu byla 
Anna Šárovna ze Šárova. Jan Rafael Chroustenský patřil mezi 
nejzámožnéj&i rytíře moravské a stal se komorníkem menšího 
práva v kraji Brněnském. V čas českého povstání od stavů zvolen 
byl z rytířstva do poselstva, které uvitajic nového krále Bedřicha, 
mělo mu připomenouti povinnosti k zemi a přáni moravského 
obyvatelstva,

Pro zjevnou vynikající účast na vzbouřeni stavů proti Ferdi
nandovi 11. byl Jan Bnfael Chroustenský z Malovar odsouzen 
všech statků, načež cís«iř roku 1627 Myslibořice s vesnicemi 
Lipníkem, Lhotou a Klučovém prodal lirabéli Jindřichovi z Xáchoda. 
(2—5) Tento však již po 8 letech vložil Myslibořice s domem 
panským, ves Lhotu s dvorem poplužným, ve? Lipnik Karlovi 
Grynovi ze Styrcenherka. mimo to prodal mu Lesouice s okolními 
osadami. (Fol. 3—18) Avšak Gryn již roku 1637 prodal statek 
Myslibořieký s příslušnými vesnicemi panu Ondřeji z Ostašovu 
na Tavikovicích, jemuž roku 1638 vtělen byl. (D. Z. Fol. 81, 330.) 
(Krb. č. 3.) Po něm držel Myslibořice jeho syn Mikuláš z Ostešova, 
krajský hejtman znojemský, od roku 1651— 1675. přikoupiv ku 
statku roku 1658 za 7000 zl. ves Radkovice. Pak následoval syn
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Jan Bapl. sv. pán z  Ostešova, jenž bezdětek zemřel v Itálii: jeli * 
-tulky na krátkou dobu (1682— 16P0) připadly jeho  sestře Ann** 
Františce, provdané Šlechtičně Gingerové. Ale Janův polobratr 
Ondřej Krištof z Ostešova zdvihl o ně spor. který vyhrál, nače; 
roku 16'.** statek jemu připsán byl. On roku 1704 obnovil zašlou 
faru v Myslibořicich. Po něm dědil všechny statky syn František 
Karel Josef, jenž roku 1711) do stavil hraběcihu byl povýšen 
zemřel roku 1742: p o  něm dědili synové hrabata Frant. Košptu- 
a Filip Jakub, kteři panství Mysliliořické s Radkovicemi prodal i 
roku 1760 nej v. kancléři českému hraběti Rudolfovi Chotkovi za 
192.000 zl.1) Po jeho smrti dědila Myslibořice dcera Marie Brigilta. 
provdaná 1. manželství za hraběte Jana Mikuláše Taaffe-ho, v 2. 
za hraběte z Kanálu (Canal), která roku 1787 přikoupila Dukovany. 
P o  tohoto smrti držel velkostatek od roku 1809— 1836 hrabě Josef 
Tauff’e, k te r t statek značně zadlužil; nejvíce dluhů bylo na statku 
zapsáno roku 1826. (Erb č. 5.)

Roku 1836 koupil Myslibořice Jiři Šimon svobodný pán Sinu 
za 300.000 zl. a na dodatečný výkaz zemské habilitace byl zemským 
soudem zaznamenán do desk zemských. (Erb č. 2.) Zemským 
sněmem držaným 7. června 1847 povoleno mu v jednu sloučiti 
správy panství Myslibořického a llrotovskébo. (Ostatek viz u Hro
tovic.)

Do sp isu : Svobodné dvory na Moravě od Aug. Kratochvíla 
byl v Myslibořicich svob. dvůr. na kterém roku 1601 seděl Zdeněk 
Karel ze šarova a roku 1688 Hanuš Mosser. My o tom dvoře 
v Myslibořicich žádných zpráv nenašli; snad to byl statek, ku 
kterému náleželo l x/2 lánu.

P a n s t v i  M y s l i b o ř i c k é  a p o m ě r y  p o d d a n s k é  za  
p á n ů  z O s t e š o v a  a j e j i c h  n á s t u p c ů .

R. 1671 doznal majitel Mikuláš sv. pán z Ostešova, že na 
staveních svého statku (včetně 4 komíny na domě v Brně) má 
33 komíny, že mél v Myslibořicich pivovar a sladovnu, u Lip
nika dvůr Lhotu a ovčímu, a v Radkovicicli dvůr, hospodu 
a ovčímu.

Jak skrovné osídleno bylo městečko po válce 301eté a to 
ještě r. 1672, liči nám  správa vrchnostenská z toho ro k u : Vykázán 
jest zde 1 rolník, jenž měl 3'/* lánu, 2 celolánici, i  čtvrtlánici

■) Povoleni len prodeji intnhulnv4no roku 1765.
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a 5 domkařů s polem a 3 nově založená místa řemeslnická. Nové 
pustiny povstaly 3 :  umrtim jednoho celolánika, pololánika u dotn- 
kaře. Starých pustin nové bylo osazeno 7 lánů a 8 domkařů 
s polem.’)

Jména starých usedlých: Čech, Čemik, Hajek. Hajmak. Hloch. 
Kabelka, Kejva, Knap, Knápek, Kafia, Lůnik, Mašin, Nenadal. 
Procházka, Utíkal. Votava. Vrátný, Slatinsky, Valter. Veselý, T re- 
k n ;  novějších: Bednář, Bélohlav, Dočekal. Kladivo, Kolář, Kfepela. 
Krejčí, Mlýnek, Rozvora. Tesař, Tomanln, Uhlíř.

Roku 1726 žádali Myslibořičti p. Františka Karla Josefa sv. 
římské říše hraběte a pána z Osteéova, dědičného pána panství 
Myslibořic, Nových Syrovic, Jackova. Krnčic a Radkovic. Jeho 
cis. a král. Milosti radu a práv zemských přísedícího, jakožto 
vrchnost svou milostivou, aby misto starých robot, které dosud 
konali na lesní neb plané věci jako js o u : žaludy, bukvice, kmin. 
houby, plané hrušky a jablka, za lískové ořechy, jalovec, šipky 
a vejce, — bez umenšení ostatních běžných poplatkův — budoucně 
platili jistou sumu na penězích a toliko ještě odváděli do důchodů 
slepičí vejce. Milostivá vrchnost lo povolila, když každoročně na 
penězích 10 rýnských o sv. Václavé zaplatí a ten den před Nar. 
Panny Marie 10 kop 30 kusů vajec odvedou (aneb náležité zaplatí).

Purkmistrem byl tehdy Jan Tretera, rychtářem Václav Antoš.

Roku 1750 vykázala vrchnost u Myslibořického dvora 818 
měr pole 8. třídy a  neúrodné půdy 80 měr, n městečka samého 
1000 m ěr pole, 780 m ěr lesa, 20 m ěr zahrad a luk na 134 vozů 
sena. Rybníků bylo 5 na 90 kop kaprů; jmenovaly se: SilničnV. 
Vilimovsky, Okrouhlík, Nadvesník a Jezera. Z Myslibořického 
mlýnku brala vrchnost 12 zl., z hospody 50 zl., z ja tek 6 zl. 
činže; mimo to brala v Myslibořicich desátku 3 kopy rieb 15 
měřic žita a gruntovní daně 42 zl. 30 kr. (Ostatni příjmy jsou 
udány il jednotlivých vesnic.)

Za nového vyměřováni pole roku 1751 měla vrchnost pro 
různé stesky obyvatelů nemilé vyšetřování. Zejména vyslýchán 
byl 70lety šafář Jan Slámka (rodem Čech) pod přísahou, co 
jest mu známo o zalesnění byv. pole k Hornímu Hrušovci a od-
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') O zaniklých osadách Lykodefich a Ostré Louce výkazy se nezmiňuji, 
toliko jest poznam enáno: .Ostatní pustiny (mimo Lhotu) této vrchnosti nemohly  

býti vyměřeny, poněvadž již vysokým stromovím zarostlé jsou.*
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straněni starých sádovců až na jeden. Šafář ujišťoval komisi, že 
mu o lom nic neni známo: vyšetřováni bylo zastaveno.

V městečku bylo toho roku 19 polulániků: každý z nich 
měl 387a m,ry P0^ -  2 osminy zahrady a  luk na 6 1/* vozů sena. 
Itobotovali s potahem 3 dny v týdni. Čtvrtlánici, jichž bylo 6, měli 
skoro polovici statku, ale větší zahrady, robotovali pěšky s 1 osobou 
»1 dni v tcm dni: ke CtvrtlánAm patřila těž fara s 10 měř. pole. 
Dontkařů s polem (od 2 — 10 miry) na pozemcích obecních, 
jimžto domky dala vrchnost postavili, bylo 13,7 domkafů bez 
pole 11. Jeden domkař měl 35 měr pole, ale skoro samou pustinu 
křovím zarostlou. Obec měla 37 V* pole.

T  raté tehdy se jm enovali: Pod Kuklou, Hrušovec, u Hauslo vélio 
žlihka. u íápnické cesty, u Svatochné, k Rovnému, u Přetopila, 
v Židovkách, za Nivkou, u .Studánky, u Doubí, u Pastviště.

•Mezi obyvatelstvem nalézáme proti roku 1672 mnoho nových 
jmen, jako: Drenda, Fáček, Fiala. Franěk, Gracia, Haniku. Hudeček. 
Jakub. Kaborek, Kopeček, Mikeš. Mikunda, Němec, Pospíchal. 
Raniach. Skouraal, Smutný, Svoboda. Tomášek, Židek. V protokole 
z toho roku na konci se poznamenalo, že půda městečka je  špatná, 
že pololánik na nejvýš 2 miry (išenici osévavá, ze sedláci nemajíce 
vlastního lesa, dřiví musejí kupovali u vrchnosti a lo sáh měkkého 
zu 30, sáli tvrdého zu 36 kr. a  stavební dřivi zvláště. Někdy prý 
si společně zakoupi kus lesa, nadělají dřivi a vozí je  nu prodej 
do Hostěradic. Avšak to vrchnost prý zřídka povoluje, aby Um 
robota netrpěla. Dobytek z městečka smi hnáli na pastvu do lesů 
pan.-kých. začež celá obec pluti ročních 12 zl. a odvádí 11 kop 
vajec. 21 kapounů a 20 hus. .Městečko mělo 2 trhy: jeden v pondělí 
po Nalezeni sv. kříže, druhý po sv. Ji|ji;*) vynášel prý každý 
4 — 6 tfrošd .místného* (Standgeld), kterýžto obnos dáván byl 
sluhovi (Frohndiener) za postaveni meče.

Roku 1766 provedena byla smlouva, kterou učinil dřívější 
majitel Mysiibořic hr. Rudolf Chotek o záměnu pozemků vrclmo- 
stenskýcli za pozemky poddaných, které ležely mezi vrchnosten
skými. 1 obdržul každý pololánik výměnou po 2 mórách 7*/* osm. 
a každý Otvrtník po 1 m. 5 '/4 osm. pole.

Roku 1775 za majitelky pani hraběnky z Kanálu (Cuual) 
byly podanské poměry tyto:

19*

') Byli tu véUinou panSU feinestuici a služebnici.
*) Tyto výroční trhy máji Myslibořice ilosurt.
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Každý pololáník platil dané 18 zl. ti kr., činže o sv. Václavě 
33 kr., za škl uhání drůbeže (Rupfungszins) 3 kr. 2 den.; kromě 
loho odvádél husu (neb platil 18 kr.), kapouna (12 kr.) a 30 vajec 
(neb 0 kr.).

Každt robotoval od Nového roku do ukončeni jnm i oračky 
Itdné  3 dni bud pěšky neb párem koni. v ostatním čase buď 
3 dui s párem koní a 1 osobou pěšky, aneb s l osobou prs i 
cely týden.

Mezi polo láníky uvádi se jisty Václav Svoboda, jenž ne- 
mboluval, poněvadž byl ředitelem modleni (Beth-Ricliter) v kostele.

Ctvrtnícl platili polovici, robotovali od 1. ledna do jam i 
oračky s 1 osobou pěši 3 dny, od 1. dubna do konce řijna 
s 1 osobou H dni v témdni.

Domkaři (bylo jich 20) měli zahrádku a něco panského pole. 
za které platili činži dle velikosti, robotovali po cely rok po 
1 dni v tydni. ale někteří řemeslnici jako : kovář, řezník, cihlář, 
také kosleluik a pastýř nerobotovali. Za domek platili činži 30 kr., 
za sbíráni dfivi 30 kr., příspěvek na kontribuci 24 kr. — 1 zl. 
30 kr.

Nejen každý podruh robotoval 1 den ty hodno, nýbrž i ženská: 
tato však nebyla povinna přisti.

Sedláci, kteři v pšeničných a je im ennych panských policii 
dali pleti trávu, byli povinni do důchodu buď dáti 2 kapouny, 
neb 30 kr. zaplatiti.

Dle smlouvy obce byla povinna z pastviny .Spálená Suchá* 
platiti ročně 8 zl.

Robota trvala v zimě od 8. hod., v letě od 7. hod. ranní 
a končila se /.úpadem slunce. Odpočinek byl pro osoby o po- 
lednách 1 hodina, pro dobytek á hodiny. Bezplatné paseni v té 
dobé nebylo dovoleno.

Kromě roboty povinni byli poddáni kouati noční hlídku. 
Protož drželi hlásného, kterému každý polo- a čtvrtláník (i s pod
daných vesnic) dával ročně 2 osminy žita. Vrchnost k tomu při
spívala 1*/# měřice žita.

Nově se vyskytuji jména: Bočák, Bukovský, Holoubek, Ka- 
pinus, Lusk, Plac, Růžička, Šíma.

OOQOPO
13*



Odonec

neb Vodonec,1) vesnička ležící severozápadně od Hrotovic. 4 kin 
vzdálená v nadmořské výši asi 460 m. na mimé vyvýšenině. Ves 
nepravidelná má hranatou náves, při jejíž západní straně nachá/j 
se malý rybníček, jehož voda odtéká k východu. Domy stavěné 
z tvrdého materiálu a to jen starší stoji těsné vedle sebe. kdežto 
novější staveni mezi sebou mají mezery; některé dumy (zejmena 
starší) obráceny jsou do vsi štítem, jiné průčelím, ale všechny 
mají v předu zahrádky. Žudrň neb výstupků není. Chalupuici 
jsou roztroušeni mezi grunty. Dudovy hospodářské stoji kolem 
dvora, za nimi nachází se zahrada, kterou ukončuje stodola. 
Vesnička jest čista, domy zomilánv a obíleny. Přifařen jest Odonec 
do Krhova; v Odonci a to skoro uprostřed osady jest pouze 
kaple rodiny Páně s 2 zvony menáimi. Mrtvoly pochovávají na 
hřbitov Račický. «.

Přiškolen bvl Odonec až do r. 1911 do Krhova: pro vzdá
lenost 3 km byla v Odonci t. r. zřízena expositura jednotffdná 
a proměněna r. 1912 ve školu samostatnou, když postavena pro 
ni budova. Děti školu navštěvujících jesí přes 40.

K Odonci patři samota ,H ubertov‘ , panský dvůr, ležící na 
sever asi 800 m v/dálen, ve kterém žije na 20 osob; dvůr za
ložen majitelem {tanstvi Hrotovského hrabětem Hubertem z Har- 
noncourtu. Ve dvoře jest panský lihovar.

R. 1835 napočítáno v 19 domech 154 obyv., r. 1870 ve 
22 domech 175 obyv., r. 1900 v 25 domech 181 obyv. a r. 1910 
v 81 domě obyvatelů 224 vesměs českých, katolíků.

Kroj národní již před 50 lety vyhynul; nyni šatí se poloměstsky.
K obci patři 595 ha půdy, z čehož připadá na pole 406 ha. 

na luka 15 ha, na zahrady 4 5 ha, na pastviny 7*5 lia, na lesy 150 ha.
Obyvatelé živi se hospodářstvím a chovem dobytka. R. 1910 

napočítáno: 32 koni. 191 kusů hovězího a 115 vepřového dobytka 
a 45 koz; včelařeno bylo v 50 úlech. .

Ve vsi samé jest rolnický lihovar a za vsi cihelna.

») V e starších  listinách : O danc, Odunec, O donec, O dener, v později k li 
též Hudonec. Hodunec, H od en ec a Vodonec, na m apách voj. gaofn ústavu 
zcela  m yla* V adonice. Původ  jm éna nejasný; m yslím e, že  je s t  původu cizího  

asi jako Vokaree, z e jm é n a  Occards, tak z O donisvilla: Odons, Odune, Odoiif.- 

a O dunec.
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D ě j i n y .  Odonec jest stará osada; která se již připomíná 
r. 1278. když Bronislav ze Křtěnice odevzdal patronát svého 
kostela klášteru Luckému; potvrzuje dar ten fuké Bohuslav z Odunce 
a r. 1279 svědci týž na listině faráře Kněžického Vojslava.

V Odonci bylo původně několik svobodných dvorů, jak  nás 
poučuji o tom Zemské desky brněnské. R. 1349 vyskytuje se 
jakási pani Kateřina z Odonce. která zde jednoho popluži se 
vzdala a polovice v Otěchlebirli1) ve prospěch svých synů Peška. 
Jakuba a  Ojiře: z těchže desk se dovídáme, že m ěla ještě čtvrtého 
svna Backo.

R. 1353 postoupil totiž kněz Jakub z O d u n c e  svůj turnějši 
dvůr svému bratru  Rackovi; toho roku připomíná se též Mikuláš 
z Odonce. jehožto syn Maršík r. 137b Zibřidovi z Račic 2 lány 
? l^sy a loukami v Odonci prodal.

R. 1866 Racek z Odunce odevzdal své manželce Ofee n jeji 
potomkům důchod 3b kop na dvoře a jednom  lůně v Odunci 
a na svém zboži v Zarubicich: bylo lo vlastně věno Rackovy 
matky Kuéky (Kateřiny), která teprve 1369 to své véno Ofce po
stoupila. R. 1369 prodal Racek I lán v Odunci svému bratru  
Petrovi (Peškovi) a r. 1373 vzdali se oba manželé Racek a Ofka 
všeho nároku na zapsané věno na Odunci a Zarubicich ve pro 
spěch Ratibora z Myslibořic. kteréžto zboží r. 1390 Artleb z Mv- 
Miborie prodal Ludviku z Bukoviny a tento Ondřejovi z Milostic, 
jenž -ve ženě Marhné na  něm věnoval. Kateřinin syn Petr, jenž 
psal se /. Bolíušic, odevzdal r. 1365 své manželce Vance 2 lány 
v Odunci, r. 1376 spolčil se se sestrou Markétou, zapsal r. 1387 
na svém zboži v Odunci kopu důchodu Dorotě, ženě Zbyňka 
ze Třence. a r. 1390 jed  eg lán v Odunci klášteru v Dalešicich 
daroval.

R. 1408 pohnala Elena z Bohuslavie Adamce, řeč. Mikulec 
z Odunce. že ji připravil ke škodám poháněje ji nespravedlivě.

R. 1412 získal P e tr  z Račic, tehdejší probošt Králové klá
štera nn b t. Brně. statky v Odunci. Toho roku totiž sestry Klára 
a Kateřina z Odunce (tato byla jeptiškou v Kounicieh) prodaly 
knězi Petrovi z Račic liin v Odunci, nn kterém bydlel kdysi jejich 
otec.*) Také Zikmund z Račic prodal mu 2 lány v Odunci, načež

' )  O t á c h l e b y  zaniklá vesnice na N á m f c s t s k u  p o b l í ž  Bit ose.
- )  O t e c  j e j i c h  b y l  V á c l a v  z  O d u n c e ,  k t e r ý -  r .  1 3 9 0  v z a l  n a  v é n n  s v é  

v  O d u n c i  deci K a t e ř i n u  a  K l á r u  n a  s p o l e k .



se kněz P e tr  spolčil nu své zboži v Odimei se svým bratrem 
Adamem na jeho  zboži v Kačicich. Avšak Jindřich z Lančova 
vyhrál při na Adamovi z Račic a soudně uveden byl na ves 
Odunec a  na dvůr v Račicích v 35 kopácli. které obdržel na 
Adamovi, jakožto poručník své ženy Kateřiny. Proti tomu podal 
Adam odpor, tvrdé, že svod ten stal se po smrti Jindřichovy 
ženy Kateřiny. Kněz probošt z Králové klášteru pohnal hned 
Jindřicha z Lančova ze 20 hř.. že se mu svedl ú řadem  na jeho 
dědictví v O dunn. nemaje k lomu žádného práva. Také pohnal 
Přibika z Brovic. Beneše z Krhova a Jana z Litavan. že mu měli 
za 2 lány, které koupil od Zikmunda z Račic, v O dunn učiniti 
zprávu. Tyto lány v Odimci podržel Petr, který později s ta l  s e  

děkanem kapitoly Olomuoké, až do r. 14+7. kdy je daroval své 
neteři, dceři Adama z Račic, která se nazývala Sčastna a pro 
vdána byla za Jana z Nové Vsi. Oba manželé dali véno 2 kop 
ročn. důchodu přenésti z Odunce do Radkovu a  ly 2 lány prodali 
Mikuláši ze Zarubic. Majitelům Zambie patřily tyto 2 lány skoro 
80 let. R. 1517 Kateřina ze Zarubic, (vdova po Jindř. /. Ilofeřic), 
přijala na spolek Jana. Petra a  Kateřinu, děti své. na ves Zarubice, 
na 2 lány v Odunci a  na ves pustou Oldřicfaovice a r. 1524 
vložila 2 lány role ve Vodnnci Janu Zelenému z ftičan na Krbově.

Současné, když kněz P e tr  měl lány v Odunci, připomíná 
se Dorota z  Odunce. Bylat dcerou t  Vernóře z O dunce,1) vdána 
v prvním manželství za Štěpána z Lukavic, v druhém  za jmj- 
véstného Beneše z Krhova. R. 1420 vzala svého prvního manžela 
za společníka na dvůr a 1 */* lánu v Odunci: téhož roku pohnala 
Adama z Račic, že ji vpadl v panství jeji, ježto měla po otci 
mnoho let bez překážky, až ovdověla. R. 1437 koupila od své 
sestry Markety z Odunce 3 lány a louku v Odunci a r. 1447 
vzala svého manžela Beneše z Krhova na vše dědictví v Odunci 
<i Vilémovicicli za společníka, z kteréhož majetku Beneš hned 
1 lán v Odunci Mikuláši z Odunce zapsal. R. 1404 byla Dorota

') Veraéř z O d u n c e  p o j i s t i l  r. 1 3 * 6  s v é  m a n ž e l c e  M a r k e t e  u a  J*/» lánu 
2 0  k o p  a  r .  1 3 0 0  p ř i p s a l a  m u  j a l t o  d c e r a  M a r k é t a ,  c h o t  S t a ň k o v u  z  O d u u c c .  

dvůr f  p ř í s l u š e n s t v í m .  n a ř e ž  V ím #  z  O d u n c e  j i  ,  l á n u  d a r o v a l  a  n a  

ohtntku t v é  ž e n č  M a r k é t ě  2 0  kop p o j i s t i l .  ( M a r c i  *  L i t a v a n  i»y 1 jeji b r a t r e m . )  

Tato M a r k é t a ,  r .  1 4 0 6  b y l a  v d o v o u  p o  V e m é ř o v i ,  p r v n í h o  m u ž e  m e l a  j a k é h o s  

H e r S e  z  O d u n c e  a  p o  s m r t i  V c m é ř o v ě  s  d ě t m i ,  < k t e r é  m ě l a  p o  H e r S o v i .  s e  

s p o l č i l a .



z Odunce pohnánu od Jana z Myslibořic, že mu drži jeho le« 
bliže Myslibořic. pak dala Matěji Stoškovi z Arbolovic své právo 
na Vilimovice a na dvůr v Odunci a vzala Zicha z Popftvek za 
společníka. R. 1498 Štěpán Kusý z Mukoděl a Matěj Vacek z Bez
děkova a z Tupanova na misto Zicha z Popůvck vložili Janu 
Zelenému dvftr pustý v Odunci. R. 1447 žil v Odunci Matěj 
z Odunce, jernužlo r. 1455 Jan z Arklebic a Bernard ze Šemi- 
kovic jakožto ručitelé po zemř. Filipovi z Lesonic zapsali dvftr 
v Odunci. Jeho syn Václav z Voilunce odřekl se r. 1490 polovice 
dvora ve Vodunci a přenesl to právo se sebe na bratra svého 
Jakše. Tomuto, který později již jen  „dvořákem* Jakšem se na
zývá, vložil Jindř. Lechvicky ze Záslřizl pustý lán v Odonci. 
R. 1581 žil na svob. dvoře v Odunci (Vodonci) Jan Dvořák, kte
rého pohnal Jan Řečický z fteěic, farář račický, že mu r. 1580 
dal pobrati desátek a zavézti do své stodoly. Jan svobodný dvořák 
na dvoře ve vsi Vodonci pohnal r. 1582 Arnošta Zahradeckcho 
ze Zahrádek na mistě jeho bratři mladších, že mu dal krávy z 
pastvy, když se na jeho poli mezi jiným dobytkem z Vodunce 
pásly, zjimati a  hnáti do svého dvora v K rbové: také ho pohnal, 
že nedovolil svým lidem z Račic a z Vodunce dáti svědectví. 
Mimo to pohnal p. Hynka Brtnického z Valdštejna a  na Brtnici. 
že mu některých svých lidi z Opatova ku svědomí dáti nechce.

Konečně i tento dvůr dostal se kil statku Krhovskému. 
Čteme totiž v zemských deskách, že r. 1811 stal se vklad smlouvy 
trhové mezi uroz. vladykou p. Jindř. Zahradeckym ze Zahrádek 
na Višňovém, Krbové a Hobzi na misto Karla a Jiříka bratři jeho 
mladších z jedné a Annou Dvořkou ze vsi Konešina i na mistě 
synů a dcer jeji ze strany druhé o dvftr ve vsi Oděnci. (42— 178) 
Tak se postupně dostal dvňr a jiné statky v Odunci ku panství 
Krhovskému.

Mimo uvedené již osoby připomínají se v Odonci ještě tito 
majitelé pozem kft:

R. 1376 Perchta z Odunce. které dcera jeji Kačna dvUr 
s poplužim, lesy a loukami postoupila r. 1417 Markéta z Odunce, 
ježto se spolčila se svým mužem Slunkem nu zboži v Odunci, 
a r. 1418 Dorota někdy Mikulášova Švagrova z Odunce, která 
pohnala Miehka ze Lhoty proto, že když ji otec vdával, svěřil 
mu listinu na jeji věno (40 kop) a ona po lom o véno 
přišla.
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Z dob spojeni Zarubic s Krbovém vyjímáme tylo zprávy: 
R. 1667 byly v Odonci osazeny jen 3 lány, 2 lány byly pusty: 
obyvatele jmenovali se: Brychta, Buchta, Denemarek. Kokorda 
a Nedělka.

R. 1719 udala vrchnost, že má v Odonci 2 lány a 3 komíny.
R. 1751 měli cololánici, jichž bylo 5, pole na 10** m ér: ale 

„pro neúroilu" komise jim pole o čtvrtinu snížila, takže láník 
potom jen  84'/* měřice držel. Dom kat byl 1.

Obec měla pole jen  na 1 měř. 2 osm., ale zahrad 4 měř. 
G osm. a louku na 2 fáry seny a I fáru trávy.

Pole uznáno za slinilo-piséité. Osadnici se jm enovali: Boch- 
tela. Burjan, Javúrek. Němec, Pfepejchal: T ra tě : nad Bažantnici, 
na Kopdcli, v Nivkácii. na Pršinejch. na Žlibkách, na Krajinách, 
na Dálce.

R . 1775 žilo zde 5 celolániků. 4 čtvrtlánici a 1 domkař. 
Oelolánik měl 83 měř. 3 osm. pole. zahradu na 6 osmin a luk 
ua 4 1/* fůry seny, platil kontribuce 32 zl. 10 kr., o vánocích za 
husu 20 kr., za 4 slepice 40 kr. a za předivo 42 kr. Robotoval, 
s potahem koni a 1 pě&i osobou od Jiřího do Michala týdně G 
dni; od Michala do Jifiho jen s potahem. Za žně obdržel 1 měř. 
žita. Ctvrtlánik platil kontribuce 8 zl., o vánocích za slepici 10 kr.. 
za předivo 21 kr. Robotoval po cely rok pěšky týdně 6 dni: 
v zimě zaměstnán byl na mlaté. Domkař měl 7*/g měř. pole, 
velkou zahradu a luk na 3 fáry sena: platil vrchnosti 4  zl. 
a nerobotoval.

Desátku brala vrchnost jen od 5 sedláká: 27 snopů žita
a 10 snopů ovsa; ostatní desátek mimo hrách a ječmen, kteréž
patřily vrchnosti, náležel faráři do Krhova.

oooooo

Ostašov,

u lidu Hostašov, původně Nová ves jm enovaná osadu, leži asi 
3 4 hodiny (3 km) severozápadně od Lipnika, na polni cestě 
k Petrftvkám (okres TřebickÝ), od okresního místa též nn severo
západ asi 12 km vzdálená. Osada tvoři jedinou ulici.

K, 1910 napočítáno 1G4 obyvatel, vesměs Cechů, katolíků:
r. 1900 v 31 domech 176, r. 1870 v 29 domech 189 a r. 1838
v 24 domech 135 obyvatelů.



Obci náleží Si 13 ha půdy, které jest 165 ha pole, 6*3 ha 
luh. 1 ha zahrad, 9 hu pastvin a 2-2 ha lesa. Lid živi se hospo
dářstvím a chovem dobytka. Roku 1910 chováno bylo 30 koni. 
267 kn>ň hovězího a 72 vepřového dobytka. Přifařena jest osada 
•lo Lipnika, přiškolena do Petrůvek.

Jak čtenář u vesnice Lipnika se dočisti může, byl Ostašov 
založen r. 1716 od Fr. K. Josefa sv. pána  z Ostaéova na  po
zemcích zaniklé osady Lhoty.

R. 1751 požívala zde vrchnost dle vlastmho přiznáni 61U1/? 
měřice pole, 29 měřic pustiny a luk na 10 vozů sena. Ve vsi 
žilo tehdy 9 chalupníků, z nichžto jednotlivý měl 8 l/4 miry pole 
a louky na 3 vozy sena. Mimo to bydlel tam pansky šenkýř, 
jenž měl jen 21/* miry pole a pansky výtažný se 17 měrami 
pole a 17 inéraini pustiny. Obyvatelé jmenovali se : Hejmala. 
Knotek, Malý. Přinosil, T retera, Urban, Veselý, Votava: tra tě : 
V Jezerách, pod Panenkou, u Vyřap. Tehdy obyvatelé nerobo- 
tovali. Panství přiznalo, že obyvatelé maji jen  4%4 lánu. ale 
vrchnost V 9/ ^  lánu. Celkem udáno, že bylo u Ostašova 915 
mor. měr pole, 62 m ěr špatné půdy a pustin. 25 m ěr pastvin 
a luk na  40 vozů sena. R. 1778 bylo v (M asově jen těch 9 cha
lupníků. Ke svému původnímu skrovnému poli dostal každý od 
vrchnosti nových 25 měr a 2 14 osminy pole. začež platil ročně 
do důchodu 4 zl. 51 kr. Mimo to platil každý domovní činže 
2 zl. 30 kr. a odváděl kapouna neb 12 kr. Ale za to byla za
vedena robota: každý od 1. ledna do konce žni robotoval pěšky 
o dní v tcmdni. od té doby do konce roku celý týden. Domkaři 
byli 2 : jeden z nich byl obecním pastýřem, který ničeho neplatil, 
druhy dával příspěvek 24- kr. na daň. za sbíráni dřivi 30 kr. a ro
botoval týdně 1 den. Na faru do Lipnika desátku neodváděli: 
len  si podržela vrchnost, totiž 22 měřic žita a 6 měřic ovsa.

Za uplynulých 25 let nalezáme v Ustašové nová jm éna 
obyvatelů: ze starých rodů zůstaly tam jen rod Treterův, Vese
lého a Urbanův. Novi osadnici se jm enovali: Antoš, Dalák. R a- 
mach, Roupec. Stána, Šumpela a Vitek.

oooooo

Plešice
(do — ic, v — cích) leži půl hodiny na sever od Válče vzdáleny 
na  rovině u lesa. Jest lo vesnička se 16 dom. čisly a 120 oby-
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vatelL R. 1835 bylo zde jen 12 domů s 8(» obyv., r. 1870 v 18 
domech 95 obyvatel. Osada spojena jest v jednu obec se Stf«~ 
běticemi a Chroustovem. Půdorys osady má podobu obdélníku. 
Náves, do které vedou i  cesty, jest nepravidelná. Domy, obrá
ceny štítem do návsi, stoji těsné vedle sebe: lo jsou grunty, 
kdežto chalupy postaveny jsou při ústi cest do vesnice. Domy 
stavěny jsou z kamene, štíty z cihel; jsou Čisté omítány, některc 
vypuklými ozdobami opatřeny. Letopočly jen t. předešlého sto
letí vyskytují se na několiku domech. Světnice mívá okna do 

návsi, kuchyně do dvora.
V Pleáiclcli jest kaple, ve které stoji na oltáři pěkná socha 

P. Marie. Ubec přiškolená a přifařená k Válči m á jmění obec
ního asi 13a/« ba pozemků.

Tratě  obecni se jm enuji; Zahumenice, v Lišci, Dily. P a 
dělky. ve Žlebé. na Vartě. Nu Piralce jsou louky, lesy na Vino- 
bradkách a  ve Velhonině.

K osadě patři 403 ha poplatné půdy, z Čehož připadá nu 
pole 110 ha. na Inka asi 5 ha, ale na lesy £72 hu

Staré rody jsou: Hanzlova. Pasekova a Caňfcova.

Jtikožla samota náleží k obci mlyn na Jihlavce, zvaný , Zá- 
ražků*. P řed  mlýnem stoji kaple se sochou sv. .Tana. Pod ni 
v kameni letopočet 1810 a jm éno Ludmilu Závišková

Plešiee patři mezi nejstarši osady tohoto kraje: Česky vé
voda Břetislav daroval prý tu ves koleg. chrámu ve Staré Bole
slavi, který postavil r. 1052. Později odkoupil ji olomucký bi-kup 
Jindřich Zdík : r. 1131 náležela Již ku Znojemskému statku cír
kevnímu.

R. 1353 patřily Plešice ku h radu  Holoubku až do zbořen: 
hradu r. 1446. avšak ne celé: nějaký dvůr náležel vladyckému 

rodu z Plešic.
R. 1373 jm enuje se Přibik z Plešic, kterému Janek ze Lhoty 

prodal 2 l/ j  lánu v Okrašovicich. R. 1392 prodal Bohuš z Ho
loubka Jakubcovi z Plešic 2 lány. chalupu, 3 louky a nivu v P le- 
šicich.1) Tohoto syn Jan z Plešic prodal totéž zboži roku 1418. 
Janovi, řeč. Provázkovi z Oldřichova, který na to zboži převedl 
z Lažáuek véno své ženy Elišky.

áOf

' )  R .  H I S  p o h n a l  J a k u b c e  (Jnkubka z P l a t í c )  m a j i t e l  Holoubka. M;t.rí:n 
z Radotic. i ě  mu d r ž i  v P leácieh  2 lňny a  1 podsodek.



R. 144# držel dvůr v PleSicieh Jan Račický z Plešie (snad 
syn Provázkflv), jehož pohnal Vaněk z ftičan z 15 kop, že ho- 
honili čtyři z Plešic, že inu vzali 2 zlaté prsteny, list na 13 kop 
a klobouk: také pohnal H anute  z Mirova z Yalče, že ho ti 4 
přepadli a on věda to nechce rnu lup navrátili. Avšak Hanuš 
byl osvobozen. neboť páni uznali, že ti jizdni tu  nenocovali, ani 
koni rozsedlávali, ani s koní sedali.

Později ku konci 15. století patřila celá ves ku statku Va- 
leckému, u kterého zůstala napořád.

R. 17ó0 žilo v Plešicich 5 celolániků a 3 čtvrtlánici; první 

měli 4Í4-1/* “i i r j  P 0^* 2 1/ ,  osm. zahrady a luk na V /9 vozu s e n a : 
lito měli jen  10 l/a měřic pole a zahradu na l*/a osminy, (lelo- 
lánici robotovali párem koni 5 dni týdně a čtvrtlánici 3 dny 

pěšky.
Obyvatelé se jm enovali: Adam, Kiliper, Hanzl. Ohnoutek. 

Tesař, Vokřina.
Tralě  byly: Zahnmenice, na Rovinách, na Klínkách, pod 

Travnou, pod Střcšňam a. na Zahrádkách, u Hlu&ka, v Hradech* 
na Vartě, *v Líáti, v Kotoučích.

R. 1775 bylo stejné statků, a lf  čtvrtlánici jmenováni byli 
chalupníkv. půdy měli jako r. 1750. Celolánik platil kontribuce 
25 zl. kr.. gruntovnik činže o sv. Václavu 4 zl.. odváděl i  
kapouny, (> slepic a i kopu 30 vajec. Roboty bylo mu přitiženo 
o žních totiž párem koni po cely týden a mimo to 1 pěši osobou 
cely týden. Chalupnici platili 6 zl. 30 kr. doně, robotovali v čas 
žni s 1 pěši osobou ti dni týdně, ostatní dobu jen  3 dny. Rodv 
byly skoro tytéž jako r. 1750.

ocoooa

Přeskače

(do Přeskač, v Přeskačich) vesnička ležící asi 3 km jihovýchodně 
od Tavikovic na podkladu zmolovitém, odkud snad i jméno ob
držela.1) Do dědiny vede pét polních cest a na  sevemi straně 
prochází silnice vedouci do Medlic. Na severozápadní straně  
u silnice stoji pansky dvůr. Osada loži v mělkém silné rozervaném

iOS

') Nftmeckč zkomoleniny „Prezzir* a ,Priezer‘ osadniho jména vyskytuji 
se v latinských a né.me< kych listinách XItt.— XVI. století.



udoli, kterým protéká směrem k Medlieím potáček Přeskačský. 
jenž osadu děli na dvé skoro stejné polovice. Východní strana 
jest vyšši; v ni vypiná se starobylý kostelíček Všecli Svatých, 
který z dosti velké dálky jest viděti.

Domy z tvrdého materiálu stavěné obráceny byly původně 
všechny štítem do vesnice: nyni jest jen čtvrtina obrácenu štitcm, 
tři čtvrtiny průčelím. Před domy, které výstupků nemají, jsou 
vesměs květinové zahrádky. Koku 1089 bylo v Přeskačich jen  
9 domů obydlených: roku 1801 měl v 90 domech 158 obyv., 
r. 1895 ve 34 domecli 199 obyv., r. t870 ve 34 domech 196 obyv., 
r. 1890 ve stejnem počtu domů 220 obyv. a r. 1910 českých 
obyvatelů 339.

Obyvatelstvo až na několik řemeslniká jest vesměs rolnické. 
Jest tu 12 lánů po 120—130 měrách, 3 dvořúcké (vlastně již jen  
2. poněvadž I byl rozprodán) po 82—84 měrách. Obyvatelstvo 
je s t  zámožné, neb půda jest úrodná až na některé půdy kamenité 
Podkladem jest lohco zvétrávající ru la  s četnými ostrůvky had
covými. V těchto vyorávají <e hojně různé kusy křemencové, 
opálové a eklogilové.

Dobytka chovalo se roku íy iU : 38 koni, 105 hov. dob.. 
247 ovci, 309 prasat a včely pěstovány v 68 oulech.

Rozdíl mezi láníky a dvořáky jesl v Přeskačich značný. 
Dvořáci nabyli půdy z dvora r. 1781 zrušeného a parcelovaného; 
pole dvořáků jest pobliž vesnice. Ačkoliv jsou dvořáci již skoro 
půl druha sta let zde usazeni, přece považováni jsou za cizí živel.

Lánici robotovali s potahem 3 dny téhodne a mimo to 
od sv. Jana do sv. Václava 26 dni pěších, dvořáci robotovali 
•2 dni týdně s potahem. Všichni mimo to odváděli desátky do 
Tavikovic. Na faru do Běhařovic neplatili ničeho. Výkupného 
/. lánu se zaplatilo 200 zl.

Přifařena jest nyni obec do Běhařovic; za starých dob až 
do r. 1629 měly Přeskače svou vlastni faru. Kostelíček sv. Václava, 
jenž býval farnim, vystavěný původně ve slohu románském patři 
mezi nejstarši památky stavitelské na Moravě. (Obr. 43.| Loď 
jest od apsidy oddělena vítězným obloukem. S trop lodi jest 
prkenný. Kůr je  dřevěný a vychází se naň z kostela po dřevěných 
schodech. Oltář jesl barokový s obrazem Všech Svatých krásně 
provedeným od neznámého malíře. Kazatelna pochází ze 17. stol. 
(Obr. 44.) Po pravé straně kostelních dveří zazděn jest kryptový
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údolí, kterým protéká sm érem k Medlicím potůček Přeskačský. 
jenž osadil dělí na dvé skoro stejné polovice. Východní strana 
je s t vyšši; v ni vypíná se starobylý kostelíček Všech Svatých, 
který z dosti velké dálky jest viděti.

Domy z tvrdého materiálu stavěné obráceny byly původně 
všechny štítem do vesnice; nyni je st jen  čtvrtina obrácena štítem, 
tři čtvrtiny průčelím. Před domy, které výstupků nemají, jsou 
vesměs květinové zahrádky. Roku 1689 bylo v Přeskačich jen 
9 domů obydlených: roku 1804 měl v 30 domech 158 obyv., 
r. 1835 ve 34 domech 199 obyv.. r. 1S70 ve 34 domech 196 obyv.. 
r. 1890 ve stejném počtu domů 2?0 obyv. a r. 1910 českých 
obyvatelů 239.

Obyvatelstvo až na několik řemeslníků jest vesměs rolnické. 
Jest tu 12 lánů po 120—130 měrách, 3 dvořácké (vlastně již jen
2. poněvadž 1 byl rozprodán) po 82—84 márách. Obyvatelstvo 
jťs t zámožné, neb půda jest úrodná až na některé půdy kamenité. 
Podkladem jest lehce zvětrávajíci rula s četnými ostrůvky had
covými. V těchto vyorávají se hojně různé kusy křemencové, 
opálové a eklogitové.

Dobytka chovalo se roku 1910: 38 koni, 165 hov. dob.. 
247 ovci. 309 prasat a včely pěstovány v 68 oulech.

Rozdíl mezi láníky a dvořáky jest v Přeskačich značný. 
Dvořáci nabyli půdy z dvora r. 1781 zrušeného a parcelovaného; 
pole dvořáků jest poblíž vesnice. Ačkoliv jsou dvoíáci již skoro 
půl druha sta lei zde usazeni, přece považováni jsou za cizí živel.

Lánici robotovali s potahem 3 dny tčhodne a mimo to 
od sv. Jana do sv. Václava 26 dni pěších, dvořáci robotovali 
2 dni týdně s potahem. Všichni mimo to odváděli desátky do 
Tavikovic. Na faru do Běhařovic neplatili ničeho. Výkupného 
z lána so zaplatilo 200 zl.

Přifařena jest nyni obce do Běhařovic; za starých dob až 
do r. 1629 měly Přeskače svou vlastní faru. Kostelíček sv. Václava, 
jenž býval farním, vystavěný původně ve slohu románském patři 
mezi nejstarši památky stavitelské na Moravé. (Obr. 43.) Loď 
jest od apsidy oddělena vitézným obloukem. S trop lodi jest 
prkenný. Kůr je  dřevěný a vychází se naA z kostela po dřevěných 
schodech. Oltář jest barokový s obrazem Všech Svatých krásně 
provedeným od nezuámého malíře. Kazatelna pochází ze 17. stol. 
(Obr. 44.) Po pravé straně kostelních dveři zazděn jest kryptový



kámen z r. 1017 s nečitelným nápisem. Kostelík dokladné byl 
opraven r. 1830, kdy také okolo hřbitova, ve kterém kostelík

S<k>

stojí, nová zed byla postavena, a r. 1901. V Přeskočích dosud 
udržuje se pověst, že kostelík býval farním. Když r. 1830 občané



zadali. al>y v opraveném kostelíku na den Všech Svatých a Du
šiček sloužena byla mše svátá, jak prý dřivé bylo zvykem, dokud 
kostelík byl v dobrém stavu, tu prý se odvolával tehdejší farář 
béhařovský Jiří Skluna na  protokol farní z r. 1804. ve kterém 
prý sloji (v překladu): „Jest míněni sice, že v Přeskačich od 
pradávna byla vlastni a samostatná fara. avšak přece od ne- 
pumětných dob desátky přijímali páni z Tavikovic a dosud 
z nevědomosti pokládán byl za filiálui. avšak není, nýbrž byl 
určitě „kaplou Tavikovickou*, poněvadž v ni neni ani žádný 
depulál. ani příjem, ani desátek pro faráře." Odvolávaje se na 
ten protokol, nechtěl farář občanům vyhověli dotud, až dnli 
faráři k uživáni kus obecní louky, jež sousedila s farskou loukou 
pod Dobronieemi, a učiteli z béhařovic za obstaráni hudby a 
zpěvu míru pšenice, což vlastně bylo povinnosti velkostatku, 
který během času farni dotaci si osvojil. Jest také povést, že 
v nynějším selském domě č. 10 byla fara. Od té doby konají 
se v ty 2 dny pravidelně služby Boži v kostelíku, mimo to vždy, 
když někdo z Přeskač zemře, a od r. 1009 take na den sv. Š tě
pána, v pondělí Velikonoční a Svatodušní. Staršich nádob ko
stelních a rouch kostelík nemá. V kostelíku bývala také hrobka 
pánů /. Tavikovic, z niž jsou dosud patrné zbytky. Na vižce jsou 
2 zvony, vélši s nápisem českým: „Tento zwon tu  jest ke Cti 
a  Chvále P ánu  Bohu a vssem Swatym do Przeskacz* a  menši, 
který r. 1801 přelit byl nákladem obce. Nyní patři Přeskače na 
faru do Béhařovic. Že pověsti o faře se na pravdě zakládají, 
dokazuji staré zápisy (viz dějiny osady).

Přiškoleny byly Přeskače do Béhařovic; poněvadž cesta 
tam. zvláště v zimní době obtížnou byla, zařízena byla v Pteskačich 
v prvé polovici minulého století zimní škola. Vyučováno bylo 
v domě č. 5. (r. 1835), pak v č. 23. (u Severinů) a v č. 19. 
(u Kučen'í) a posledně zase v č. 5. Na těchto zimních školách 
vyučovali lidé nezkoušeni znali pouze čteni, psáni a počítáni. 
Zimní škola r. 1871 byla zakázána a zrušena. Děti chodily opět 
do Béhařovic. Poněvadž zde škola bylu přeplněna, odštěpovaly 
se po sobě jednotlivé přifařené osady. Také v Přet-kařich zužádali 
již r. 1889 o samostatnou školu, kleni teprv r. 1905 zřízena byla. 
Školu la má již učitelskou i žákovskou knihovnu a dostatek učeb
ných pomůcek. Školu navštěvuje okolo 50 žáků. Prvniin učitelem 
stal se Karel Kučera.

sut;
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Obr. 44. Kazatelnu v ku*talikn v Přeskafich.
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K obci patřilo dle staré výměry s4<» j. 901Q ° pozemku ; 
3 j. 3 7 7 n °  neplodné půdy, dle nové 487 ba, z nichž 448 ha pol .. 
9'6 ha luk, 3 ha zahrad a 15 ha pastvin.

Jmění obce sestává ze 4f61 ha pole. 2 81 ha luk, 11 94 ba 
pastvin a PS6 neplodné půdy, z čeho?, celkový výtěžek dn i a«i 
1000 K ročně. U Dobronic má obec l -23 ba luk a 1*02 ha 
pastvisk.

Traté pozemkové mají názvy vztahující se k místu na př. 
Velké a .Malé Ponty n Loučky k Bihařovicňm, Dilkv u Bihařovske 
cesty, za Žlebem u Bihařovske cesty, Óiršl pod Hiharovskou cestou, 
široký. Muly íe m y . Zahrádky a Louky pod Hájkem. Malé dilkv. 
ke Kounicim, za Panskou stodolou, dílky za Hospodou a za Ko
stelem. pode Vsi. na Černých, na Skalkách. Žleby, Záhony. Ko- 
paninky u Bilé hlíny. Pisky, Příčky a Velké dllv za Vělničkem 
a jiné.

Přes 100 let drži dvory své rod iny : Ambruzkovn. Hrázová. 
Horalova. Kaplanova, Polánova, Polichova a Tesařova. Pečef 
stará méla radlici a po stranách dva květy.

D ě j in y .  Osada Přeskače již v nejstarších zprávách se 
jm enp je :

Roku 1279 Martin z Přeskač (de Priezer) prodal se svo
lením svých bratří dědictví své (3 lány, les a louky) komendě 
johanitů v Iloniicli Kounicich a r. 1326 daroval Mikuláš, farář 
v Přeskačich, čtvrtinu svého vinohradu bratřím komendy sv. Jana 
v Homich Kounicich.

Rokli 1354 jakýsi Kuneš, který se psal z Přeskač a Heřman, 
jeho syn. vyznávají, že se vzdávají 1*/* lánu nově osazeného, 
který dostali od kláštera Oslavanského, vo prospěch téhož klá
štera (God. VIII., č. 203).

Roku 1377 na listině Viléma z Tavikovic a (luzkraje z Li
tavan podepsáni jsou jako svědci Mikeš a Ddpoll z Přeskač 
(von Pressirs). Téhož roku Děpolt větší část svého majetku 
v Přeskačich. totiž tvrz, jedno popluži s lesem a Inkami daroval 
Čeňkovi z Lipého a jeho dědicům, menši část (louku a pustě 
role) prodal r. 1358 Mikšovi z Přeskač za 18 kop, který se toho 
zboži vzdal ve prospěch své ženy Jarky a její dědiců a r. 1301 
tři dvory s příslušenstvím za 60 kop prodal panu Jindřichovi 
z Bítovu a jeho bratřím ; oni však již r. 1364 toto zboži Děpoltovi 
a jeho (druhé) ženě Anně za 70 kop nazpět prodali.



Týž Dépolt z Přeskač a jeho manželka Anna zapsali r. 1373 
své zboží v Přeskačich, totiž dvůr, dvoje poplutí, l 1/* lánu, 3 pod- 
sedky a 2 polo zvané »Nivy“ markraběti, který to zboži lénem 
Děpoltovi a jeho manželce udélil a jí věno tam pojistil.

Roku 13G5 vzdal se Mikeš z Přeskač ve prospěch svého 
strýče Š těpána ') práva na dvůr, na l ‘/2 lánu a  1 louky v Pře
skačich a 5 lánů a 3 dvorců v Odunci a r. 1368 pojistil své žené 
Elišce na dvoře v Přeskačich a na 2 lánech v Odunci 50 kop. 
Roku 1390 koupil půl vsi Zvěrkovic od Jana z Jevišovic a přenesl 
tam véno 50 kop své ženě Elišce.

Roku 1390 prodal Hynek z Bitová Mikšovi z Přeskač (bratru 
Délpoltovu) 127* lánů a 10 podsedků v Mašovicích u Mikeš da 
roval jeptišce Kuňce a celému konventu kláštera v Dalešicich*) 
5 lánů a 3 podsedkv a ostatní zboži v Přeskačich, totiž dvůr, 
1 lán a 2 podsedky prodal Herce, vdově po Blahovi; zároveň 
spolčil se svým strýcem Vitém ze Štěpánovic a pojistil důchody 
na Mašovicich své žené Elišce a  dětem Peška z Hulína.

Naposledy jm enuje se tento Mikeš z Přeskač r. 1398, kdy 
koupil od Zikmunda z Plenkovic ves a tvrz Plenkovice.

R oku 1371 jmenuje se v Deskách jiný Mikeš z Přeskač. 
který své manželce Kačně a  své sestře v Podmyči na l 1/* lána 
a na  dvorci 15 kop věna bez 40 gr. po jistil

Roku 1899 Herka, vdova po Blahovi, prodala svůj majetek 
Ishora uvedený dvůr. lán a  podsedky) Janovi z Hybného, jemuž 
fikali Klamoška. Zdá se, že po ném majetku toho se ujal Jan 
z Tavikovic, jehož r. 1412 pohnal Svach z Oslavičky, že mu d rtí 
proti jeho vůli dvůr v Přeskačich. Jan z Tavikovic prodal přes 
odpor Svachflv, jemuž také tíkali Teleč z Oslavičky, ještě téhož 
roku len majetek (dvůr „v rohu") Vavřínoví řeč. Skavra z Přeskač 
a jeho ženě Dorotě za 30 kop. Roku 1437 připomíná si Barbora 
z Přeskač, která přijala svého syna Filipa z Račic na spolek na 
60 kop, které měla na 6 lánech v Račicích.®) Po tom připadly 
Přeskače ku statku Tavikovskému. Za Ludvika Tavikovského. 
jenž byl horlivým přívržencem krále Jiřiho, byly jeho statky —

HA*

') Štěpán z Přeskač držel taká 1 lán ▼  Šebkorioich, který ohdriel od 
Jhnrama ze Šebkovir.

*) Kdy a jakým způsobem tento majetek klášter pozbyl, známo neoi. 
J) Véno méla od svélio (druhého) muže poukázáno na dvoře v Rati-

šovideb.
H H
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také Přeskače — od pánů strany katolické napadány a pustošeny. 
Proto r. 14434 Ludvik 7. Tavikovic pohnal kněze Václava, probošta 
z Kounic, z 50 kop, že v mírné zemi v Přeskačich pobral lidem 
jeho krávy a koné a Jiříka z Lichlenburka, že se mu uvázal bez 
práva v Tavikovice, Přeskače a Dobronice.

Roku 14(38 daroval král Matyáš cely majetek Ludviku Ta- 
vikovského, tedy take ves Přeskače městu Znojmu, ale město 
nebylo s to majetek len udržeti.

Roku 1498 Jindřich z Lipého vložil svému věrnému panu 
Zikmundovi Valeckému z Mírová a nu Pozdatině 2 lány v Pře- 
skačích, na kterých sedě l Tulafús, o kteréž Zikmunda bez výsledku 
pohnala Anna z Tavikovic.

Roku 1500 Jan z Vajtmile Anně z Kamenné Hory mezi 
jiným ve vsi Přeskačich 7 ělovéků s kost podacim zapsal, která 
majetek r. 1517 přenechala Sebastiánovi z Vajtmile. Tento vložil 
zboži jmenovuné hned Janovi z Petro víc a připadlo pozdéji pánům 
Zajimačům z Kunštátu, kteří je  s ostatním majetkem, bývalým 
to statkem pánů 7. Tavikovic. spojili.

Roku 1549 vložili rukojmě za Jana Zajimače Janu Tavíkov- 
skemu se statkem Tavikovskym také ve vsi Přeskačich 6 člověků 
s příslušenstvím a roku 1553 vložil Jan Tavikovsky manželce 
Václava Tavikovského Anně z Vrchoviii s timže statkem v Pře
skačich 8 človéků se vším příslušenstvím.

Roku 1565 držel Jiří Višňovský z Petrovic po f  Zikmundovi 
ViSfiovském Přeskače a  Medlice, ale na jednom svobodném dvoře 
seděl již Jindřich (Jiřt >) Elbel.

Jiíi Elbel z Hermiátorfu ná Přeskačich svédéi na listině 
Prostoměřické z roku 1562.

Roku 1580 Mikuláš Kytlic z Rudolce pohnal Jindřicha Elble 
z Hartenštorffu1) a na Přeskačich zátky ní. Jindřich jmenuje se 
ješté r. 1595 majitelem dvoru v Přeskačich.

Roku 158(3 Barbora Višňovská z Petrovic vložila Janu 
Hošlovi Brtnickérnu z Valdštcjna a na Polici své zboži — 7 člověků 
usedlých ve vsi Přeskačich s kosi. podacím a  se vším přislnšen-

») Také se podpisoval Jindřich z Homfttorfu; něktefi piíou: Jindřich 
Elble z Hermistorfu, jiní Jindřich Elbel z Hermes dortu. Dvůr v Přeskačich 
držel již r. 156i; r. 1589 povéřil podpisem listinu Jindř. Březnického i  Náclioda 
při prodeji dvoru Pekaovského. D. B. 111. 76. W t, 341, IV. 9, 11, 111, 34i», Í50.
V. 17. 459. VI. 116, 117. 169.



stvim. (Ostatní viz Tavikovice, s nimiž Píeskače celé od konci* 
16. století spojeny byly.)

Roka 1629 prodala Marie Anna hrab. z Hodic s panstvím 
Tavikovskym také ves Přeskače s kost. podacím Ondřeji z Osteáova. 
Od té doby Pfeskače napořád spojeny zůstaly se statkem Tavi- 
korským.

Roku 1750 žilo v Přeskačich 12 celolániků, nékolik vrchno
stenských zřízenců a 3 domkaři bez pole.

Celolánici měli 78 */« miry pole, */■ pustin, */8 zahrady a luk 
na ó4/* vozu sena. Pansky fiňmislr měl 2 miry pole, pansky Aafář 
% zahrady, pansky kovář l®/# miry a hospodsky 13 měr pole. 
Vrchnost měla v obci 61/* miry, obec majetku vlastního skoro 
2 miry.

VSech pozemků bylo: 962#/4 miry pole, 9V, miry zahrad, 
7J/a miry pustin a luk na 671/* vozu sena.

Tratě se jmenovaly: na Piskách, za Hospodou, na Malých 
a Velkých Příčkách, za Hájkem, k Běhařovicím, na Nádavkách. 
v Konci.

Obyvatelé: Celeduik, Dvořák, Franta, Hrůza, Kovář. Ku- 
lwrek, Malovaný, Mrkva, Pekal, Procházka, Veselý.

R. 1775 majetek se skoro nezměnil: žilo zde 12 celolániků. 
ale již 5 domkařů.

Celolánici platili 30 zl. 15 kr. daně, 2 zl. 31 kr. gruntovní 
činže ; robotovali od Jiřího do Jana párem koni 6 dni týdně, od 
Jana do Michala párem koni a 1 pěší osobou 6 dni, ostatně čas 
5 dni párem koni.

Domkaři robotovali jednou pěši osobou po cely rok 1 den.
Hově se nastěhovali: EliáS, Horák, Kolář, Kučera, Ludvik, 

Novák, Polička, Severyn, Stanislav, Svoboda, Tesař, tedy přes 
*-j nových bylo obyvatel.

Přešovice
(do Př—vic, v P ř—cich), dřivé též Prísovice zvané, jest kata
strální a politická obec ležici na levé straně řičky Rokytné na 
mírném svahu vzdáleném od řičky asi 1 km; od Hrotovic leži 
na jih ve vzdálenosti 7 km.

Domy stoji ve dvou řadách lěsně vedle sebe, uprostřed 
návsi postaveno jest asi 12 domů; do nlice hledi bnď Štítem



neb průčelím. Stavěny jsou z tvrdého materiálu, zejména novější 
jsou vkusné a velmi pohodlné: ze staršího zařízeni zachovala se 
tu neb onde , stará torná kuehyné*. Na návsi jest malý rybníček 
(Obr. 45.) Při silnici k Újezdu stoji krásná kaple sv. Petra a Pavla 
v románském slohu zbudována r. 1D08; vysvěcena byla brněn
ským biskupem hr. Huynem r. 1909. (Obr. 46.) Bohoslužebným 
náčiním jest bohaté opatřena. Služby boži konají se zde každou 
poslední neděli v měsíci a mimo to ještě několikráte do roka.

Přifařeny jsou Př. do Rouchoran; tam byly také do r. 1794 
přiskoleny. Pro vzdálenost (vice než půl mile neb 5 km) zřídili 
si občané pro své dítky vlastni ákolu. Vyučovalo se v čísle 23., 
pak v 18. a konečně v č. 7. R. 1818 octla se Škola, kterou nikdo 
ve svém domě trpěti nechtěl, v nálevně panského hostince! 
V této bídě slitoval se nad obci Šlechetný kníže Karel František 
Ani. z Lichtenstejna. jenž dal r. 1819 svým nákladem v obci 
postaviti školni budovu s bytem pro učitele a se zahrádkou. 
Počet děti školou povinných z Př. a sousedních Litavan vzrostl 
r. 1883 na 132: protož nová budova postavena a škola na dvou
třídní rozšířena; r. 1913 byly nové byty pro učitele postaveny.

Na škole déle působili: Jan Hrůza (1800—1811). Antonín 
Langpaul (1814—1828), Václav Černý (1834—1S60), Bernard 
Špaček (1860-1878) u František Mrština (1878—1910). Prvním 
učitelem byl zde Jan Breui. který při Škole provozoval bednáf- 
ství; poněvadž mu toto vice vynášelo, již po 4 letech vyučováni 
se vzdal, Školu, která jest dosud dvoutřídní, navštěvuje asi 120 
žáků, jichž větši počet je z Litavan; správcem školy jest Fran
tišek Boček.

Pamětní knihu školní založil teprve r. 1894 Frant. Mrština. 
Knihovna školní má na 240 svazků.

Do r. 1817 dostával učitel za ilitko 1 tř. 6 kr., za ditko 
2 tř. 8 kr., pak za každé ditko 16 kr. měsíčně. Mimo to měl 
skrovnou koledu a celkem 5V2 sáhu dřiví ročně.

Lid živi se hospodářstvím a chovem dobytka. Ani z kroje, 
ani ze starého nábytku se což zachovalo.

Osada dle posledního sčítáni má v 52 domech 247 oby
vatel, Čechů, katolíků: r. 1900 žílo v 48 domech 388 obyvatel; 
za posledních 10 let jest tedy značný úbytek. R. 1830 načítáno 
ve 44 domech 263 obyvatel, r. 1870 ve 45 domech 295 obyvatel 
(s Bořikovicemi, bez Bořikovic 255 obyvatel).
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l)o obce patli 677 ha p ů d y ; z toho připadá na pole 497 ha. 
na luku 22 ba, na zahrady 8 ha, na pastviny 22 ha u na lesy 
115 ha. Obecním majetkem jest 13*3 ha pole, 1*7 ha  lok, 0*1 ha 
zahrad. 14*9 ha pastvin a 74*3 ha le*a.

H. 1910 chováno 53 koni, 233 kusů hovězího a 177 kusů 
vepřového dobytka; včelařeno bylo v 56 úlech.

Názvy tr a t i : Nivky. Mládkovy, Kopaninky, Končiny. Chumy. 
ii Stráně, u Kroužku. Padělky a Padéličky, Strážné díly, Klinky.
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llouvary, Bělavky, Náplavy, Příčný, Vejšovw. Háje; louky: ve 
Žlebě, u Stráně, u V ody: lesy: Gibuluáka, Ja z viny, Stádia, Stráně, 
pod Díly, 11 Mlýna.

Staré rody (přos 200 let) jsou Podhrázských a Kašpárkův, 
přes 100 le t: Kliášův, Popelkňv, Polických, Severýnfiv, Kuželů v.

7. rodáků zasloužil se o rodiště Ant. Podlirázský. finanční 
inspektor v Praze, založiv svým nákladem obecnou knihovnu.

Dlouho (12 let) a zdárné starostovali Josef Popelka a Frant. 
Kašpárek.

Živelní pohrom y: cholera r. 1831, menši požáry r. 1850, 
1867, 1872 a 1918, velké sucho r. 1867. 2 a  válek napoleonských 
táhli obci i Francouzi i Rusové; r. 1866 zdrželi se zde Prusové 
celkem 5 dn i; bylif lo katoličtí Poláci z Poznaňská, kteří nad 
tím měli radost, že s lidem se mohli domluviti.

Když před několika lety stavěla se silnice ko dvoru Boři- 
kovskému, vykopáno poblíž Přešovic mnoho lidských kosti 
a zbytků rakvi. Dle podáni lidového bylo prý zde pohřebiště 
ze sedmileté války; od pradávna slojí zde křiž a lid nazývá ono 
misto ,  Umrlčí cestou".

D ě j in y .  R. 1273 daroval král česky Otakar 11. kostelu Panny 
Marie v Rouchovaneeh na záduši za sebe a své předky, také za 
zásluhy W emhora, rektora toho kostela a  svého kaplanu, ves 
Přešovice (Briswicz) (Cod. d. Mor. IV., č. 70), která mu bez
dětným úmrtím jistého Marchwarda připadla.

Klášter Zbraslavský, který s patronátem kostelním v Ilou- 
chovanech obdržel ves Příáovice, proti nařízení Karla IV. dával 
po jelio smrti luto osadu, která klášteru byla příliš vzdálena, 
do nájmu neb v léno vladyckym rodům. Za válečných nepokojů 
mezi Jo&tem a Prokopem použil Zdich /. Ratišovic, že si počínal 
s Přeáovicemi jako s vlastním majetkem.

R. 1416 dal své ženě tu na 7 lánech pojistiti 50 kop véna, 
Avšak deskovný úřad na to bezpráví přišel a poznamenal k te 
položce, že z desk se vyraazuje, poněvadž se stalo omylem, nebot 
zboži to jest majetkem kláštera a Zdich to v deskách nemá.

R. 1447 připomíná se kromě Margarety též Anna /. Pře- 
šovic, manželka Volfovu ze Zerfttek, jenž ji věnoval na Litavanech.

R. 1464 pohnal Volfa ze Zerůtek a z Litavan (asi svého 
svaka) Ctibor z Přišovic ze 40 kop, že nebožka jeho matka dala 
jem u k věrné ruce schovali koně, krávy a obili a jini vešken



nadbyt a hospodářství a to  mu mél vydali, kdyžby toho na něm 
požádal, a on s bratrem svým o to jsou se rozdělili. Zároveň
pohnal Ctibor Václava z Tuiešic ze 1U0 kop. že v mírné zemi
služebníky své ze zámku, kteréhož v ty éasy v drženi b y t  nořni
dobou do vsi PříSovic poslal jest a na jeho díle té vsi a
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Obr. Kaple v Pfeřovirich.

ve dvoře jeho výboj učinili a pobrali koně. krávy, peníze, 
šaty a jiné věci všecky, co se jim zdálo, a oň naň žádné peče 
neměl.

V druhé polovici 15. století soudili se mezi sebou o čásf 
Přišovic potomci Ctibora z Přešovic n jeho sestry (?) Anny pro
vdané za Volfa z Litavan.

R. 14HÍŽ Zdich z Přišovic pohnal Kateřinu Volfovu z Při
šovic ze 150 hř.. že drži Příšovice, která ves jemu po otci sluší.



Zich dále se nepřipomíná, snad brzy zem řel1) zadluživ statek, 
nebof již r. 1492 Pavel Volf z Litavan (potomek Annin)) pohání 
Jana Moravy z B m a ze 600 zl., že. co drži v Přišovicich, práva 
k tom u nemaje, ježto on lepši právo k tomu má, vydati nechce. 
(Půh. VIL, 822). Zároveň o to pohnal Prokopa Zajimače z Kun- 
štátu a Skonku z Přišovic. Jan Zajíinač z Kunštátu a na Jevišo- 
vicich (snad syn Prokopův) pohnal roku následujícího Mikuláše 
Tulešického z Pece ze 6(j0 kop. gr., že jest mu rukojmím za zá
stavu vsi Přišovic a on jest o to nařčen. A on to nedbá spra- 
viti podle slibu. (Půh. VII., 362). Stejné pohnal ostutni ručitele. 
(Půh. VIL 363 a 364). Na Skonku z Přišovic dal r. 1492 Volf 
ústavné a žádal následujícího roku svodu vedle toho ustáni svého 
za 600 zl. a  ručil úřadu 60 zl. do 2 nedél pánem Vratislavem 
z Pernštejna, nejvyšším komorníkem desk a soudu práva zem
ského v Brně.

Ku konci stoloti 15. potomci Zicha z Přišovic vymřeli, 
nebof r. 1501 Jindřich z Vlašimě získal 8 lánů královského léna 
v Přišovicich, avšak ne bez překážek je  udržel.

ilned  roku 1502 Jiřik Flerynk ze Slupna pohnal Jindřicha 
z Vlašimě a  Jana Zeleného z ftičan z 80 zl. uh. v té sumě 
a zástavě, kteréžto sumy od něho přijati nechtí a vsi Přišovic 
jem u jakožto rukojmí základu jeho postoupiti nechtí. Ale Jindřich 
z Vlašimě a Jan Zeleny pohnali Jiříka Herynka z 80 zl. uh.. že 
jest jim rukojmím za neb. Jana Moravu z Brna za zástavu vc 
vsi Přišovicich a ona se jim naříká a on lolio vedle listin spra- 
viti nedbá. (Půh. VIL, č. 1311 a 1305)

Avšak ješté jiný nápadník na Příšovice se přihlásil: R. 1502 
Kryštofor z H rad lová  pohnal Jindřicha z Vlašimě a na Slatině 
z 500 zl. uh.. že drží v Přišovicich 8 lánů a 7 podsedků, ku 
kterým on lepší právo má dáním krále Jeho Milosti a  on to po
stoupit! nechce. (Půh. VIL. č. 1291.)

Z rozepři těch vyšel jako vítěz Jindřich z Vlašimě. P o 
tomstvo jeho ves Přišovice drželo skoro po celé 16. století. T e 
prve r. 1593 prodal Jiří Jankovsky z Vlašimě p. Jiřímu Kryštofu 
Teufflovi z Kundersdorfu na Polici a Tavíkovicich 9 člověků ve 
vsi Přišovicich. Tim čásf léto vesnice sloučena se statkem Tavi-
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') R. 1490 UoEryclitjř rytíř Sarovee naříká z manstri Fřeáovic, an si
rotci let nemají. Pani usnesli: p. Sarovec nech jich nyni při pokoji, a i do 
příjezdu krále. (Púh. V. t., 8WÍ).



kovskýro. Druhů (větší čásf) připadla již za dávných dob s mě
stečkem Kouchovany velkostatku Krumlovskému. Tuto po kon
fiskaci statku Krumlovského panu Bohobudovi z Lipého obdržel 
roku 1UŽ5 (iundakar kníže z Lichenřtejna. (Ostatní viz Krumlov.)

Roku 1758 měli všichni hospodáři dohrom ady pole na 457s/4 
miry. 2*/„ míry zahrad, 10 měr pustin. 51 */* miry pastvin a luk 
na 8 '/4 vozu. Žili tehdy v Přeáovicich: 2 celoláníei, 1 třičtvrtiny- 
lánik. 2 třetinylánici a 3 čtvrtlánici.

Celolánik měl 99 měr pole orného, 2 l/j  miry pustiny, */B miry 
zahradu a z luk l '/»  vozu sena.

Tfičtvrtinyláník 92 1/* míry pole. 2 miry pustin, 8/s mil7  
zaliradu a z luk l 1/* vozu sena.

Třelinyláníx 411#/4 miry pole, 1 míra pustiny, %  zahradu 
a z luk V4 vozu seno.

Čtvrtlánik 18 měr, 6 ‘/ 4 miry pole, %  zahradu a sena ' /4 vozu; 
k  nim patřil také mlynář, jenž měl 12 měr. */« m íiy pole a */, 
miry pustin.

Obec držela 51 */á míry pastvin zarostlých houštím. T ratě  
měly jm éna topická dle polohy: k Boříkovicím, k Bořikovskéiuu 
dvoru, k Litavanfim, na Mládkovou, v Loučkách, k Vilíma vskému 

mlýnu, na Vejěovci.
Jménu osadníku: Oeledinnk, Dlabálek, Eliáš; Chromečný, 

Popelka, Tesař.
R. 1775 m tlu  vrchnost Tavikovska zde 3 celoláníky (čís. 1M

2. a 8.), 2 pololániky (čís. 3. a 15.) a 3 čtvrtlániky (cis. 12.. 17. 
31.): ostatní sedláci patřili statku Krumlovskému.

Celoláníei měli nn 10tí m ěr pole, sena a otavy na 1VŽ 
vozu. plalili daně 30 zl. 12 kr., gruntovní činže o sv. Václave 
3 zl. 2»> kr. 3 den .: robotovali od Jana do Michala týdně (i dni 
s párem koní a 1 pěši osobou, od Jiřího do Juna 0 dní s párem 
koni, ostatní ča> jen 5 dni týhodne.

Pololánici měli asi polovici všeho, plalili však o něco více 
než polovici (daně 13 zl. 54 kr.); robotovali od Jiřího do Mi
chala 3 dni s párem a s i  pěši osobou, oslalni čas 3 dni s pá
rem koni a 2 Hni s 1 osobou.

Čtvrtlánici měli 19 měr pole a sena na 5/« vozu, platili 
daně 7 zl. 32 kr. a grunt, činže o sv. Václavu 51 kr. 3 hal. 
Robotovali od Jiřího do Michala ti dni s péši osobou, ostatní 
řa-  ̂ 5 dní v témdni. Nově přibili osadníci byli: Veselý a Nečas.

317



US

Obec měla 51 */* miry pastvin. Také pry patřil Přešovicftm les 
na 140 měr, který omylem připsán byl Šamikovicům.

Část Tavikovská pečetila stejné jako osada Přeskače.
Na části Krumlovské byli r. 1672 2 dvoulánici, 3 půldruha- 

láníci, 1 pětičtvriinylánik, 4 lánici. 1 pňllánik. 1 čtvrtlánik a 3 
zahradnici s polem.

Dvoulánici měli 44 m ér II. a tolik lil, tř.. prtldrutialáník 
33 měr II. a IIL tř., pětičtvrtinylánik 27'/2 m., láník *2 měr. 
pfillánik 11 měr, čtvrtlánik 5%  m. a zahradník 5 m ér pole obou 
tříd. Pustina od r. 1665 byla jediná a to jen domek s 2  měrami 
pole il. a DL tř.

Jména osadníků: Ambrož, Hrůza. Kadlec, Kozel, Kršnák. 
Kvitek, Makeš, Stávec, Skarka, TruCka. Vaněk. P». 1750 bylo na 
této části jen 14 sedláků: 11 z nich robotovalo párem koni. 
3 sedláci jen jedním koněm 3 dni v témdni. Desátek velký, 
totiž: 8 1/* měřice pšenice. 3%  měř. ječmene, 63%  méř. žita, 
20Vj měř. ovsa a 2 rněř. hrachu odváděli vrchnosti.

Vrchnost Krumlovská brala činže polni 19 zl. 44% kr.. ze 
ze lnic 1 zl. 40 kr.. z rybníka 3 zl. mimo to dostávala 94 slepic 
a 205 vajec.

R. 1775 žilo na té části již 14 pftllňniků, 3 čtvrtlánici a 6 
domkařů.

Půllánici měli 49%  miry pole, na %  m. zahradu na l 1/, 
vozu sena louku; platili daně 16 zl. 57 kr. a grunt, činže 1 zl. 16 kr. 
2 den., odváděli 6 slepic aneb 48 kr. a 13 vajec. Robotovali měli 
od Jana do Michula s párem koni 2 dni a s pěší osobou 3 dni 
aneb s pěší osobou cely týden, ostatní čas s osobou pěší 3 dni. 
Avšak vrchnost brala za robotu peníze od pololánika 13 zl„ od 
čtvrtlánika 6 zl. 30 kr.

Čtvrtlánici měl! polovici pole, zahrádku, louku na %  vozu 
se n a : platili daně 8 zl. 18 kr., činže 38 kr. 2 den., 3 slepice 
a 7 vajec: měli robotovati od Jana do Michalu s 1 osobou 6, 
ostatni doba jen 3 dny.

Domkaři platili činže 36 kr. a robotovali po cely rok 1 den 
týdne: podruzi robotovali 13 dni v roce.

Dobytek vrchnostensky a obecni měl společné pastvisko na 
841 » miry a mimo to les na 88%  miry.

Za zelnice platili dohromady 23 kr. a odváděli 1 slepici 
a 2 vejce, lučni činže 3 zl., za posilky 1 zl. 27 kr. 2 den.
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Obilní desátek brala vrchnost: fara jen menSi desátek jako 
v Hcřmanicich a mimo te 12 sáhft dřivi.

Jména Krumlovských poddaných: Bavor. Hachman, Boch
níček, Horák, Hrdlička, Koči, Kozel, Podhrázký, Popelka, Po- 
zděžil, Šlichta, T ruřka, Zeman.

oooooo ,

Pulkov

(do P — a, v P —ě) jest dédinka spojená v jednu obec s Radko- 
vicemi.

Leží od Radkovic asi 1 « hodiny jižně nu svahu nad řekou 
Jaroměřičkou. Ves stupňovitě visí na stráni nad levým břehem této 
řeky. Návsi prochází hlavni cesta: silnice osada nemá. Z východní, 
západní a severní strany jest losem uzavřena, z jižni řekou ohrani
čena. V obci na návsi jest malá zvonička; také se zde nachází 
hostinec s trafikou a obchod se smíšeným zbožím. Na severozápadu 
osady slojí hájovna, západně od osady na pravém břehu Jaro- 
méřičky mlýn půlkovský.

Polní h u tě  mají jm éna: V Kopách. Březová seč. Prostředni. 
Kamenitá, Krajní traf a u Hranice.

R. 1834 napočítáno v 29 domech 147, r. 1870 v 33 do
mech 182, r. 1900 v 84 domech 157 obyvatel; r. 1910 obyvatel 
1G4 českých, katolických.

Celkem patři Pulkovu 122 ha půdy, z čehož jest 90 ha 
pole, 8 ha  luk, 2*2 ha zahrad, 4 ha pastvin a 17 ha lesa.

Přifařen jest Pulkov s Pulkovskou hájovnou do Biskupic, 
kdežto Pulkovský mlýn patři do fary Uadkovické; přiákolen jest 
také do Biskupic.

Osada Pulkov, kterou Volný a mnozi jiní*) po něm (také 
Kutalo# diec. Brněnské) zcela mýlně též Lhotou nazývají, jest 
nejnovějěi osadou na statku Myslibořickém, nebof založena byla 
teprve mezi 1750— 1775. Pojmenována byla dle blízkosti mlýna

•) Tatáž (-liylMi objevuje se v VII. sv. Páhouu: Libri Citationum et Sen- 
tonUaruni z r. 1911. V čistech 802, 9ii9 a 960 jedná se o Lhotn ležící mezi 
Klučovém a Lipníkem, ic  které dosnd zachoval so dvůr . L h o t a 4, n nikoliv 
o ves Pulkov, která nikdy Lhotou se nejmenovala. Touže chybu nalézáme již 
při čísle 498, ku kterémuž zemř. prof. Prásek přidal chybnou poznámku, že 
Lhotn po ném. slově Pulknu.



Pulkovského. nikoliv, jak lo bývá obyčejem, mlýn dle osady. 
Pulkovský (vln si ně Polkovský) mlýn připomíná se již r. 1571 
(viz Radkovice), kdežto o hotové osadě Pulkové ještě v proto
kole z r. 1750 není ani řeči. Toho roku přiznává majitel iMysli- 
bořic, že mu pulkovský mlynář plati 6 zl. vodni činže (asi za 
rybolov) a 160 zl. ze mlýna, začež vrchnost udržovala v pořádku 
jez. Také se mluvi o hospodě Pulkovske, která nesla 10 zl. roč
ního důchodu a jen o několika osedlých, kteří odváděli desátku 
3 kopy žita a */« kopy (30 snopů) ovsa. Teprve protokol z r. 1775 
uvádí ves Pulkov, která povstala na vyklučovaném lese osady 
Radkovic. Žilo tam tenkráte jen 11 chalupníků a 1 domkař 
(obecní pastýř).

Chalupnici měli od panství činžovních gruntů á l 5/„ mér 
a louka na V* v02u sena. Platili činže za chalupu o sv. Václavu 
12 zl. 45 kr; dále odváděli 1 kapouna neb 12 kr. a  20 vajec 
neb 6 kr. Robotovali od Nového roku už po senoseč a od 1. řijuu 
do konce roku týdně jednou pěší osobou 3 dny, v Čas žní do 
posledního záři 1 osobou celý týden. Jeden z chalupníků byl 
panským hajným, len platil jen  polovici a  nerobotoval.

Jména tehdejší: Antoš, tiregor, Korotvička, Malý, Pospíchal, 
Zkoumal, Slavik, Stránský, Vlasák. Votava.

Desátku platili Půlko váti 15 měřic žita a 8 měřic ovsa.
Nyni jest v Pulkově 38 čišel domovních, z nichžto 10 jest 

usedlosti rolnických a 28 chalupníků. Obyvatelé živi se rolnictvím, 
chalupnici mimo to práci nádenickou v lesích, také vázáním 
košfat a sbirániin mravenčích vajíček, které chovatelům ptáků 
prodávají. Vůbec jsou zdejší obyvatelé velmi pilni a  přičinliví.

oooaoa

Račice.1)

Račice skrovná vesnička ležici 3 km západně od Hrotovic 
na pravé straně silnice, která vede do Myslibořic ve výši 435 m. 
Má nyni v 28 domech 191 obyvatel: r. 1900 načítáno v 26 do-

') Odvozeno od osobniho jména Radeá neb Radek, ledy původné Rad- 
&ce, z čehož splynutím dá v č povstalo Račice. Také dá se odvoditi od osob
ního jména Racek. Že by uaíc Račice vzaly původ od hojnosti raků, ua to 
nelze p<>my«liti. ponftvadž v okoti ani potoka ani rybníků není a nebylo.

ááo



mech 107 obyvatel, r. 1870 vc 20 domech 130 a r. 1835 ve 17 
domech 117 obyvatolfl. Obyvatelé všichni jsou katolického ná
boženství, České národnosti. Ves pozůstává hlavně ze 4  uliřek: 
kde se sbíhají, lam stoji starobylý, kdysi farní kostel. Náves není 
žádná. Domy jen  některé stoji těsně u sebe: obráceny jsou do 
vsi nejvíce průčelím a stavěny z tvrdého materiálu. Grunty jsou 
uvnitř, po krajích stoji chalupy. Gruntů (lánů) jest jen 8, a to 
3 z nich jsou rozděleny na dvé: ostatek jsou chalupnici s ně
kolika měřicemi pole. Okolo osady vede silnice do Hrotovic 
směrem od západu k východu.

I starV kroj i svérázný nábytek vyhynul, [ prostřed vesnice 
na starém hřbitově stoji starožitný kostel sv. Václava, jehožto 
základ sahá do konce X1U. sloleti. Artleb z Myslibořic, chystaje 
se r. 1271 na výpravu do Uher, poručil ve své závěti na stavbu 
(opus) kostela v Račicích 2 kopy gr. Z toho asi lze soudili, že 
původně patřil patronát toho kostela majitelům Myslibořic, kteří 
tehdy ne-li celé, tedy větéi část Račic drželi. Toto právo zůstalo 
i na dále při majitelích včtái Části vesnice. Kostel zachoval v pres
bytáři čisté goticky sloh, kdežto loď má slrop plochý. R. 1853 
byl kostelík důkladně opraven péči tehdejšího krhovského faráře. 
V kostele jsou 2 o ltáře1) a zdařily obraz sv. Petra a Pavla, ma
lovaný r. 1888 od Jindřicha Poláška v Brně, a krásné s o u s o š í  

ukřižováni Krista Pána (dar hraběte Huberta z Ilarnoncourtu). 
Kostelu náleží starý gotický kulich. Na věži visí 2 staré zvony; 
vétši ti centů těžký z r. 1491 s nápisem: Tento zvon jest ulitý 
ke cti a chvále Pánu Bohu a svatému Václavovi Léta Božího 
MCCCCLXXXXI, menší jest bez nápisu. Každou třetí neděli 
slouží se v kostele mše svátá. U kostela stávala fara: o patro- 
náté, jakož i o farářích zachovaly se velmi skrovné zprávy. P a 
tronát připomíná se již r. 1368. pak r. 1407, 1412 a  1481. (Viz 
dějiny.) Faráři známi jsou pouze dva; dle Volného zahnal ma
jitel krhovský Burjan Zelený z ítičan roku 1525 faráře Achatia 
a  vyplenil faru; r. 1581 zdejší farář Jan Řečičky z Řečie pohnal 
Jana Dvořáka na svob. dvoře v Odunci, že mu dal pobrati de
sátek a zavézti do své stodoly. V druhé polovici 16. stol. byli 
skoro všichni obyvatelé nekatolíci. Po bitvě bělohorské fara byla 
zrušena, ale obec teprve r. 1657 ke Krhovu přivtělena.

*91

‘) Na hlavním oltáři jest krásný obraz o<l Mesmera.



Na novém hřbitově v Hučících založeném r. 1829 pocho
vávají z Račic, z Odonce a ze Zarubic. Uprostřed hřbitova stoji 
kamenný kříž z r. 1727, který dříve stával u vchodu do fary 
Krhovské. Přiškolena jest obec do Krhova (asi 40 děti).

Pcčef stará  méla ve znaku Špičatou dřevěnou kapličku, nad 
ni nápis: RAZIZ, dole otevřený věnec.

V obci jest hasický spolek.
Pozemku patři obci 361 ha; z toho připudů nu pole 218 ha. 

na luha 10 ha, na  zahrady 2*5 ha. na pustiny 13 ha, na lesy 
107 ha. R. 1910 chovali rolnici 28 koni, 116 krav, 16 koz, a 104 
vepře; včelařili ve 25 úlech.

Z vladyckého rodu Račického narodili se ; kněz P e tr z Račic, 
o němž píše Paprocký: „Léta 143'* zvolen jest na děkanství (ka
pituly olomucké) Petr z Račic, muž bohabojný, kteréhož Jan, 
kardinál a  arcibiskup pražský potvrdil. Za jeho úřadu r. 1434 
v sobotu ve vigilii na Nebevzeti Panny Marie veliké povětří se  

strhlo a střechu kostelní i s věži pokazilo. On korunoval po smrti 
Kunrála ze Zvole za biskupa Pavla z Miličina. Zemřel r. 1451 
21. Martii,1) Dorota z Račic, abatyše kláštera Pustiměřského 
a Kateřina, převora kláštera Dalešického, (viz o nich dějiny Račic).

D ě j in y .  Račice jsou starou osadou, která v listinách již 
se jmenuje ve 13. stol.

R. 1252 čteme sice již na základní listině kláštera Hradišť
ského u Znojmu mezi základním majetkem také 2 louky (duo 
prala) u  Račic. (Cod. d. 111, 176). R. 1256 na závěti Bočka hrab. 
z Berneka, purkrabího znojemského, kterou pořídil pro klášter 
Žífárský, čteme mezi svědky Ostoje z Račic ale tyto zprávy vzta
huji se k Račicům dávno zaniklým, ležícím poblíž Jemnice.

Na listině z r. 1279, kterou se urovnal spor mezi kněžic- 
kým farářem Vojslavem a Zdislavou, dcerou Hartliba z Dubu, 
čteme svědka Kunu z Račic. Zdá se tedy, že Račice byly sídlem 
zvláštního rodu vladyckého. Avšak i sousední páni z Mysiibořic 
měli v 13. stol. zde nějaký majetek. To dokazuje darováni 2 hř. 
stříbra na stavbu kostela Račického od Artleba z Mysiibořic, 
když roku 1276 se ubíral na vojenskou výpravu do Uher.

Ve 14. stol. vyskytují se v Račicích sami členové vladyckého 
rodu Račického jakožto majitelé zdejšího statku. Rod ten silné

Vit

') Mnozí naái dějepisci o Petrovi z Račic piSi, jakoby pocházel z Račic 
u VySkova a byl členem panského rodu z Kravař, cot jest hrubým omylem.



se rozmnožil, tak žc majetek také velmi byl rozkouskován a Čle
nové jeho pak ani celých dvorů nedrželi, nýbrž zhusta jen jed 
notlivě lány svým majetkem nazývali; Často mezi sebou se svářili 
a  soudili.

Z Četných údajů a zpráv o vladykách Račicských loto vy
jím ám e:

Pani Eva z Račic /zdala se r. 1340 práva na  7 lánů v Ra
čicích, 5  v Zarubicích a  H v Oldfichovicich ve prospěch svých 
bratři Ctibora a  Oldřicha. R. 1350 Oldřich a Ctibor z Račic 
prodali 3 lány v Oldřichovicich1) Henslinovi z Lipnika. R. 1358 
Klška. chot Olkeše (Oldřicha), věno 45 kop, které měla ua  R a 
čicích od svého muže. postoupila Mikulovi z Račic a  tento sve 
ženě Domě.

R. 1360 vyskytuje se Dobeš z Račic, který prodal lán R ac
kovi z Račic a tento své ženě Kačně na 2 lánech poplatných 
pojistil 45 kop.

Mikul z Račic měl bratra  Žibřida.*) Tento roku 1365 svůj 
majetek ve Zbraslavě prodal Theodorikovi řeč. Fm ouš, jeho 
bratru  Vítkovi a Dobešovi z Kněžic, a žil dále v Račicích; r. 1365 
oba bratři od Joniše z Račic koupili příjem 5 kop na Račicích 
za 60 kop.

Jeniá z Račic r. 1366 spolčil se na zboži v Račicích se 
svým synem Rackem a r. 1368 prodali oba Zibřidovi z Račic 
dvůr a patronát (část) v Račicích a tento své manželce Dobře 
na  tom statku 80 kop pojistil, aby m ěla 8 kop důchodu. R. 1371 
Žibřid z Račic sve druhé ženě Anně připsal véno 5 kop na statku, 
který koupil od Jeniše.

R. 1368 jiní 2 bratři z Račic, Adam a Pešek prodali Mi
kulovi z Račic vše, co měli. i s patronátem  (části).

R. 1370 Žibřid z Račic odevzdal své děti a  své zboži do 
poručeustvi Arklebovi z ftičan, čemuž jeho b ra tr  Mikul, maje 
s nim  spolek odporoval; brzy po tom Žibřid z Račic zemřel 
a pozůstalá po něm vdova provdala se za Pfibika. kterému 5 kop 
na 50 kopách v Račicích věnovala.

R. 1387 zapsal Mikul z Račic své manželce Jitce 50 kop 
na polích a na lukách ke Krhovu ležících k rukoum jejího bratra

') Oldřicliovice zaniklá dédina na. Hrotovicku asi v místech nynějšího 
dvoru „Huberta*.

-■) Oba byli bezpochyby synové Oldřicha neb Olkuše z Račic.



na Přecha z Kojetic. že mu pobral v Račicích na Holoubek na 
jeho dědictví, čehož pokládá za 30 hř.

Roku l i l 7 Jitka, vdova po Mikulovi z Račic, spolčila se 
se svým synem Mikulášem na zboži v Račicích.

Roku l i l 6 vyskytuje se na listinách jakýsi Čáslav seděnim 
v Račicích; týž s přídomkem ,z Hrádku* prodal r. 1418 Šavloví 
z Cermánkovic dvůr se 7 lány poplatnými v Račicích, načež 
Šavcl své ženě Barboře (z Přoskač) 0 kop grošů věna na tom 
zboži pojistil a vešel zároveň ve spolek s Mikšikem z Plenkovic, 
čemuž Adam z Račic odporoval řka. že po Zikinuntovi má právo 
na to. Roku 1419 a 1420 Adam z Račic pohnal Šavla z Račic, 
že mu drži v Račicích ti lánů nemaje k tomu práva, avšak bez 
výsledku.

Po válkách husitských žili ještě bratři knězi P e tr  a Žibřid. 
Roku 1436 Žibřid z Račic pohnal Jana z Pernštejna, že mu jeho 
služebnici pohráli koně v Račicich. Roku 1437 Petr, děkan olo- 
mucký, bra tra  Žibřida z Račic učinil společníkem svého zboži 
v Račicich a Odunci. Žili však ještě jiní nápadnici zboži R a- 
čického: Roku 1434 Beneš z Krhova jinak z Hnluhka pohnal 
Zikmunta Šilhavého z Jomnice, že mu drží moci zboží v Račicich. 
které mu nebožtík Linhart z R adotic1) zastavil.

Roku 1437 Barbora z Přeskač, syna Filipa, vzala za spo
lečníka na věno 60 kop, které měla na 0 lánech v Račicich a 
Filip z Račic ještě téhož roku prodal svůj majetek v Račicích, 
totiž 7 lánů a  2 podsedky s lesem, rybníkem a sádkami Žibřidovi 
z Račic.*) Roku 1446 pohnal Žibřid z Ručic Ondřeje z Okurce, 
Ze mu pobral obili a  spálil stodolu s obilím.

Po smrti bratra Žibřida Pelr, děkan olomueký a kanovník 
brněnský, prodal r. 1447 Jiřímu, řeč. Bílý- z Popic ves Račice 
s 2 dvory, loukami, pastvinami a patronátem , vyjímajíc lán 
Vilémův u 7* patronátu na tom láně, jak za něho bratr Žibřid 
(Zeyfried) měl, neponechávaje sobě, ani dětem Žibřidovým ani 
Adamovým žádného práva, také věno, které měla Anna, m an
želka Žibřidova. Stejnou dobou získal Jiři Bílý z Popic od Mi
kuláše z Račic vše jeho dědictví po matce Juditě, totiž 3 lány 
v Račicich. Avšak Jiři z Popic nepožíval klidně nabytého statku.

') L inhart z Radotic byl tynem  sestry Martina, mincmistra z  Jem nice, 
po kterém důdil hnu l Holoubek a  jiné zboží, též v Račicich d vů r (viz r. 138f>i.

-i Filip z R ačic koupil s i později statek  L eson ice .
H 15



Ondřeje a r. 1390 prodal Mikul svému synu Adamovi dvůr v Ra
čicích, na němž tento své ženě 60 kop véna pojistil.

R. 1407 Mikul z Račic pojistil Petrovi, faráři z Račic, a jeho 
bratrovi Žibřidovi1) na 2 lůnech 20 kop vénn.

Roku 144)7 Adam z Račic pohnal Xikmunta z Račic (svého 
bratra), že mu slíbil vyložili ze zemských desk dvůr v Račicích 
a toho neučinil a že mu vše v Račicích pobral; také pohnal 
Elenu z Bohuslavic,*) že mu drži v Bohu slavících zboži, na které 
byl sveden. Poslední při prohrál, načež jej Klena z Bohuslavic 
za náhradu žalovala. Roku 1407 a opět 1408 pohnal Zikmunt 
z Račic Kateřinu, měšfku z Budějovic, ženu Blahutovu, že mu 
drži bez práva lán (a r. 144*8 dva lány) v Račicích; komisarem 
prvního půhonu učinil Petra, faráře z Račic, druhého půhonu 
svého bratra Adamu.

Koku 1408 Hanuš z Pršlic pohnal jistého Mikeše, protož* 
mu odkoupil jeho základ, dvůr v Račicích od Adama řeč. Mikula. 
jakož byl rukojmě za 40 kop jeho ženy (které byl dlužen Jindřich 
z Jevišovic).

Roku 1410 Adam z Račic řeč. Mikulec pohnal pani Annu. 
vdovu po Jindřichu z Jevišovic, že mu slíbila 13 kop véna po 
jeho ženě a toho neučinila, také pohnal bratra Xikmuntu, že mu 
slíbil vyložili z desk stúpek na sněmu, který byl před 2 lety, 
a toho neučinil.

Roku 1412 Zikmunt z Račic zapsal své žené Jitce, dceři 
Blažka, na 5 lánech v Račicích 18 kop věna ; téhož roku pohnán 
byl Adamem, že mu překáži v dědictví v Račicích i na kostelním 
podaci, vyháněje odtud kněze i nájemníky mimo panský nález, 
i skrze to ho připravil ke škodám 30 kop; proti tomu pohnal 
Zikmunt Adama, že řekl, že to chce dokázati listem, že má 2 tlily 
na kostelním podaci tu v Račicích, toho jest neučinil u neukázal. 
Mimo to z r. 1412 čteme pohony: Adama z Račic na Mikuláše 
z Mochova, že drži jeho základ to zboži ve Válči, nebof on dal 
za Hovorku 30 kop klášteru Třebickému, půhon téhož na kněze 
Zachariáše, faráře z Loděnice, poněvadž Erazim z Polánky mu 
vpadl v jeho dědictví vice, než právo měl, a kněze Petra z Račic
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') Petr z Račic (knčz) a Žibfid (U.) z Račic byli «yni po Žibřidovi (I. 
z Račic.

r) Bohuslavic* zaniklá osada nedaleko Dukovan.



Potomek z rodu Račického. Oršula z Račic, soudila se s nim 
až do roku 1466, kdy se s nim smluvila u jemu vše své zboži 
dědičné, totiž ves Račice s 3 dvory, s lidmi usedlými a neusedlými. 
a patronátem a vším příslušenstvím zapsala, načež Jití se spolčil 
na Račice se svou matkou Annou ze Zastřizl a strýcem svým 
Vahkem z Ričan. Ale tomuto lined odporovala Dorota, abatyše 
kláštera Pustiméřského, dotvrzujíc, že na dvůr. ktcry se jmenuje 
.Vrchní*, má právo.

Po smrti Jiřího z Popic padly statky jeho Račické, které 
však byly zadluženy, na jeho strýce Vaňka z Ričan, po jehož 
smrti vykonavatelé pozůstalosti prodali zboži to, totiž ves 
s farou a dva dvory r. 1480 Hynkovi z Kukvic. Půhony a  žaloby 
pozůstalých dědiček nastaly opět: Dorota z Račic pohnala r. 14X0 
Hynce z Kukvic a Rosic za 300 zl. uh.. že ji drží Horni dvůr 
v Račicích, 2 lány, 4  podsedky, kostelní podací a rybníčky, které 
k tomu dvoru od starodávna příslušejí; stejné jej pohnala Šlustná 
z Ručíc (snad jeji sestra). Roku následujícího pohnal Hynka 
z Kukvic za 200 zl. manžel Šťastné z Račic, Jan z Nové Vsi a 
Radkova, že drži dědictví jeho ženy Slastné z Račic, na které 
ho přijala za společníka (Půli. V./2, 47. 48. 138 a 140) a  Dorota 
z Račic dala útok na Uynce z Kukvic.

Fršula z Račic pohnala r. 1481 své rukojmí za věno totiž: 
Matěje z Náchodu, Mikuláše z Tulešic a z Pece a Juna z Radi- 
něvsi (V./S č. 76, 77, 78) a Katořina z Račic, převora klúétcm 
Dalešického, pohnala Mat. z Bezděkova téhož roku z 50 zl., že 
jesl ji rukojmím za neb. Sázavce u platili nechce, také Hynce 
z Kukvic, že ji drži jeji dědictví Račice, a Jana Zeleného z Ričan 
a z Ratibořic, že ji vyvedl z dědictví, z Račic, které po otci na 
ni padlo. (Půh. V./2, 546, 547. 548).')

Roku 1482 Jan ze Sázavy pohnal Znatu z Kukvic a na 
liosicich z 500 zL uh., že otec jeho (Hynek z Kukvic) jsa po
ručníkem strýče Janovu nedílného a jeho samého, jest prodal 
ves Račice s dvorem a příslušenstvím a  z toho mu žádného 
počtu neučinil, kam jest to dal. (Půh. VII, 197.) Znata z Kukvic 
prodal vše zboži, které inél v Račicích, r. 1492 Janu Zeleuemu 
z Ričan. majiteli sousedního Krhova. Toto zboží mělo mu býti 
do desk zapsáno, ale hned se to nestalo, protož r. 1493 pobnal

S48
•

') Mnohé půhony z XV sto l. jak o (V ., 180, 181, VIL, 72, 73, 130, 320) 

netýkají s e  našich  R a č i c ,  nýbrž zaniklé osady R ačic nedaleko J e m n i c e .



Vaňka z Panova na Kťmicich ze (500 zl. dob. uh., že jest mu 
r  ukoj mé za správu vsi Račic za Jana Zeleného z Říčan, kteráž 
ves se mu nařiltá, a on vedle slibu svého mu spravili nedbá: 
stejné pohnal Alše Herulta z Herultic. (Půh. VIL. 447 a 44-8 |

Poklid stal se o ten půhon takovou měrou, aby v deskách 
hledáno bylo: Jestliže Račice jsou ve dsky vloženy, tehdy ten 
poklid před se aby šel, pakli nejsou, aby Panovec a též Héru II 
tomu půhonu dosti učinili.

Jan Zelený z Říčan vypořádal i ostatní nároky nápadnikťi 
a r-pojil Račice navždy se statkem Krhovským.

Roku 1667 osazeny byly v Račicich 4 lány, 1 člvrtlán a 
2 chalupy: pusto bylo 8 lánů, 2 čtvrtlány a 1 chalupa. Jména 
obyvatelů: Baznlu, Bezectný, Buchta, Dlusk, Král, Koutný. Lampa. 
Skřivánkovský, Šafránek. Švanda, Voborka.

Roku 1719 udal majitel baron Roden v Račicích 7 komínů
R. 1751 žilo zde 6 celolániků, 2 chalupnici s polem, 2 bez 

pole a 1 podruh. Lánici měli 115*/* m hy pole, 7*/, míry pustin 
a luk na 5 1/* vozu sena. Ze starých rodů udržel se na láno 
pouze rod Koutných. Nová jména přibyla: Capoun, Jira, Nehebku. 
Novák. Staněk.

Obec méla 1 */* m pole, 18 m ěr úhoru, 37a/4 m pustin a 15 
měl pastvin.

Polnosti jen ze čtvrtiny uznány za dobré, ostatní jen  pro
středni jakosti. Dřivi kupovali od vrchnosti jako Krhovšti.

R. 1775 žilo v Račicich jen 6 celolániků, hospodsky, panský 
šafář a  2 chalupnici bez pole.

Lánici méli 98*/4 miry pole, 7J/< m pustin, lj t m zahrad a luk 
na  5V« vozu sena. Platili kontribuce 35 zl. 3 kr. mimo to o vá- 
norich dávali za krmcDou husu 20 kr., za 6 slepic 1 zl., za 2 
kuřata 10 kr., za kopu vajec 15 kr., za předivo 42 kr. Robotu 
měli stejnou jako v Hrotovicích.

Hospodský na čísle 1. měl 15Vx miry pole, platil kontribuce 
6 zl. 36 kr. a vrchnosti dával poplatek za svou živnost a nerobotoval.

Panský šafář užíval 4 1/* míry pole vrchnostenského zdarma.
Desátku dostávala vrchnost ode všech sedláků jen 5 snopů 

pšenice, 38 snopů žita u 15 snopů ovsa, ostatni desátek mimo 
hrách a ječmen patřil faráři.

oooooo
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Radkovice

s Pulkovem jedna obec (do R—vic, v R—cích), osada pojme
novaná dle zakladatele Radka,1) leži na roviné ve výši 450 iri 
nad hladinou mořskou, na styku silnic, které sem vedou od Hro
tovic a Mysiibořic, od obou asi stejně 5*5 km vzdáleny: od Hro- 
lovic leží jihozápadně, od Mysiibořic jihovýchodně. Náves osady, 
do které vede pět cest, jest nepravidelná. Domy stoji ve dvou 
řadách těsné vedle sebe šli tem obráceny do ulice; novější sta
vení obrácena jsou průčelim. Láuíci (polo- u étvrllánici) bydli 
uprostřed, chnlupnici po obou koncích osady. Výstupkft před 
domy zvláštních není, avšak zahrádky jsou ode dávna. Domy 
jsou z kamene a z cihel, zomitány a obíleny: stodoly stoji za 
zahradami. Lid jest rolnický, kroj poloméstský. Zvláštních pa
mátek v osadě není. K Radkovicim patři osada Pulkov (asi ho
dinu na jihozápad vzdálený), panský dvůr (8 minut od osady i 
s lihovarem, myslivna a dvé hájovny (půl hodiny západně od 
osady) a mlýn Pulkovský s pilou (1 hodinu od osady vzdálený).

Roku 1910 měly Radkovice ve 72 domech 450 obyvatel, 
z nichž se přihlásilo 9 k obcovadmu jazyku německému. R. 1890 
napočítáno v 70 Cislech 470 obyvatel, r. 1870 ve 53 domech 
378 obyvatel, r. 1835 ve 43 domech 315 obyvatel.

Přifařeny byly Radkovice do Biskupic. R. 1559 kněz Jan. 
farář biskupsky, poirnal p. Zdeňka Bitovského z Lichtemburka, 
že mu dal pobrali desátek obilní ve vsi Kadkovicich: byltě 
Zdeněk jako jini okolní páni nekatolíkem.

Kostel, původně vlastně kapli, v Radkovicich postavil r. 1715 
Frant. Josef sv. pán z Ostešova, majitel panství Myslibořického: 
daroval také zvon s nápisem: Maria, roretn da o coelo et au- 
xilia egenis fructu facumdab*, hasce campanas vestro itorori pie 
devovet ac corde consccrut Franz Jos. baro a Osteschan. Dnihý 
zvon 80 liber těžký slil Jiti Scheichl ve Znojmě. Kostel posvěcen 
ke cti 14 sv. Pomoeniků, tvoři pravidelný osmiúhelník. V če!<* 
věže před vchodem do kostela, která roku 1804 opravena byla. 
stoji 4 staré vkusně sochy. Kolem kostela jest hřbitov vysokou 
zdí obehnaný, u jehožlo vchodu (brány) stoji také 4 sochy, jakož

') Radek. Radéj, Rach zkriicaniiiy osobního jména Kadislav nebo těž 
Radhost.

as



i ve zdi hřbitovní leži 2 sochy. Při tomto kostele zřídila pani 
Kateřina Eva. ovdovělá hraběnka z Osteáova, roku 1745 sam o
statnou duchovni správu tím, že dala postariti faru (obr. 47.1 
a pro vydržováni faráře učinila nadaci 6000 zl; r. 18 '4 byla 
tato suma na statku Myslibořickém hr. Jana Taafle intabulována. 
Samostatná ta správa trvala do r. 1824, kdy byla zastavena, 
poněvadž převratem peněz počátkem 19. století příjmy pro vy
držováni kněze příliá byly ztenčeny a Radkovice přifařeny byly 
do Biskupic. R. 1889 kapitály opět vzrostly do té miry, že úroky 
dostačovaly pro samostatnou duchovni správu, pročež tato opět 
zřízena a prvním farářem dosazen Jan Šoukal, který roku 1890 
založil pumělni knihu a zde působil přes 20 le t; nynějším fa
rářem jest Adolf Skoumal.

Přifařeny jsou pouze Radkovice se samotami se 446 kře
sťany katolickými a 4 židy.

Škola založena byla r. 1771, ale teprv r. 1775 koupen pro 
ni zvláštní domek,1) který r. 1790 zaměněn za jiný s vřtái míst
nosti. Od r. 1810—1820 navštěvovalo školu 25— 30 žáků. Nynější 
školni budova postavena byla r. 1858 nákladem obce; škola jest 
navštívena asi 80 dětmi, jest však dosud jednotřidui. V dobré 
paměti byl učitel Josef Ilozhon, který zde působil od r. 1814 
do 1857. Školni knihovna, která čitá na 100 svazků, založena 
byla r. 1883. Ve staré pečeti měli květinu se 4  květy; nad ni 
nápis: 10 HNR 40.

Výměra oljecnycli pozemků jest 1044 ha, z čehož na lesy 
připadá větší polovice 942 ha; občanům náleží jen čtvrtina te 
vym ěň.

Jm éna trati; Žlulky, za Jezerem, za Žlibkami, k Doubkům. 
Klínky nad  Brodkem, u  Smoch, na Čemejch. n a  Krhovskéch, za 
Kaplankou, u Malé skalky: Břízky, u Miliře, Profantniee, Tenat- 
nice. Kadečka (lesy).

Starc rody: Šuinpela. Smutný, Slatinsky, Švehla. Nemeškal. 
Kamach, Štáůa, Ulouch, Votava.

Dobytka chovali obyvatelé r. 1910: 60 koni, 373 kusů ho
vězího. 319 vepřového a 70 kozího.

V seznamu osadníků z r. 1775 jest mezi domkaři na druhém mistr* 
jmenován učitel Dominik Kotrba na čísle 32; avšak r. 1775 již byl jeho nu 
-tupcem  Václav Wolter. Nemél platů, sni robot.

*19
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D ě j in y .  Radkovice patřily ku zboží hradu Bítova, kteréžto 
Jindřichem korulanským, králem Českým, lénem darováno Remun- 
tovi z Lichtcmburka, jenž r. 1310 na  Radkovicich1) klášteru Oslavan
skému 10 kop zapsal. Na Radkovicich žili pak zemané a vladykové 
ve službách pánů z Lichtemburka a mívali zde i vlastni zboží. 
R. 1383 koupili bratři Jindřich, Václav a Zbyněk /. Radkovic 
Lipůany. R. 1309 jmenuje se Anna. vdova po Hransudovi Na- 
éejovi z Radkovic, která prodala své zboží v Čemiákovicích.

Roku 1448 Jan z Bitová pohnal Jiřika z Vranova, žc jeho 
lidem z Jaroměřic vzal 7 vozů v na silnici s ko/imi, obilím a jiným 
zbožím a zvláště z Radkovic 2 mty pšenice. R. 1408 propuštěny 
byly Radkovice s Bítovem v dědičný majetek pánům Bitovským 
z Lichtemburka a ještě r. 1550 držel je  s Hostimem Zdeněk 
z Lichtemburka, jenž r. 1551 své manželce Johanco z Doubra
vice na Hostíme a Radkovicich věnoval, po jehož smrti prodány 
r. 1560 byly od hofrychlýře Václava z Hodic pro pozůstalé si
roty, a sice: Jiřimu Valeckému z Mirova.

R. 1571 sveden byl Václav Tavikovský z Tavikovic na  ves 
Radkovice s lidmi, rolmi, s lukami, lesy, s horami, řekami a ryb
níky na platy stále a běžné, jak to bylo od starodávna, na stah-k 
Jiřího Váleckého z Mirova do sumy 1000 hř. gr. českých. Při 
tom zvodu byli: Matěj, rychtář, Vála, Matěj, šenkýř, Matouš 
Hejný. konšelé: Jan Zycha, Bartoň Dvořák, Matouš Kotas z Rad
kovic. Tehdy žilo v Radkovicich 10 láníků. 1 půllánik. 6 pod- 
sedniků. z nichž dva měli lhotu, a mlynář (nad Pulkovem).

Obyvatelé měli tehdy tyto povinnosti: Matěj rychtář, který 
držel lán a role po pustém dvoře, dával při sv. Jiři a při sv. 
Martině po 10 gr., vajec 46. slepic platných 8, z louky slepici 1. 
krmenou husu o sv. Martině, z pole u luk dvora pustého o sv. 
Václavě 3 zl. 15 gr. Týž byl povinen: orati do roka 3 dni. žiti 
I den, oves sici 1 den. oves hrabali a vázali 1 den, hnůj vozili 
v roce 2 dni. louku panskou, kteráž leži u mlcjna Polkovského, 
sséci, sušiti, shrabati i svézti; obili voziti z pole 1 den. drva 
vozili l den, ovsa ssutého za sbírání dřivi suchého v lesích R ad- 
kovských platil 6 měřic.

')  n .  1532 m ezi zbožím  patric ím  k lá š te ru  na RradiáU u Znojmu (POlteu- 

l>erg) jmenovány jsou také Ratikorioe a 2 louky u  Rafie; to s« týká o s a d y  

Radotic a  z a n i k l ý c h  Rafie u  Jemnice.



Matěj šenkýř z podsedku platil při sv. Jiti u při sv. Václavů 
po 3 př., z louky platu ročního 18 gr.. z kopaniny 2 gr., vajec 6, 
slepice 3, ovsa zu sbíráni dřivi 8 m ěř.: roboty pěšky žiti 1 den. 
oves sici 1 den, oves hrabati a vázati 1 den, louku panskou 
sici, trávu sušiti n shrabali 1 den. dřivi sekali 1 den.

Mlynář ua mlýně Polkovském dává o sv. Jiři a o sv. Václ. 
po 8 gr., mouky ročně 15 mirek, otrub 10, za krmeni vepřů
1 zl. R oboty: sekerou opravuje na střechách a na zámku, když 
potřeba.

Selky jsou povinny z té vsi, jak sedi, z každého domu 2 

předena napřisti.
R. 1575 vložil Jiřik Valecký své manželce Kateřině véno 

do desk mezi jiným zbožím též na Radkovicich.
Po s m r t i  Jiřiho Valeckého z Mirova (+ 1589) přešly R ad

kovice na jeho vdovu Kateřinu Zelenou z IliOan, klerá po druhé 
se provdala za Ladislava Šlejnice. po jehožto bezdětné smrti 
Hostím s prialuáenstvim li s Radkovicemi) r. 1G30 prodán byl 
Jiřímu hr. z Náchodu. Od vdovy po Ferd. Leop. hrab. z Ná- 
choda, Marie Renaly roz. Brennerové, koupil r. 1658 majitel 
Mysiibořic Mikuláš z (M cšovu za 7000 ves Radkovice, čímž 
přivtěleny byly ku statku Myslibořiekému, u kteréhož dosud 
trvají.

Po 30lelé válce zůstalo v Radkovicich jen 9 celolániků.
2 půllánici, 1 ětvrtlánik a 5 doinkařů s polem. Celolánici měli 
29 m ěr I. tř. a Lolik U. tř.. půllánici polovici a  čtvrtlánici čtvrtinu 
toho, domkaři 4— 8 m ěr pole. Také tam již stál panský dvůr 
se 202 měrami pole; činžovních poli měla vrchnost 2+5 měr.

Obyvatele se jmenovali: Frula, Chyba, Hašek, Hiiser Kabou- 
rek, Kejla, Liška, Přenosil, Slatinský, Sterk, Šíma, Telecký.

Roku 1750 udala vrchnost u svého dvora Radkovskčho 
526 měr 11. tř. a 5*» měr vůbec neúrodných: u vesnice Radkovic 
mělu vrchnost 800 m ěr pole, 770 mer lesa. 1 iniru zahrady a luk 
na 39 vozů sena, z Radkovské hospody brala ročně +5 zl.

Tehdy žilo zde 10 celolaniků, 8 pololániků, 5 čtvrtlánikň 

a 4 domkaři bez pole. Celolánici měli 90 m ěr1) %  os,u* pole, 
na 1 míru zahrady a luk, nu 8 vozů sena a otavy, pololánici 
právě polovici, čtvrtlánici 20%  m ěr pole. na 6 osmin zahrady

>) Roku 1749 vykázáno bylo, že oelolánik mňl pouze 71 mér polo; byloť 

r. 1750 itúkla<lněji mftfeno.
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a  luk ua 3 vozv. Celolánici robotovali s potahem celý týden, 
mimo to od sv. Jana do sv. Václava ješté s pěši osobou celý 
týden, pftllánici polovici, člvrtnici robotovali celý týden s 1 osobou.

Panství melo pH vesnici chmelnici na 0 osmin velkou, obec 
držela nu 70 měr pole a  28 mér pastvin.

Tratě se jm enovaly : Bačické louky, Kohutec. Loukovec, 
Kaduška, za Kaplou, nad Rybníčkem, Chvalovec, Kopanice, u Kfiže. 
na Dubě, u  Maznýho, Hrozný, za Jezerem.

ro le  doraáci této vesnice na rovině položená, pravi protokol 
/. toho roku. jsou dosti dobrá, ale pole, která panství z vy
tlučeného panského lesa učinila a lidem za lány panského dvora 
přidělila, lezí na  výšině u lesa a jsou o třetinu horši.

Celolánik mohl jen  7—8 měřic pšenici osévati a komisi 
r. 1750 stěžovali si občané na vrchnost zejména, že při založeni 
dvora v Radkovicieh byli velmi zkráceni. Vrchnost podala o tom 
zvláštní zprávu: Že když Radkovice byly r. 1658 k Myslibořieům 
o d  ilostim a odkoupeny, žádný dvůr v Radkovicieh nestal, až 
r. 16% zvěčnělá babička nynějšího majitele z l 1/* lánu popla t
ného č. 9 a 10 dvftr postavila a tehdejšímu purkmistru Slatin- 
skómu ročně ?U zl. kontribuce a 4 zl. za komíny vyplácela, což 
v -ak jen 2 leta trvalo n pak na dobro přestalo. R. 1734 zemřelý 
hrabě na témže gruntě postavil dvůr nový s 292 mčrami pole, 
ku kterým připojil mnoho pole z vyklučeného lesa a poddaným 
misto dobrého pole zaměnil pole o třetinu horší.

R. 1775 uvedeno: 16 celolániků, 8 pololániků a 4. domkaři.
Celolánik měl 90 m ěr pole a  luk na 8 fůr trávy, platil 

roční kontribuce 42 z l  27 kr.. gruntovní daně o sv. Václ. 1 zl., 
polní činže 30 kr., za šklubáni drftbeže 7 k r .: mimo to dodával: 
2 kapouny neb 21 kr. a kopu vajec neb 18 kr.

Robolovuli od nového roku až do oraček po žních s párem 
4 dni, odtud až po děláni sena s párem kont neb s 1 pěším 
eelý týden, pak až do konce záři s 2 pěšími celý týden, konečně 
do 31. prosince s párem koni celý týden.

Pololánici měli 44 měr pole, zahradu na 6 osmin a luk na 
1 fůry. Platili polovici, robotovali bud 1 osobou pěši neb párem  
koni od 1. ledna do zaoráváni po žnich, od té  doby do konce 
roku 3 dni s párem koni a 3 dni pěšky každý týden. Všichni, 
kdož pásli v panských lesicli. platili za koně neb vola 30 kr., 
za hřibě 15 kr. ročně koncem záři panskému dftehodu.
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Domkafi, kteří měli jen zahrádky, platili příspěvek na dané 
1 zl., za sbíráni dřiví 30 kr. n robotovali po celý rok 1 den 
týdně jednou osobou. Panský kovář, jenž panského pole 141/* 
miry užíval za poplatek 7 zl. 7 kr., platil 1 zl. roční dauě a 
12 kr. dané domovní a výdělkové. Hospodský platil 45 zl. činže.

Desátku platili vrchnosti 10 m ěr žita a 0 m ěr ovsa.

□ □ □ □ □ □

Ratišovice'*

původně Vratišovice od os. jména Vratiš, což jest zkrácenina 
jm éna Vratislav, leží v náhorní rovině při silnici, která vede ze 
Znojma na Biskupice do Myslibořic. 13 km jižné od Hrotovic.

Jest to malá osada, která r. 1010 éttala 268 obyvatel;
r. 1900 načítáno v 47 dom. 246 obyv., r. 1870 ve 34 doni. 201
obyv., r. 1838 v 31 dom. 173 obyv.: r. 1689 bylo zde jen 
7 obydlených domů. Až na 3 osoby jsou obyvatelé národnosti 
české.

Půdorys obce ukazuje dvě skupiny domů. které jsou od
sebe odděleny potůčkem, jenž vyvěrá zde ze 2 rybničkův. a za
hradami, Prvni skupinu tvoři otevřenou náves, druhou skupinu 
nepravidelná podélná řada staveni. Na návsi viděti malou zvonici, 
která má uvnitř oltářik. Starší dotny hledí do návsi štitem, ma
jíce ve štité 2 okna a nad nimi 2 okénka na půdu. Mezi okny 
jesl výklenek pro sošku. Domy přestaveué hledi na venek prů
čelím. Většina domů kryta jest křidlici, ale některé máji dosud 
slaměnou střechu a stropy dřevěné. Z obce jdou na vše strany 
point cesty, silnice ze Znojma probihá nade vsi; jesl u ni hostinec. 
V obci jest zámeček velkostatku, který dříve ozdoben byl váž
kami. Kroj národní i starý nábytek vyhynul; dřivé mívali v do
mácnostech staré džbány, které zhotoveny byly v blízkém Čeminé.

Do obce patři 281 ha pole, 6 ha luk. 6*5 ha zahrad. 30 ha 
pastvin u 61 ha lesa.

Lid živi se hospodářstvím a chovem dobytka; čitá se tu 
jen 9 rolníků, ostatní jsou chalupníci, domkafi a zemědělští děl
níci. Ovocnictví pěstuje se jen pro domácí potřebu.

') Popis <vady zastali dúsl. pp. Met. švéda a Jo*. Rampula.
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R. 1010 chováno zde: 23 koni, 145 hovězích kusů, 34 koz 
n 172 prasa t; včely pěstovány ve 30 tilech. Polnosti panské bývají 
pronajaty. U osady jest cihelna. Ze živnostníků jsou v obci jen  
1 obuvník, 1 truhlář, 1 malý obchodnik a 1 hostinsky. Obecni 
majetek jest. skrovný; pozůstává z pastvin a  něco poli. Chudinský 
fond r. 1885 založený obnáší asi 1500 K: obec m á vlastní kon- 
tribučenský fond.

Jm éna tratí jsou : na Babách, nn Popelcích, na Jezírku 
v Hanzlovým, na Rebnku (rybníku), na Bpálenisku, na Bfezinkách, 
na Nivkách, na Příčkách, za O vťirnou: lesu směrem k Černínu 

řiká lid .ve  Strženci”.
Ve staré pečeti má obec znakem radlo a krojidla. Až do 

r. 1902 byly Ratišovice spojeny v jednu obec se Stupešicemi: 
toho roku konány prvni sam ostatné volby, kterými prvnim sta 
rostou volen Josef Jeřábek.

Priškoleny byly Ratišovice do Béliařovie. pak do Stupešic: 
od r. 1900 mají samostatnou školu jednotřídnou, kterou navštěvuje 
50 dítek; správcem školy jest Josef Erben.1) Přifařena jest obec
do Běhařovic. kam také lidé se pochovávají.

O poměrech hospodářských a poddanských za posledních 
stoletích budiž uvedenu:

Roku 1G457 převor dominikánský Fr. Ant. Misenius ve Znojmě 
udal, že v Rutišovicich má 10 komínů, totiž 3 ve dvoře, 2 v ho
spodě a po jednom v palimě, v pivovaře, v sušírně, v kovárně 
a ovčinu;. Osazeny byly Ratišovice r. 1672 velmi skrovně: byli 
tu pouze 4 domkaři > polem, kteří drželi 20—31 měr, a 2 domkaři 
bez pole. Jména jejich b y la : Hořovský, Chorvát, Novotný, Rychtář, 
Tkadlec, Železný.

Tehdy byli zde 3 dvory: .Donavský* o 195 měřicích, Mo- 
serův a Jirovsky dohromady o 363 měřicích, které platily kon
tribuce jako ze 3 lánů a 5'/* osmin.

Roku 1740 skládaly se Ratišovice ze zámku, klášterni ho
spody, ze 3 klášterních sedláků, 8 chalupníků a 2 domkařů.

Dle vrchnostenského přiznání z r. 1750 byl v Ratišovicich 
ze 2 dvorů spojený jen 1 dvůr panský, ku kterému náleželo 420 
měřic pole, 2 měřice zahrad, 276 měřic lesa. luk na 8 vozů sena

') Ve Skolili kronico nachází opis ném. urhářn statku KatiSovicc 
z rokn 1740. pořízeného domiuikáuem P. O n d ře je m  Mendlom a kopie katasl 

mapy olice z roku 1758.



a  4 vozy otavy; třeli dvůr rozdělen na selské usedlosti. Osazena 
pak byla ves 8 čtvrtlúniky, kteři robotovali párem koní cely rok 
po 2 dni a 2 chalupniky. kteří robotovali 1 pěší osobou 1 den. 
Gruntovní činže brala vrchnost eelkem jen 4- zl. 40 kr., mimo 
lo 8 hus, 4 slepice a 2 vejce; z hospody dostávala 25 zl.; de
sátek se neplatil.

Roku 1775 byla půda důkladněji rozdělena: Ze dvorů zru
šených bylo (i pololánú zřízeno: zůstal toliko 1 svobodny dvůr, 
jenž se nazýval Nattermanflv a v deskách jako svobodny byl 
zapsán. Rylo pak v obci 8 pololámků a il domkaři. Pololánici 
měli -16—53 měřic pole, zahrady skoro na Vs a na 
2 vozy sena. Platili kontribuce 45 kr., gruntovní činže 35 kr. 
a rolni Činže 6 z l.; dodávali 1 husu neb 16 kr., 2 mladé slepice 
neb 6 kr. h 15 vajec neb 4 '/2 kr. Robotovali od Jana do Michalu 
2 dni s párem  koni a ostatní doi v t td n i  s 1 osobou pčái. Ve 
žně pracovali cely týden s 2 osobami pěšími: ostatní čas roční 
2 dni s párem a 1 den osobou pěší. Domkaři měli 5 '/j  —6 V, 
měřice pole, platili polní činže :i zl. a gruntovní činže 15 kr.; 
robotovali od Jana do Michala 3 dni týdně, ostatní čas jen 2 dni 
pěšky; jeden z nich měl toliko zahradu, ten činži neplatil a ne- 
robotoval.

Robota trvala v měsících listopadu—únoru od 8. hod. ranní 
do 4. hod. odpol.. v měsících dubnu— květnu, záři—říjnu od 
6. hod. ranní do 6. hod. večerní, v měsících květnu— srpnu od 
6. hod. ranni do  7. hod. veěem i; odpočinek vyměřen na 2, v letě 
na 3 hodiny. Potahy směly o polednách pásli na vrchnostenské 
půdě. O žních a o senách dostával každý robotnik mimo teply 
oběd ještě 2 l/g miry obilí (pololánik) a  l s/8 udry (domkař) a 
5 l/s osminy měř. chlebové mouky. Dožinky byly slavné: Vrchnost 
dodala 2 miry pšenice a 1 miru na ostatní jidla (kuchelspeis) 
a sud piva. Pololánici platili farářovi desátek ze žita, pšenice a 
ovsa; misto koledy dávali každý 3 kr. a domkař 1 xj.i kr. Jména 
osadníků: Dlouhý, Fiala, Horák, Jeřábek, Jelínek, Kuchařík. Macek. 
Nevídal, P lechatt, Rožnovsky, Semotam.

D ě j in y .  Již ve stol. XIV., kdy se ponejprve připomínají, 
byly Rati&ovice rozkouskovány a majetkem několika rodin. R. 1358 
Protiva a .Vlarkvart bratři ze Šcnkenherka1) zřekli se práva na
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') Bv valy iirad, z vany těž šxuiberk, jehožto zříceniny dosti zachovňuy 
j«ou severozúpiuitiA od Olhramkosteh.
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dvůr v Ratišovicich ve prospěch Jílky a jejího bratra Bmiř 
z Ratišovic a  tito prodali r. 1360 půl dvora s příslušenstvím 
Michalovi z Ratišovic. Roku 1364 ztekl se Bohunek (Buň) z R a- 
tišovic dvora a 2 lánů v Ratišovicich ve prospěch svého sestřence 
Janka, který na to se spolčil s Heřmanem z Ratišovic. R. 1303 
Heřman z Ratišovic své babičce (amitae) Mabce na dvoře v R a- 
tišovieioli 19 kop gr. věna zapsal a Vavřinec z Cminu 4 pole 
a rnalinisko (rubisko) bratřím Heřmanovi a Petranovi z Ratišovic 
prodejem postoupil. Janek z Ratišovie své ženě Mabce r. 136'J 
na dvoře v Ratišovicich 9 kop věnoval a prodal dvůr v Ratišo- 
vicich Mariovi z Robronic. Roku 1374 prodaly sestry Mana a 
Anna z Ratišovic dvflr v Ratišovicich Štěpánovi z Přeskité za 
25 kop. a r. 1H76 prodal Maršik z Raíišovic dvftr v Ratišovicich 
Štěpánovi z Ratišovic (tíž  jako z Přeskač) a Ofka z Ratišovic. 
manželka Maršikova. dovolila témuž Štěpánovi, aby její věno ze 
dvora toho vymazáno bylo.

R. 1377 koupili bratři Petran  a Heřman z Ratišovic od 
Mikuláše z Vozic (?) les „Vranin flain* a r. 1379 prodal Jauek 
z RatiSovic svému vnukovi Heřmanovi dvůr s polem, na kterém 
Heřman ženě pojistil 40 kop gr. a spolčil se na všechno r. 13s| 
>e Zdislavom; t. r. získal Heřman ještě od svého děda Janka 
2 lány v Ratišovicich. Ale r. 1381 laké Jan z Ljezdce dal svému 
zeti Jílkovi a své sestře Aličce 2 lány v Ratišovicich; tyto lány 
již r. 1385 prodal Jílek (jenž se psal z Litovali) Štěpánovi z R a- 
lišovic. Zdislav z Ratišovic pojistil své ženě Anně na t 1/* lánu, 
na malinisku a nu pastvinách 30 kop a lo zboží ji odstoupil, 
čemuž Mikšik z Hrádku odporoval tvrdě, že jest to zboži v jeho 
zástavě. R. 1390 Mabka, vdova po Jankovi, dala své dceři Ofce 
ze svého věna na Raiibořickéni dvoře 6 kop a lato na své zboží 
mimo loto véno se spolčila se svými dětmi.

R. 1384 byl spor o desátky v Ratišovicich mezi proboštem 
olbramkostelskyrn a  farářem Robertem v Béhařovicíeli urovnán. 
(Cod. 3. XI. 314.)

Roku 1398 Rudolt, syn Šlépána z Hostie, učinil svého 
strýče Zdichu z Ratišovic poručníkem svých statků a tento 
/upsal své ženě (Anně) na dvoře a ostatním svém zboži v R a
tišovicich do smrti jeji 2 1/* ^°Py dftehodu. Toho roku připomíná 
se, že Beneš z Bránic prodal zboži v Ratišovicich Theodorikovi
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řeč. Plavec a jeho ženě Julce.1) Roku 1406 zapsal Zdich z Ra
tišovic své (druhé) ženě Kateřině ve Chřipicich na 5 lánech a 
2 chalupách a dvoře 50 kop a prodal Janovi a Dorotě z Mikn- 
lovic svůj háj „nad Keřeni*: psal se pak Zdich z Ratišovic 
seděním v Chřipicich. později na Přešovicich.

Roku 1406 Ludvik z Bukoviny pohnal Zdicha z Ratišovic 
seděním v Chřipicich, že mu bez jeho vůle držel 8 let dvůr 
v Ratišovicich s lesy, háji a lukami a půhon r. 1407 opakoval. 
Roku 1409 Nohavka z Chriistovic pohnal Zdicha, že mu propadl 
spravedlivý základ 50 kop a zároveň ze stejné příčiny Elška 
z Němčíc pohnala Zdicha z Ratišovic a Plavče z Ratišovic, že 
jí slíbili za 50 hř. za Janka z Jevišovic. Toho roku laké Bohunek 
(Bohuň) z Ratišovic pohnul Martina z Radotic, protože se svým 
bratrem nedílným musel Suchému Ortu zaň dáti 230 kop. 
Roku 1415 Mabka z Ratišovic*) prodala své právo v Ratišovicich 
a haltéř Markétě a Hrochovi z Chotěrad. Téhož roku přivěsil 
Bohusek z Yratišovic svou pečef ku stižnénm listu českých pánů 
do Kostnice. Roku 1417 Zdich z Ratišovic prodal v Rališovicich 
dvůr alod., 1'/2 lánu a 3 chalupy Janovi řeč. Rulont z Mikulovic.

Po husitských válkách držel Ratišovice r. 1437 týž Hanuš 
(Jan) Rulont. Avšak již r. 1432 vyskytuje se na listině Anny 
z Chfipic jakožto svědek panoše Détra z Ratišovic,8) jenž r. 1437 
od Jindřicha z Budějovic koupil dvůr v Bohušicich a dle něho 
se psal. Téhož roku prodal Détra z Bohušic dvůr s 2 chalupami 
ve Vratišovicich Jindřichovi z Jestřebi a tento své ženě Barboře 
(z Přeskoč) 60 kop véna zapsal a  s ni na to véno se spolčil.

Po smrti Barbory z Přeskač její ručitelové Détra z Bohušic, 
Vilém z Bolikovic a  Jan ze Msténic4) zapsali r. 1466 Mikuláši 
z Vlašimě a ze Slatiny dvůr řečený .Sádlové* v Ratišovicich 
s 2 chalupami, rybničkem a rybníkem. Tomuto vkladu odporoval 
Hanuš z Ratišovic. že má právo k tomu.

') D. O. III. 3G9, 586, IV. 108, V. 85, 6g. 31*, 230, VI. 169, 178, 35*.
♦12 . *13, *23. *451. 51*. 709, 723. 816, 813, 85*. 889. Roku 1399 vyskytuje se
v deskách jiná Jntka, kterážto jakéhos Jana Ebniée z Ratišovic vzala na 
spolek.

*) Snad to byla dcera po Mabce již roku 1368 shora jmenované.
*) Snad syn Theodorika řeč. Plavec.
*) Vaichni 6  ručitelé psali se také z Ratiíovic; Jan ze Msténic připominá

•e roku 146* jako Dl té z Ratišovic.
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Třeli. jenž měl majetek v Ratiáo vících, byl Mikuláš z Ratišovic, 
který r. 1437 prodal alod. dvór v R atišovidch Kláře 7. Okrašovic.1) 
Mikuláše (rodu z Vlašimě na Slatině) pohnal r. 1440 Hanuš 
z Ratišovic ze 16 kop, že m u odkoupil základu v R atišovidch. 
na kterémž on rná dluhu postilmouLi a žo m u z toho dvora topi 
roli: současně pohnal H anuš Viléma z Ratišovic, že m u sahá 
v jeho dědictví a že mu konec roli vysekal les.

Roku 1464 vzala Barbora z Okrašovic svého muže Mrakešc 
z Noskova do spolku na  dvůr ve Vrališovících: tento dvůr však 
r. 1481 Řehořovi, rychtáři z PřtSovic. vložila. Roku 1481 Hanili- 
z Ratiáovic vložil dvůr v R atišovidch Michalovi z Mladoňovu-., 
ale ještě téhož roku práva na ten dvůr se odřekl. Téhož roku 
Ludvik z Tavikovic a  B em art 2 e Šemíkovic, rukojmě za Ofku 
z Ratiáovic položili Jiříkovi z Ratiáovic pňl druhého dvora v R a- 
liéovicieh. Roku 1490 Jiři z Ratišovic vložil l ' / a dvora s 2 cha
lupami (podsedky) Matěji Alšovi z Ratišovic a roku 150ti Stěpán 
z Ratišovic také l J/ 2 dvoru a 2 chalupy (asi tentýž majetek) 
vložil Tomanovi z Mladoůovic. Pak se dlouho mlčí o tomto ma
je tku až do r. 1562, kdy Kateřina z Třebíče vložila 1 */a dvoru 
a 2 podsedky v R atišovidch Sazymovi Zajimaéovi z Kunštátu. 
Od Zajimačů z Kunštátu přešla část tato Ratišovic nu majitele 
Tavikovic a sice napřed na Jana z Tavikovic a jeho bratra 
V ádava, postupem času n a  pány z Uodic a od téclito na pány 
z Ostešova. Ale jeden svobodny dvůr měl své vlastni m ajitele.^ 
Ku konci 17. století držel je j Václav Vahansky z Vohaněic, za 
jehožto siroty vložil Frydrych st. ze Žerotina tento dvůr S last
nému Lubovskému z Lubovic; r. 1604 ale Lubovský hned dvůr 
prodal Adamovi Jankovskému z Vlašimě (desky brněnské fol. 
S6, 157).*) I tento dvůr přikoupil již Václav z Ostešova, nebof 
jeho dcera Marie Dorota, provdaná za plukovníka Vita rytíře 
Nattermana. prodala s  mužem svým r. 1666 celou osadu (praví

') Klára dala ten miuotek Janovi a Mikuláši Provázkovi t  Okrašovic. 
ktefi roku 1437 pohnali Brneáe z Krhova. 2e jim  pobral všechen nad byt ve 
2 dvořícli re  Vra ti Morici c li; dédičkou Provázků z  OkraSovir byla Barbora
1 Okrsšo vic.

Koku Iňfil pohnal Pavel Pour. dvorák z Ratiáovic, p. šezirnu Zajimačc 
z Jevišovic, ř.e mu pobral v  Ratišovicich dobytek; r. 15811 sedél na svobodném  
dvoře v Ratisovicích Jiřík Rojroyský z Roboxnik.

') B. 1614 připomíná se v Půhonech na jednom svob. dvoře v Rati- 
šovicích Mandalcun Kořenská z Terešova roz. z Klenového a Janovic.

i3!>
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.«p, že dědila v Ratišovicich 2 svobodné dvory, z nichž prý jeden 
jmenoval se . Papulo vský“ (!) se 4 poddaným i a 2 činžovními 
domy) klášteru dominikánskému ve Znojmě k rukoum převora 
Ant. Misenia za 8 t00  zl. Intabulace stala sc teprve r. 1676 a
opět r. 1716. U tohoto kláštera trvá statek podnes, jsa  při vtělen
ke statku Tvotírazskémn. Velkostatek jest dnes pronajat blízkému 
velkostatku Újezdskému.

O O O G G O

Rouchovany

(do R— van, v R -vanecb) leži na m fmé náhorní rovině v nad
mořské výsi 356 m na levém břehu řiěky Rouchovanky po obou 
stranách silnice vedoucí z Hrotovic do Krumlova; od Hrotovic
jsou vzdáleny 6 km na jihovýchod.

Městečko tvoři v podstatě dvé dlouhé ulice, .Německá* 
a „Lhota* zvané, a dosti velké nepravidelné náměsti, na kterém 
jsou význačnější staveni: kostel, fara, radnice a domy obchodnikií. 
(Obr. 47.) Romy stojící v ulicich a na náměsti těsně vedle sebe 
stavěny jsou z kamene u cihel a práčelim obráceny do ulice 
Bokem jižním městečka sloji směrem k řece několik domků po
rtam i. P řed  domy nejsou zahrádky. Jakožto samoty náležejí 
k Rouchovunám m lýny; Rešický, Loupá láv, Zúruháv, Pelebanmáv 
a Hoháěfiv, také dvár Bořikovice, Nové Dvory s lihovarem a my
sli vna.

Za domy prostírají se obyčejné zahrady a za těmito stoji 
stodoly, aneb stoji tyto uprostřed zahrad. Zařízeni v domech 
jest novodobé, starého nábytku není již víděti.1)

Kroj a mluva lidu neliší se od kroje a mluvy obyvatelů 
jiných měst blízkých.

Obci pa I ři 1212 ha pozemká, z nichž jest 56 ba lesa, 379 ha 
polo, 89 ha pastvin, 39 ha luk a 11 ha zahnul. Pole iná mnoho 
parcel a  mnolm jmen, která značí jen  bud velikost: Dily, P a 
dělky, Čtvrtky, Nádavky, neb polohu: P řiřni, u Přešova, v cho
botě u Bořikovic, pod Březím, u Oleéné (říčky), u Ouvarň, v R yb
níčkách. Kopaniny, PřeSovské a j.; zvláSLni název poli je  „Ko- 
desáky*.

') Stručný jtopis Himckovati zaslal redakci zemřelý nadučitel roucho- 

vunský Lad. Kauis.
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Ačkoliv se v městečku všechny obyčejné řemeslni* živnosti 
(jako: obuvnictví, krejčovství, tesafství, zámečnictví, truhlářství, 
kovářství, kamnařstvi, pekařství, řeznictví a j.) konají, přece oby
vatelé z vělsi části živí se hospodářstvím.

Cechy byly v Rouchovanech dva: ševcovsky a tkalcovsky: 
listin jich se nezachovalo, jen pečef a pohár cechu Ševcovského. 
(Obr. 49.) Z vétáích závodů jmenujeme výrobu sodovky, cihelnu 
a rolnicky lihovar.

Výroční trhy mají 4, a to vždy ve středu: po Velikonoci, 
po sv. Vité, po sv. JiljI a před Vánoci. Den přod jarmarkem 
koná se trh  dobytčí. Týdenní trhy úterkové zanikly. Dva výroční 
trhy (o sv. Vité a  Jiljím) obdržela obec od krále Matyáše. Dva 
trby koupila si v 17. století od méstečka Horních Kounic.

Průmysl a obchod podporuje Občanská záložna založená 
r. 1910.

Dobytkářstvi věnuje se péče; roku 1910 chováno %  koni, 
412 kusů hovězího dobytka, 142 koz. 460 vepřů a 96 včel- 
nich úlů.

Před zrušením roboty robotovali poddáni z lánu týdně 
1 den s potahem, domkaři konali pési robotu ročně 17—23 dni 
buď na poli neb v lese. Z drůbeže odváděli každou jedenáctou 
husu, kaclrnu a slepici. Vajec nedávali. Výkupného z lánu platilo 
se liOO—700 zl. stř.

Obyvatelů bylo: roku 1836, ve 189 domech 784 obyvatel, 
roku 1870 ve 148 domech 896 obyvatel, roku 1900 obyv. 972, 
(z nichž 461 mužských a  511 ženských) ve 167 domech, a po
slední sčítáni z r. 1910 vykazuje 963 obyvatel, z nichž 4 uživaji 
obcovaciho jazyka německého; obyvatelé jsou katolíci až na 
12 židů.

V Rouchovanech jest poštovní a telegratický úřad, četnická 
stanice, sídlo obvodního lékaře.

Spolky jsou zde: Hospodářsky s knihovnou založeny r. 1881, 
Čtenářsky s knihovnou založeny r. 1871, Hasičsky založeny r. 1882.

Z rodáků rouchovonskych sluši byti poznamenáni: Kment 
Fcrd., bývalý kons. rada a farář u sv. Jakuba v Bruč, dr. Leo
pold Konvalina, byv. profesor gymn. ve Vidni, později zemsky 
Skoldozorce ve Slezsku, Alois Milota, kněz řádu pobožných škol 
(piarista), rektor koleje a ředitel gymn. v Kremži (v Dolních 
Rakousich).



Obr. 49. Pfibftr iih |>fiv1tanon (Vilkum) r«rbu fftvr-nvpk^bo v Rflúrliovan*ch.
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Živelní pohromy: Velkou neúrodou trpélo městečko v le
tech 1817 a 1842, kdy po 17 měsíců nepršelo. Silné požáry za
znamenány jsou v letech 1805, 1845 a 1840.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl původně slohu rom án
ského; později byl v golický pozměněn, jak dokazuje presbytář, 
v němž zazděny jsou bohužel i sanktuarium i sedilia. Opravy na 
lom kostele provedeny byly v letech 1032 a  1851, nejnovéji 
v roce 1802. (Obr. 50.) Tohoto roku byl vymalován a zřízeny 
nové dva oltáře. Náhrobních kamenů neni. V presbytáři visi 
vzácný obraz sv. Josefa, darovaný r. 1868 z Vidně od Marie 
Kukát kové, rozené z Rouchovan. Obraz na hlavním oltáři Na
nebevzetí Panny Marie maloval roku 1783 Jan Kyselý z Třebíče. 
(Obr. 51.) Z mešních rouch zachován jest starý zlatém protkaný 
ornát, jenž pochází ze zrušené jezuitské koleje znojemské. Krásnou 
zlatou gotickou monstranci daroval r. 1886 za příležitosti své 
zlaté svatby oběan Karel Sýkora.

Na starožitné čtyřhranné věži visi 4 zvony původu vesměs 
novějšího. Největší z nich 19 centů těžký pořizen byl přelitím 
ze starého zvonu roku 1885; má nápis: Sancta Maria, ora pro 
nobis pcccatoribus. Dřívější nápis byl: Ecclesiae Rouchovanensis 
r ampana liunori B. M. V. in coelos assumptae fusa ao. 1714. In 
Znaim. Goss mich Joh. Georg Begel. Druhý zvon 7 centů těžký 
je s nápisem: Ecce crucem Domini! Fugile pestes adversae. Znova 
přelitý z umluveného plalu od vyzváněni léta MDCClf. Třeli 
zvon 3 centy těžký „Sub venerabili eximio Joh. Wenc. Klas hoe 
tempore parocho Rouchowanensi factum e s t  A fulgure el tem- 
pestate libera nos Dom. Jezu Xte.

Hřbitov býval dříve okolo kostela, nyní jest sice poblíž 
kostela, avšak již za městečkem; roku 1890 značné byl rozšířen 
a novou zdi obehnán, také zřízena prostranná hřbitovní komora. 
Pochovávají lam obyvatele všech přifařených osad.

Nynější fami budova vystavena byla r. 1802. ostatní ho
spodářská staveni r. 1820, opravena byla veškera staveni r. 1901. 
Ku faře patři krásná zahrada a pozemky na 25l/2 ha. Chudinsky 
ústav iná jmění 10.124 K.

Přifařeny jsou mimo městečko Rouchovany vesnice: n e ř -  
manice, Lipňany, Přešovice, Skreje, Šamikovtce a mimo samoty 
Bořikovice a Nové Dvory ještě 6 mlýnů.

itU
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Fara v Rouchovaneeh patři mezi nejstarší na Moravě: 
máme o ni písemné zprávy již z  první polovic* 13. století.

Roku 1243 farář Bedřich (Fridericus)1) svědčí na listině, kterou 
urovnává spor mezi opatem lucktm Junem a Vipertem, rek-

') Sarcedo* ile Hnuchvan
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torem sv. Itipolita v Hradišti u Znojma o mlýn pod hradem 
Znojemským. (Cod. d. III. <}. 81.1 Týž farář rouchovanský Bedřich’) 
potvrzuje roku 1247 sudímu brněnskému Alrnmovi svědectvi. že 
rytiř Jan poslední závěti odkázal klášteru Velehradskému Něm
číce. (Cod. d. III. č. 11<U

Roku 1259 vyskytuje se v listinách jakýs Rudlin z Ruchvan 
(byl-li lo farář, neni bliže udáno).

Leta 1273 český král O takar daroval kostelu Panny Marie 
v Rouehovanech ves „Priswitz* (Přišovice), která mu po smrti 
Marchvarda připadla, zvláště pro zásluhy rektora tohoto kostela 
W ernhera (bývalého kaplana svého), jemužlo udělil také právo 
souditi obyčejné přestupky v té dědině. {Cod. d. IV. č. 70.)

Roku 1275 rozhodoval W em her, farář v Rouehovanech. 
v rozepři mezi klášterem Oslavanským a  Kadoltem (viz déjinv). 
Farář W em her, jenž se stal kanovníkem olomuckým, založil 
v Rouchovanském kostele zádušni mše za sebe. Roku 1301 do
volil biskup Theodor a  kapitula kanovnická v Olomouci, aby 
tato mše na žádost kanovníka W ernhera byla slavnostně sloužena 
v kostele Olotmickém. W ernher na toto záduši poručil 3 hřivny, 
které uložil na Dlouhé Loučce (Langendorf). (Cod. V. str. 125.)

Roku 1311 svědčí farář rouchovanský magister Kristián na 
listině pani Vratislavy, vdovy po Štěpánovi z Kráso nic, když tato 
darovala patronát v Krásonicich a 2 lány klášterům v Zábrdovicích 
a Nové Říši. (Cod. dipl. Vil., 798.)

Roku 1825 dovolil král český Jan, aby kostel Rouchovanský 
svýrn patronátem  přivtělen byl některému klášteru: ku prosbám 
královny Elišky darován byl klášteru cisterciáckému ve Zbraslavi 
„aula reg ia11 jmenovanému, který založil jeji otec Václav II.. což 
papež Jan XXII. potvrdil. Papež v listině praví, že Eliška, jsouc 
stižena neipoci, slíbila vénovati 100 hř. stř. k dobrém u účelu, 
což tímto darováním splňuje. Zároveň přivtělil papež Rouchovany 
se všemi požitky ku stolnímu zboži klášternímu. Že by Eliška, 
jak Volný v „Kirchliche Topographie* mylné tvrdi. byla patronát 
v Rouehovanech darovala cislerciálkáut na St. Brně, postrádá 
veškeré podstaty. Klášter Zbraslavský však s darem tlm nešetrně 
nakládal, protož markrabě Karel r. 1340 opatovi zbraslavskému 
zakázal prodali neb zastavit! zboži a desátky náležející kostelu 
Rouchovanskému.

') Dom. Frirlrricas. pietami* <te Huoohovan.
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Tento zákaz opětoval roku 1347. Praví: .Quippe non de- 
bemus permittere, quod bona predktis religiosis a  progeniloribus

nostris in remedium el salutem animaruro ipsorum uasignata 
aliqualiterdetrabantur.* (Poněvadž nemftžeme připustí ti, aby statky



svrchu psaným feholnikúm od našich rodičů pro spásu a blaho duál 
jejich Určené jinakým způsobem odlouděny byly.) (Cod. d. VII. 
r. 565 a 703.)

Roku 1351 činí se zmínka o knězi Brikcimu z Rouchovan, 
jemuž na přímluvu císaře Karla IV. papež Kleniens VI. reservoval 
církevní důchod podřízený arcibiskupství Pražskému.1) Roku 1377 
připomíná se v Rouchovanech farář Vavřinec, že byl faráři Iře- 
bů-kému dlužen 20 kop.

Poněvadž Rouchovany klášteru Zbraslavskému příliš vzdáleny 
byly, zapsali Jan opat a konvent Zbraslavský roku 1484 desátek 
v Rouchovanech po smrti neb. Jindřicha z Lipého a také již 
syna jeho Pertolda. nejvyššího maršálka království Českého, 
nyni ve 300 kopách česk. a ve 100 kopách mečových Vilémovi 
z Pernštejna a Jindřichovi z Lipého, syna Pertoldovu, doživotně. 
(Arch. český.)

Páni z Lipého berouce bohaté příjmy kostela Rouchovun- 
ského obsazovali faru nájemnými kaplany, což vysvítá z půhonů 
r. 1502 (VIL 1169 a 1170): Tůma ze Skreji pohnal p. Jindřichu 
z Lipého a na Krumlově, nejvyššího maršálka království Českého, 
z 200 hř. př. stř., že mu lidí svých před pány postaviti nechce 
z Růchovan, zejména: Petrmana, který lim časem rychtářem byl. 
Havla, kterýž ty časy byl konšelem, Havlíčku, který jest nyni 
rychtářem, Ondry Šerého. Šimka, bednáře. Jana Hradeckého, 
Šunka, řezníka. Prokopa, koláře, kteříž jsou byli při poručenstvi 
kněze Šimona, kterýž byl v Rúchovanech kaplanem nájemným. 
Také Jindřicha pohnul proto, že lidi svých rtichovanských k tomu 
držeti nechce, aby mu statek kněze Šimonův vydali, kterýž 
jest jemu poručil, aby on podle vůle své jeho rzkázáni, kam 
jesl co rozkázal, spravil. Roku 1512 postoupil farář Jiří Ludic 
fami pozemky ťarnikům za skrovné nájemné. Za pánů z Lipého 
rozšířilo se záhy kališnictví, později i bratrství v Rouchovanech. 
Roku 1607 farář Lukáš Hanselius po dlouhých soudech s (arniky 
obdržel zpět pozemky, tamikům jen do nájmu propůjčené. Po 
bitvě Bělohorské pro nedostatek kněží přifařeny byly Rouchovany 
až do roku 1675 do Čučic. Ale již roku 1671 ustanoven byl 
prozatímně duchovni správce Udalricus de Mario a po něm ná
sledoval Kašpar Zdechal. Déle zde působili: Jan Ludvik Kory- 
tovský (1732—1741). Jan Vilém Pol (1741— 1755). Václav Kortunát

•> Toul" ohnito! 25 koji * duchovni správou, 18 kop bet ni.
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Klos (1765—1768), jenž svou podobiznu inventárně věnoval 
faře. a Josef Vogl (1778-1794).

Před r. 18*8 dávali farnici desátku farářovi každou 10. husu 
a 10. jehně: kdo toho neměl, z každého kusu 1 kr., z dojného 
dobytka z kusu 3 kr. Mimo to dostával farár od obce rocne 
10 sáhů dřivi a z 6 mlýnů po žejdliku másla. Celo- a půll&nici 
platili desátek do Krumlova. Chalupnici, jichž bylo 64, dávali 
po 10 snopech žita. péenice, ovsa, čočky a viky. Z kněžské louky 
před seuoseči se zaplatilo 18 stř. dvacetníků.

Nejstarší matrika založena jest r. 1708 farářem Matějem 
Fr. Jos. Besedou (1700—1720), pamětní fami kniha roku 1803 
farářem Mik. Čokličem (1802—1828), který fami budovu a veSkerá 
hospodářská staveni dal obnoviti. Od r. 1831—1848 farářoval 
zde Jan Pelikán. V poslední době nejdéle působil na zdejší faře 
Josef Hauer (1848 — 1887) a od roku 1889 spravuje fami úřad 
velmi zdárně konsistorai a biskupsky rada Jan Doležel,1) jenž 
opravě a ozdobě kostela největší péči věnuje.

Škola byla zajisté v městečku Rouchovaneeh již za dávných 
<lub: o školu starali se majetníci páni i  Lipého a faráři. Avšak 
známá starši školní budova zdejší pochází teprve z r. 1818, vy
stavěna nákladem krumlovského pána. Poněvadž již v druhé 
polovici 19. stoleti počtu žactva nedostačovala, vystavěna byla 
budova novů.

Ještě r. 1893 sem při školeny byly také Sam ík o vice, které si 
však toho roku zřídily školu samostatnou. Nejdéle na škole zdejší 
působili učitelé Jan Vocetka a A nt Cyba. Po nich po 14 roků 
blaliod&mé zde působil Václav Všotečka, rodák třebicky. Založil 
r. 1872 pamětní knibu, jakož i knihovny žákovskou a učitelskou. 
Jeho nástupce nadučilel Lad. Kanis2) pěstoval se zálibou ovocné 
stromy.

Dějiny.

Rouchorany byly od starodávna statkem zeměpánův, kteři 
i zdejši patronát drželi a faru knězi obsazovali (viz dějiny fary). 
R. 1273 daroval král Otakar IL kostelu zdejšímu ves Přišovice 
(Priswilz) na záduši za sebe a své předky pro zásluhy rektora 
Vernera, svého bývalého kaplana. Také dal mu právomoc sou-

') Zaslal redakci Vlaslivůdy výftaUty z farní kroniky.
!) Podal na zaslaný .Dotazník1 obšimč zprávy.



clili obyčejné přestupky: na zraněni u zabiti měl si jako p říse 

dícího rádce povolali soudce toho místa.1) (Cod. d. IV.. č. 70). 
Tyž Verner, farář v II. rozhoduje r. 1275 v rozepři kláštera Osla
vanského s Kadoltem. synem E karta z Miroslavě, o patronát 
v Troskotovicích. (Cod. d. IV.. č. 112).

Když král Jan Lucemburský zdejší putronát daroval klášteru 
Zbraslavskému, povýšil zajisté Rouchovany na městečko, o čemž 
m á m e  pádné důvody. Král Jan jsa  v tísni peněžní zastavil Rou- 
chovany se dvěma jinými staršími městečky Starčem a Brtnici 
Bohušovi ze Strřiče. ale syn jeho markrabí Karel r. 13J-3 dovolil 
Smilovi z Lichtemburka, aby za cenu zástavní statky ty vyplatil, 
k čemuž slíbil mu přispěli 500 kopami. (Cod. d. VIL, č. 490). 
2* Rouchovany již v 1. polovici století XIV. byly městečkem, 
vysvitá z listin z r. 1353 a 1355. (Cod. d. VIII.. č. 194 a 330.) 
Obé listiny jsou německé. První listinou prodává Jutka z Otro- 
šovic (snad Otročkovic) Benešovi z Borotic v Něm. Boroticích 
dva lány, druhou listinou Vilém zTavíkovic a Guzkraj z Litavan 
odevzdávají Mikuláši ze Křténice (Mstěnice?) dva lány v Lita- 
vanech. V obou listinách jakožto misto leženi v případě nedo
drženi smlouvy jmenují se Rouchovany. Bylyf zajisté tehdy a již 
dřivé městečkem, jak se také v druhé listině „Beilager irn Markt 
zu Ruchvan* zcela patrně nazývají.

Po smrti Srnila z Lichtemburka. který shora jmenovaná 
městečka jen do své smrti (před r. 1350) v užíváni mě), připadly 
Rouchovany markraběti. Markrabě Jan přál Rouchovanům ; listem 
ze dne 3. února 1369 udělil svému městečku právo odúmrti 
(volné závěti], dovolil mu jakékoli pivo nalévati. ale zakázal, aby 
se na mili od městečka pivo vařilo. Mimo to udělil všem okolním 
obyvatelům, ktefi by se přestupku proti cti (Ehrleich) dopustili, 
útočiště své hledati v Rouehovanech. Až do dnešní doby udržela 
se pamět na soudní právo v Rouehovanech: na náměstí dosud 
zachovaly ^e kameny, na kterých prý stával pranýř, u kterého 
trestáni bývali provinilci, zvláště padlé ženštiny. Druhou závětí 
datovanou v Praze roku 1366*) odkázal markrabí Jan městečko 
Rouchovany synu Prokopovi, avšak třetí (poslední) závěti dato

') Snad mři jit král Otakar v il my Mu založili ide, kde daleko -iroko 
m ísta nebylo, mésto, ale otevřená poloha Houchovan nlnftjMmu opevn. ni tie 
byla výhodná.

*) Cod. d. II. IX. č. 4áU.
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vanou ze dne 26. března 1371 v P raze1) drahorozeném u synovi 
Janu Soběslavovi. Když tento po smrti otcově (f  1375) stal se 
biskupem litomyálským (r. 1381). zmocnil se R ouchovan m arkrabí 
Prokop.

Markrabí Prokop daroval hrad Rahštýn s příslušnými osa
dami, ku k le rím ž ještě přidal blízké městečko Rouchovany svému 
stranniku Hynkovi z Kunštátu, tak zvanému Suchému Čertovi. 
(Viz Rahštýn).

To jest pa lm o  z Pfihonu z r. 1406. kterým Jindřich z Je
višovic pohnul Hynka z Kunina m ěsta řeč. z Jevišovic (Suchého 
Čerta) z Rúchovan. z Rabšlejna a jiného zboži, že slibil s jinými 
rukojmími za f  Jindřicha z Hradce za 1000 kop a nyni to neplní.

Za válek husitských obsadil a držel Rouchovany m arkrabí 
a  pozdější král Albrecht, vévoda rakouský, který r. 1437 Rou- 
chovanftm privileje m arkrabího Jana potvrdil, 'tro sky  hradu  
Rabšlejna a k nému přislušicí zboží i s Rouchovany zapsal král 
Ladislav (Pohrobek) panu Pertoldovi z Lipého, jenž roku 1447 
zakoupil nedaleký odtud Mor. Krumlov: držbu Rouchovan do
svědčuje pfthon Šim ona rychtáře, kon»elft a véecké obce městečka 
Rúchovan. kterým pohnali pány Hynka a Bočka z K unštátu a 
z Jevišovic i Kúnic za 100 hř. gr., že dopouští piva vařiti ve vsi 
Kunicích |v Hor. Kounicich) jim ke ékodé. nem aje k tomu práva. 
Poručníky tohoto půhonu učinili p á n y  s v é  Pertolda /. L ipého 
n (jeho syna) Jindřicha z Lipého.

Jindřich z Lipého vyženil s Barborou, dcerou krále Jiřího, 
král. město Ivančice, čimž Rouchovany připojeny k Ivančicfim.

Jindřich zemřel r. 1469: syn a nástupce jeho Pertolt IV. 
zůstavil r. 1476 za 2200 kop gr. a 800 zl. část svého m ajetku 
Vilémovi z Pernštejna, kterého učinil poručníkem svého synu 
Jindřicha a ostatních dítek svých. .Mezi zastavené statky patřily 
také Ivančice se shořeným hradem  Rabštejncrn a Rouchovany.

Pertolf IV. zemřel r. 1482. P o  jeho smrti jm enoval r. 1483 
kiál Vladislav Viléma z Pernštejna nejvyšším maršálkem král. 
Českého do plnoletí syna Pertoltova Jindřicha a potvrdil mu 
r. 1484 všechny zápisy, které měl Vilém po nebožtíku Pertoltovi 
/. Lipého na Ivančice, Rouchovany a Mikulčice, dal mu na nich 
život a připsal mu k sum ě zástavní ještě  8000 zl. Vilém ale
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dobrou vůli postoupil třeli zápisův Jindřichovi. O pa tm ?  Vilém 
dni si také od krále Matyáše zápisy ty na Ivančice a Rouchovany 
potvrditi. ano vymohl na králi Matyášovi, že mu dal r. 14S0 Ivan
čice. Rouchovany a zboži Habštynské v pravé a zpupné dědictví.

Zároveň vymohl na králi, že Rouchovany, ktere za 
válek s králem Jiřim valné sešly a skoro na vesnici poklesly, 
znova prohlásil městečkem, dada jim právo konati dva výroční 
trhy a užívali znaku. Pergam enová listina opatřená pečeti královou 
(S. Mathic Dei Gracia Regis Hungarie Bohemie Marchionis Moravic 
Dux. Slesie), dobře zachovala dosud jest uschována v archive 
městečku. Zniř takto: Matyáš z bozi milosti uherský a česky 
král etc. markrabě moravsky etc. Oznamujem limto listem vSem. 
že b žádosti a  ustavičné prosbě urozeného Yrilemn z Pernštejna, 
nejvyššího maršálka království českého. A nejvyššího komorníka 
Czudy brněnské. Váživše také jeho mnohých služeb hotovost; 
kterouž jest nám učinil. A aby tim lépe činiti mohl a povinny 
byl. Městečko jeho Rouchovany z naši zvláštní milosti obdařili 
jsm e a obdarujeme tímto našim lis tem : jakožto král česky a m ar
krabě moravsky, tak aby již předřečené Rouchovany městečko 
slouli na budoucí časy mohlo. A poněvadž jiná městečka m ar- 
krabstvi našeho moravského každé vedle řádu svého nade vsi 
obecné svobodami, jarm arky a tíhy vysazené sú, My chtějíce, 
aby jim  toto vrovnati se mohlo, ja rm ark dvakrát v roce, totiž 
jeden na  den svatého Víta a druhy na den svatého Jilji jim 
dali jsme a mocí tohoto listu dáváme, však jiným jarmarkům 
a trhům ve okolních městečkách bez Škody. A aby vždy hoj
nějších našich milosti k sobě užitek poznati mohli, erb jm eno
vanému městečku na tomto listě malovaný, totiž štít a na štítu 
v zeleném poli snop pšenice. A ruku po loket polovice šerou 
barvou misto sukně přikrytou, v niž srp pod snopem drží, dali 
jsm e: Chtic. aby téhož erbu na pečeti i jinde namalováni ryté 
poživa ti mohli a  protož chceme, aby takové naše obdarováni 
bylo vyhlášeno po ja rm ad ch  a obecních trzích v městech, mě
stečkách i ve vsích. Přikazujíce při tom všem, abyste již znajíce 
toto naše obdarování, toho městečka Rouchovan: při tom, čimž 
od nás obdarovaní jsou, zachovali; jináč v tom pod zachováním 
milosti naši nečiníce. Dán na Vyškově w středu den svatého 
Franciska let božich tisícího čtyřstélio osm desátého šestého. 

(Obr. 52.)

Sr.a
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Jindřich z Lipého došed let mužných nabyl hodnosti gvých 
předků, stav se nejvyšším maršálkem království Českého, a v man
želství vzal si dceru Vilémovu, Bohunku z Pernštejna. Věnem 
s ni obdržel statky, které kdysi zastavil jeho otec Vilémovi 
z Pernštejna s podmínkou, že kdyby Vilém v statky ty opět se 
se uvázali minii, Jindřichovi to má před rokem oznámili, po roce 
pak zástavní sumu 2200 kop gr. a 500 zl. uh. na radnici brnénské 
hotově vyplatiti.

Jindřich z Lipého ze
mřel (roku 1513) před svým 
tchánem. Jeho syn Jan dědil 
mésto Ivančice a městečko 
Rouchovany se zbožím shora 
uvedeným, ale také musel 
s počátku dědovi písemně 
přislibiti, že mu Ivančice a 
Kouchovany do majetku pře
pustí. dá-li mu to 3 měsíce 
předem věděli. Avšak svou 
závěti pamatoval Vilém na 
vnuka Jana z Lipého, učiniv 
toto pořízeni: „Což se Rou
cho van. Ivančic a Litobratřic 
dotýče i jiných zboži, které 
mně Vilémovi z Pernštejna 
etc. přísluší, jakož jsem toho 
nebožtíku panu Jindřichu 
z Lipého etc. přál drželi do vůle své, též jsem toho také tak 
nechal držeti Janovi z Lipého, nejvyššímu maršálku král. Českého, 
synu nebožtíka pana Jindřicha z Lipého, a to do vůle své, tedy 
ta zboži svrchu psaná, aby zůstaly při svrchupsaném Janovi 
z lápého etc., a v tom synové moji, aby jemu překážky žádné 
nečinili, a on aby jich mohl uživati jako svých vlastních.*

Kdyby však Jan nezanechal potomkův, mělo vše připad
nout! straně Bohunčiné. Tak zůstaly Rouchovany u rodu pánů 
z Lipého spojeny s městem Ivančicemi s rozšířeným velkostatkem 
Mor. Krumlovem.

Páni z Lipého starali se pilné o rozkvět svého městečka 
Rouchovan, kterému různé milosti udělovali, čehož svědkem jsou



zachované v archivu Rouchovauském původní listiny. Roku 1532 
Jan z Lipéiio a na Krumlově, nejvyšší maršálek král. Českého, 
dovolil městečku, aby si zakoupilo a užívalo půl dvora v Ša- 
mikovicich s příslušenstvím. Roku následujícího zakázal oby
vatelům na předměst! Rouchovanském vařiti pivo pro svou 
potřebu i na prodej, aby každý, kdož m i vinohrad (třeba i jinde 
na př. ve Zbánickych horách), směl vino šenkovati, ule jen od 
vinobraní do sv. Martina (tedy jen burčák). Z každého vyšenko- 
vauého vědra mělo se do obce zaplatiti půl čtvrtá peníze. (Dáno 
na Krumlově v neděli před sv. Řehořem r. 1533).

Roku 1574 Pertolt z Lipého dal obyvatelům svého městečka 
Rouchovan „znamenavše jich snažnou a pokornou prosbu, do
brotivé jsouce k tomu náchylní a před očima majice jich poslu
šenství a věrné zachováni* odómrf: aby totiž bud za zdravého 
života neb na smrtelné posteli volně mohli učinit i pořízeni za 
přítomnosti rychtáře, 1 neb 2 konšelů a  jednoho obecného člo
věka. Byl-li statek poručen dědici přespolnímu, měl tento zdě
děny grunt osaditi hodným člověkem. Zemřel-li by někdo náhle 
bez pořízeni, měl právo na dědictví nejbližší přitel; kdyby žádny 
dědic do roka se nepřihlásil, propadl statek obci. Ve všech roze
přích o dědictví inaji se obyvatele Rouchovan pro právo utikati 
jen ke svým pánům a nikam jinam. (Dáno na Krumlově v pátek 
den Proměněni Pana Krista.)

Roku 1597 předstoupili .opatrní purkmistr astarši i všecka 
obec lidi poddaných z městečka Rouchovan* před Jana z Lipého 
a na Krumlově, nejv. maršálka atd, žádajice, aby jim obdarováni 
svých předkův potvrdil. Ochotně tedy potvrdil jim: 1. listy svého 
děda Jana z roku 1532 a 1533 (o dvůr Šemikovsky, o šenkováni 
piva a vina na pfedměsti), i .  list svého otce Pertolda z Lipého 
z roku 157-i ohledné úmrtí.

Zároveň udělil jim tyto milosti:
Předně odpustil městečku prodáváni ročních osmi beček 

vina, začež se zavázalo městečko ročně do panského důchodu 
o sv. Václavé zaplatiti 100 zL Druhou milost udělil sousedům 
rouchovnnskym, kteři chovali koně, že nemuseli jezdili na desátky 
obilní, ozimé a jami, do Hrotovic, začež pak povinni byli ročně 
20 zl. (1 zl. po 30 kr., 1 kr. po 7 denárech) do důchodu platiti.

Třeli dovolil, aby usedli v městečku občané vzdali se 
práva vařiti pro sebe pivo, a nařídil, aby pivo toliko vařilo se



v pivovaře k obecnému dobru: také stanovil, aby kdožkoli by 
se v Rouchovaneeh usadil, ať si byl stavu panského, duchov
ního neb obyčejného, nikdo neosoboval si pivo pro sebe vařiti. 
aneb cizi pivo do obce vozili a je šenkovnti. Okolním obcím 
svého panství nařídil, aby ve svých hospodách jen pivo Rou- 
chovanské nalévali. Také dovolil, aby pivo to i cizopanským 
hospodám prodáváno bylo, jest-li by tito dobrovolné je  ode
bírat i chtěly.

Listinu tuto potvrdili svédei: Jan Vanecký z Jemničky a 
na dvoře blíže města Ejvančic, Ctibor Zarubský z llofeřic a na 
dvoře svob. Čeňkové a Kryštof Hokovský z Hokova a na dvoře 
svob. v Budkovicich. (Dáno na >Ior. Krumlově v úterý v den 
památný sv. Jana Křitele božího.)

Současné požádali Rouchovanšti svého pána, aby jim vy
mohl potvrzeni jejich starších privileji u císaře u krále Rudolfa 11., 
což on ochotně učinil. 1 potvrdil král městečku předně listinu 
markrabího Jana z roku 1369, dále listy markrabího a krále 
Albrechta z roku 1437, krůle Jiřího z r. 1458 a krále Matyáše 
z r. 1486.')

Kromě tobo potvrdil jim upraveni artikul o vaření a pro
dáváni piva, které jim dal jejich pán Jan III. z Lipého. Ku konci 
praví král Rudolf: .Protož přikazujeme všem obyvatelům a pod
daným našim ze všech stavův markrabstvi našeho moravského 
nynějším i budoucím, věrným milým, abyste častopsané obyvatele 
rouchovanské při tomto p o tm ě n i  našem a jim milosti učiněné 
měli, drželi a neporušitelně nyní i v budoucích časích zachovali, 
žádných jim v tom překážek nečiníce, ani činili dopouštějíce pod 
uvarováním hněvu n nemilosti naši císařské i budoucích našich 
králův českých a markrabí moravských.*

„Však proto chceme, aby toto naše obdarováni a milosti 
učiněni jednomu každému bez újmy a škody jeho spravedlivosti 
bylo. Tomu na svědomí pečeť naši císařskou k tomuto listu při
věsili jsme ro zkáza ti ráčili.

Dán na hradě našem pražském v pondělí po slavnosti 
sv. Bartoloměje, apoštola božího, léta Páně tisiciho pétistého 
devadesátého sedmého.®

l) Všechny tyto listiny v originálech chová dosud radnice Houchovanská: 
kromé toho jest tu stnrá gruntovní kniha domúv z roku 1591. Slnrá katastrální 
umf>n z ruku 1S3Ď. Radnice nynájfi vystávána byla roku 1814.



Roku 1620 súčastnil s« odboje proti králi F e r d i n a n d o v i  11. 
v přední řadě krumlovský pán Pertold VI. Bohobud z Lipého. 
jenž po bitvě Bělohorsko pokutou pozbyl všechny statky a úřady, 
tři roky strávil ve vězeni a v největší bídě zemřel roku 1043 
v Uh. Skalici.

Velkostatek Krumlovský a s nim také Rouchovany zapsaj, 
král Ferdinand Gundakarovi knížeti z Lichlenštejna. U toho velko
statku zůstaly pak Rouchovany napořád a  sdílely podobné osudy 
jako město Ivančice. (Viz Vlastivědu, okres Ivančický.)

Téžké doby, zvláště velkou tiseň íinančni zažilo tehdy mě
stečko Rouchovany. Dokladem toho jsou nám 2 rukopisné zprávy 
z těch dob zachované v zemském archivu (Bočkova sbirka).

Roku 1642 purkmistr a rad a městyse Roucliovan vyznávají, 
že jsou svému spolusousedovi Janu Slováčkovi dlužni 50 zl. a 
je při nejbližším sv. Jiři zaplatí. — Ale Spatné pochodil za svou 
ochotnou dobrotu véřitel Slováček! Za 13 let nebyl ani dluh 
vrácen, ani úroky placeny!

Listu dlužnímu přiložen jest dopis měšťana Joanesa Seba- 
stiunidesa z Jaroměřic datovaný ze dne 20. listopadu 1655.l) 
Prosebný dopis jelio adresován jest slovutnému panu Jiříkovi 
Reicheltovi, hejtmanu panství Jaroméřického. Sebaslianides při
pomíná panu hejtmanovi, kterak roku 1651 Jan SlaváČek z Itou- 
chovan svému synu Martinovi, když se ženil s Annou, dcerou 
Sebastianidesovou, odevzdal zápis na dluh 50 zl. městyse Rou- 
chovan v jeho plnomocenstvi a lo před Rouchovanskými sousedy 
Bartoněm Nožiřem, Pavlem Sládkem, Václavem Ševcem a Janem 
Růžičkou. Tito všichni tvrdili, že dluh spravedlivý jest, a žádný 
z nich se neozval, že by v tom nějaká závada býti měla: toliko 
omlouvali se pro nezaplaceni následkem nemožnosti, o poshověni 
žádajíce. Avšak nynější pan primátor rouchovanský „nějakou 
novou invenci* nachází proli zápisu a pečeti. Napomenul o za
placeni dává za odpověď: „Až se se svou vrchnosti milostivou 
poradí, má-li se ten dluh platiti nebo n e !‘

Poněvadž jeho zeť Martin Slaváček jemu ten dlužný zápis 
za jiné své dluhy přenechal, tedy uctivé žádá, aby pan hejtman 
jaroméřický v té záležitosti přimo jednal s panem hejtmanem

áótí

») Byl to mftétan na tu Jobu  velnu vzdělaný, a jak celý dopb  dokaznjo. 

správnosti jazyka mutořskčho velmi dbalý'.



krumlovským, by mu konečné obec Kouchovanská spravedlivý 
dluh i s úroky 131elými vyplatila.

Že dluli 50 zl. na ty doby byl značným obnosem, o tom 
nás poučuje hlavni rejstřík na příjmy a vydání pro rok 164-7 
obce městečka Rouchovan. Vgech příjmů za rok bylo 116 zl. 
rýnských, 3 kr. a 2 den. Vydáni bylo by příjmy skoro kryto 
bylo, kdyby nebyly „vojenské durchcuky*, které samý stély 161 zl. 
22 kr.

Přijmy obnlezeny byly na dávky některých poddaných, na 
výtěžek obecniho mýta (jen 4 zl. 19 kr.!), na poplatky o ja r- 
macich, na výtěžek za obili a za chmel a na užitek z prodeje 
panskjch vin.

Mezi výdaje sluši vytknouti náklud při nakládáni vina 
z panských sklepů v Krumlově, převáženi vína do Rouchovan 
a skládáni ho do zdejáich sklepů, výlohy za džbány, hrnky a 
sklenice při nalévání u jiné. Starému sládkovi zadržalé služby 
dáno 2 zl. 35 kr.. starému rektorovi 2 zl.. novému rektorovi 
Václavu Rokytoví roční služby až do Třech Králů 6 zl., písaři 
předešlému Johanesovi Vilimovskému až do 17. dubna 6 zl. 37 kr. 
a nynějšímu písaři Kryštofu Falkenberskému za půl léta vedle 
smlouvy 10 zl. 48 kr.

Náklad na správu fary, školy a kostela nebyl toho roku 
žádný, na rathaus pouze 40 kr.. z čehož odpadlo za trdlici mly
náři Piksovi 30 kr.

Také almužny udělila toho ruku obec Rouchovanská: Ma
tyášovi řádu karmelitského z Králové Hradce od sv. Antonína
dali 4 kr. a jednom u studentu z Trenčína 2 kr.!

R. 1672 osazeny byly Rouchovany jen  skrovně; byl zde:
1 dvoulán majicf 00 m ěr I., tolikéž II. a III. třídy (byl to obecni
dům), 4 půldruhá lány o 45 měrách v každé třidé. 2 celolány 
o 30 měrách v každé třídě, 8 půllánů o 15 měrách v každé 
třidě, 2 domkaři s polem 2 1/* měřice, 18 domkarů bez pole za-, 
bývajících se řemesly, mezi nimiž byl také barviř, kam nař 
a mlynář.

Pustin od r. 1658 b y lo : 2 půldruhalány, 2 celolány, 2 půl- 
lány, 1 zahradník, 7 domkařů, ze starých pustin byl 1 půldruha- 
lán, 1 celolán, 4 půllány a 43 dom ky; mimo to pustý dvůr Bo- 
řikovice (dvoulán), jebožto pole ode dávna mezi Rouchovansko 

bylo rozděleno.
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Některá jména tehdejších obyvatelů: Bader, Bilsfcý, Boja
novský, Císař, Gallina, Hrubý. Hrůza, Havlíček. Lombšic, Milola, 
MikýSek, Muzikář, Vlaštovice. Velek, Stejchan, Weber a j.

R. 1750 bylo zde: 10 sedláků (celolániků), kteří robotovali 
párem koní 3 dni, 26 pololániků robotujících jedním koněm 3 dni 
a 61 čtvrtlániků, ktetí konali pěší robotu H dni. Desátky platily 
Rouchovany svému faráři, a 3ice: 47*/* miry pšenice. 92 měr 
žita, Í0*/a miry ječmene. 31% miry ovsa a 7'/, miry hrachu.

Dle vrchnostenského přiznáni patřilo celkem k obci 1624 
měřic I. a tolik IL třídy a 812 měřic lil. třídy: vrchnost měla 
ii obce 193 měr lesa. Gruntovní činže brala 77 zl. 55 kr. z jatek 
5 zl. 50 kr., za písečné fůry do Troskotovic 23 zl. 20 kr.. za 
pivni šenk 18 z l 12 kr.; kromě toho odváděli 101 slepici.

V Bouchovanském Červeném domě vycepovalo se ročně 
ó sudů panského vina. v pivovaře navařilo se r. 1747 jen 48 
sudů, avšak r. 1749 již 203*/, sudu piva.

R. 1750 byly v Rouchovaneeh již 3 mlýny: Josefa Záruby 
s jed nim složením, Jiříka Remy s dvojím složenim, Ant. Vernera 
se dvojím složenim a pilou.

R. 1775 načítáno v Rouchovaneeh 10 celolániků, 25 polo
lániků, Ul osminy láníků, domkařů na obecnim gruntě 23.

Celolánici měli 102 — 104 měřic pole, 2 měřice pustin, luk 
na 31/, vozu sena; platili kontribuce 41 zL 30 kr., gruntovní 
činže o sv. Jiři & Michali 2 zl. 9 kr. a 1 slepici neb 8 kr.; ro
botovali od Jana do Michala s párem koni a 1 pěší osobou 
3 dni, ostatní čas jen s koňmi 3 dni. Robota směla se také vyplatili.

Pololánici drželi 55Vř měřic pole, zahradu na '/, miry. 
1 měř. pustin a Ink na 2 vozy sena; platili kontribuce na20zl., 
grunt, činže I zl. 4 kr., odváděli slepici neb 8 kr. Robotovali 
od Jana do Michala párem koni 2 dny a 1 osobou 3 dny, bylo-li 
však potřebí, tedy 1 pěši osobou 6 dui. ostatní dobu baď párem 
koni 2 dny neb I pěši osobou 3 dny, ale nyni za robota platili.

Ti, kteří drželi osminu lánu, měli 12 měřic pole. malou 
zahrádku, 1 měřici pustiny, louku na l*/s vozu sena. platili 7 zL 
18 kr. kontribuce, 17 kr. činže a 1 slepici; robotovali od Jana 
do Michala 1 osobou 3 dni, ostatni čas jen 1% dne. Robota 
byla zaplacena.

Mlynáři byli 3: Karel Máca měl 2 složeni a pilu. pole 17% 
měřice, luk na 2 vozy; měl povinnosti jako pololánik; František



Princ měl I složeni a jen 4 ‘/« miry pole a Mart. Krahulec též 
1 složení, 7 měřic pole; tito se <lružili mezi osminylániky.

Domkari nu obecním gruntě platili gruntovní daně 51 kr 
a robotovali po čety rok 1 den v témdni. Mezi ně patřil také 
žid, který ani daně neplatil ani neroholoval. Podruzi bez domku 
robotovali každý 13. den. Z radnice, ku které náleželo 147 
měřic pole. platilo se kontribuce 60 zL 21 kr a g ra n t  řinže 
4 zl. 15 kr.

Fara měla čislo 32. škola číslo 36, pivovar čislo 103. Misto 
roboty platili celolňnici 16 zl.. pololántci 8 zl. a osminylánici 3 zl.. 
mlynáři 8 zl. Kami desátek platili všichni majitelé osminy láno. 
majitelé polí „u Kněžské loučky* a poli ,na  čtvrtkách u lesa- 
a to ze všech obilních druhů a luštěnin, také platili desátek ze 
zelnic. Misto másla od každé krávy platily se 3 kr.. též se mělo 
odvádéti každé 10. jehně neb kůzle, aneb misto něho z každého 
kusu I kr. Z obce dostával farář 12 sáliů dřiví a z každé várky 
vědro piva. Ostatní desátky ze všech poli a ze všeho druhu 
obilního hnila vrchnost.

Do roboty počítaly se laké noční hlídky, hony a různé po- 
siiky; robotovalo se 10— 14 hodin při odpočinku 1—ihodinovém. 
V čas žni a seriosetV každý robotnik 1 x/t librou chleba byl po
dělen. Za mláceni domkaři a podmzi dostávali 11. mim.

Městečko mélo s vrchnosti pro dobytek společné pastvisko 
143 měr a mimo to v lesieh 141 i/ i miry pastvy.

Z jatek platila obec 5 zl. 50 kr., za nevoženi pisku z Tro
skot o vic 23 zl. 23 kr., za vařeni piva 18 zl. 20 kr. a  za posilky 
6 7 .1  21 kr.

Vrchnost byla oprávněnu v obecni hospodě prodávali vino 
a kořalku, obec povinna byla od vrchnosti kupovuti sůl. Každý, 
kdo založil vinici, zaplatil 15 kr., >.a vinný sklep 15— 30 kr., za 
za -Indolu Id — 15 kr.

Některá jm éna tehdejších obyvatelů: Adamec. Aichinger, 
Apltauer, Bujyner. Bechsa, Brak, Gabela. Čarovský, Čekala. Oiha. 
Dlabúlek, Gajda. Hene.-. Holový, Janoš, Jonáš, Karaš, Karka. 
Konvi lina. Kostelecký, Kurydt-k, Králiček. Máca, Makeš, Maxa, 
Paxa. Fovejšil. Rozmarýn, Salda, Šarabela. Šerák, Šindler. Viturna, 
Vrška. Vojnar, Zajíček a j.
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Ryšice

leží v dolíku m hlubokém asi 11 km jihovýchodně ml Hrotovic 
tta silnici z Rouchovan do Tuleáic: nazývají se nyni všeobecně 
Řešíce.

Půdorys osady má tvar mnohoúhelníku, náves tvar troj
úhelníka, do kteréž vedou 4 cesty : z každého rohu jedna a 
v prostřed nejdclši strany také jodna. Domy hledi na návsi bud 
štítem, bud průčelím; mezi jednotlivými domy jsou bud dvorky 
neb zahrádky: před domem jsou zahrádky jen někde. Výstupku 
u domů není. Domy stavěny z kamene a cihel jsou o m ítá n y  a  

na 3(t em od spodu bud modře neb černé ubm vnáuy; na některých 
jsou i mezi okny malované okrasy. Chalupy jsou mezi grunty 
roztroušeny.1) Asi 5 minut jižné od osady stoji zámek se dvorem 
a myslivnou: majitelé Ryšic nyni zde nebydli, nýbrž v blízkých 
Tulešicích. Do Rváic patfí samota Spálený mlýn s pilou na ři< c e 
Rokytné. Ryšice tvoři s vesničkou Kordulou jednu obec.

Ryšice pro sebe mélj r. 1835 v 97 domech 379 obyvatelů, 
r. 1870 ve 74 domech 363 obyv., r. 189U ve 82 domech 470 obyv. 
a r. 1910 v 89 domech 483 obyv. Kroje vlastního obyvatelé ne
mají: v zuně nosí mužové dlouhé ovčí kožichy a beranice.

Přifařeny jsou Ryšice do Horních Dubfian: v osadě sice 
n e t l í  kostelík, avšak na blízkém vrchu východním vypíná se ve 
výši 334 m kaple sv. Jana Nep.. ve ktere několikráte do roka 
mše sv. se slouží. Kostelík ten svým nákladem vystavěl r. 1720 
majitel Rvšic Josef Antonín hrabě Hodem, učiniv proň nadaci 
100 zl.

Škola v Ryšicielt založenu byla za královny Marie Terezie: 
byla jednotřidni, v nepatrném domku umístěna. Roku 1891 roz
šířena na školu dvojtřídnl, do niž též cltodi děti z vesničky Kor
duly. Původní plat mimo dávky naturální (9 měřic žita, 4 měřice 
pšenice, 1 měř. hrachu, čočky a ječmene, po 1 pecnu chlebu od 
každého pololánika) byl jen skrovný. Z učitelů nejdéle tu působili 
Jití ílrůza (1809— 1847) a Engelbert Šcnk (1877— 1889).

Bývaly statek Ryšický spojen jest nyni s velkostatkem Tu- 
lešickým (roku 1893 Jakub ryt. Dormitzer). Obec má asi 50 jiter 
pozemků, nejvíce polí, jen kousek lesa.
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T rati se jm enuji: Na Prasnicích, Pastvisko, na Kopci.
Celkový vymcr půdy jest 891 h a ; z toho jest 525 lia pole, 

12 ha  luk, 12 ha zahrad, 59 ha pastvin a 249 ha lesa.
Roku 1910 chováno v RySicích: 37 koni, 308 kusů hovězího 

a  259 vepřového dobytka, 58 koz: včelařeno v 51 úle.

D ě j i n y .  Ryšice b tva ly  samostatným statkem, avšak rozdě
leným, který se ponejprv v deskách Brněnských připomíná r. 1358. 
Toho roku Martin Svobus z Ryšic prodal Bransudovi dvftr, půl 
Jánu a 2 Čtvrté v Čermákovicícli. Roku 1361 Dětoch z Ryšic 
prodal polovici svých lesň a mlyn na Rokytné s 2 koly za 15 kop 
knězi Mikuláši a jeho bratru Martinovi z Ryšic. R. 13G1 spolčili 
se Mikuláš Haklik z Ryšic. Uldřich a Martin s pány Jindřichem. 

Oldřichem a Petrem  z Jestřebi.
R. 1365 Oldřich z Ryšic a pan Mikuláš, řeč. Haklik, m an

želce Oldřicha z Ryšic na půl dvoře v Ryšicích, dvou lánech, 
řekách a vším zboži 45 kop věna pojistili.

Roku 1378 prodal Martinek (Martin) z Ryšic svému stryci 
Miiršikovi z Dobré Vody lán v Stařečicich (zaniklé nyni osadě).

Téhož ruku Oldřich z Ryšic své ženě Dobrané (neb Dobrce) 
na dvoře v Ryšicích 30 kop věna zapsal, ale brzy po tom 20 kop 
z toho odepsal, pročež měla Dobrka na Ryšicich pouze 10 kop. 
Současné Jindřich a Oldřich z Jestřebi darovali Oldřichovi z Ryšic 
všechno zboži, ktere od kněze Mikuláše Ha klika obdrželi, vyjmonc 
mlyn a lesy v Ryšicich. které darovali Petrovi z Hrušovan (synu 
Fladnicera). Petr z H rušovan prodal již po 3 letech tento mlýn 
nu řece Roketnici Maršlkovi z Dobré Vody. Roku 1379 věnoval 
Martin z Ryšic své ženě Dorotě na Ryšicich. Po smrti Oldřichově 
vdala se Dobrka z Ryšic za A dam a ze Žirotic a vzala jej r. 1381 
na to véno, které raéla na  dvoře a  láné proti panskému dvoru 
v Ftyšicich, na spolek a se svyrai syny se spolčila v osla tni svůj 

majetek v Ryšicích.
Také Jimram, syn Štěpána z Dobronic, pojistil své ženě 

Johance r. 1381 na Ryšicich 50 kop.
R. 1390 byla Dobrka po Iřeli vdána za jistého Jindřicha, 

jenž se psal take z Ryšic, poněvadž jej učinila společníkem věna 
30 kop, ježto měla na  hornim dvoře; téhož roku vdala dceru 
Marketu, které ze svého véna zapsala 1 lán proti hornímu d v o ru : 
tato roku 1392 Mikuláši z Újezdce 6 lánů v Ryšicích prodala. 
R. 1398 prodal Mikuláš z Ryšic Jindřichovi z Ryšic dva lány
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a tento přenesl na novo věno své zené Dobrané na dva lany 
v Ryšicich v obnosu 10 kop.

R. 1309 Johanka z Ryšic dala z véna svého 20 kop. které 
inéla v Ryšicich, dětem po prvním mužovi (Jimramovi z Dobronic) 
a svému druhém u muži Ebrušovi poručila po smrti, co přesa
hovalo jeji véno přes 20 kop, čemuž Zdich z Ratišovic odporoval, 
tvrdě, že jest to jeho véno.

R. 140ti Mareš z Dobré Vody své ženě Evé na 5 lánech 
v Probicich, na láně v Stafečicich a na mlýně v Ryšicich 160 kop 
véna pojistil, čemu bratři a sestry jeho odporovali. R. 1415 vě
noval Petr Hnilička v Ryšicich. kde od Markety koupil 20 hř. 
véna, své žeué 38 hřiv., r. 14t7 prodal Petrovi Kozlovcovi na 
vsi Ryšicich ŽO hř.

R. 14-47 držel Ryšice Mikuláš z Ryšic. řeč. Viduna z Do
bronic.

V druhé polovici 15. sioleti držela Ryšice jakási rodina 
z R ouchovan; r. 1466 daroval totiž král Jiří Janovi z Rouchovan 
a jeho bratřím dva dvory v Ryšicich a dvoje popluži v Dolni 
Vsi, ktere na krále připadly P" smrti Videríka a Kozlovce.1)

R. 1466 Mikuláš z Tulcšic pohnal Jana Bohuně z Ryšic 
a z Rouchovan ze 30 hř., že mu měl Dolni Vsi vložiti, což ne
učinil.

R. I4S0 vložil Vávra Bóhm z Rouchovan Mikuláši z Pece 
a Tulešic dva dvory ve vsi Ryšicich; současné pohnal Boček 
z Kunštátu a z Horních Kounic Petra z Ryšic, že mu drži dvftr 
v Ryšicich, ku kterému on lepši právo iná. Bylo i tenkráte v Ry
šicich vice majitelů. Jan Boček z Kunštátu prodal dvůr v Ryšicich 
Jiříkovi z Ryšic r. 1481.

Roku 14% Mikuláš z Pece vložil Jindřichovi z Vlašimě 
mimo Dolni ves a 1'/4 lánu v Horních Dubňanech také ves 
Ryšice. Od té doby byli majiteli větší části Ryšic páni Jankovští 
z Vlašimě. Roku 1497 pohnal Jindřich z Vlašimě Jiříka z Ryšic 
z toho dvoru, na kterém sedi, z 15 kop, že mu drži roli a ji 
pusliti nechce a z druhých 15 kop. že se jeho člověku uvázal 
v louku a ji postoupit! nechce. Také pohnal Vaňka Klobásu 
z Ryšce z 15 kop gr., z tolio dvoru, na kterémž sedi. že uiu 
drži les jeho a mu ho postoupiti nechce. (Půh. Bř. VB. 710, 711

2fc>

') Byly to ctvnry t. xr. Hniličkory, které drtol již r. 1*15 Petr Hnilička. 
(Dle Volného.)



a 712.) Roku 1498 pohnul Zikmund z Doubravice a nn Hruto- 
vicich Jiříka z Ryšic z 5'* kop. že jest mu rukojmím za Urbánka 
z Rúchovan, že měl udělali list nu 50 kop gr. věna pi. Skone*- 
a tomu dosti uCiniti nechce. R. 1652 Vilém Jankovský z Vlašimě 
vložil manželce své Johance z Věžník právo věnné na Dolních 
všech a na pustém dvoře ve vsi Ryšicich.

Roku 1558 Václav Dvořák Ryšický i na mistě Martina. 
Jana a Kateřiny, sirotkfl po jeho bratru Jiřím pozůstalých, vložil 
Jindřichovi a Voldřichovi bratřim Jankovským z Vlašimě dvůr 
V Ryšicích. V letech 1562— 1565 často se jmenuje Jindřich Jan- 
kovský /. Vlašimě na Ryšicich a po něm Jiřík Jankovský od r. 1580.

Roku 1593 koupil Jifi Jankovský z Vlašimě na Ryšicich 
devět poddaných v Příáovících od Jiříka Kryštofa Teuflla z (lun- 
deredorfu na Tavikovicích.

Ještě roku 1615 připomíná se Jiřík Jankovský z Vlašimě na 
Ryšicich, že byl se svým bratrem Adamem a svými přibližnými 
na Slatině od Krále Matyáše povýšen mezi svobodné pány.

Po Jiřim Jankovským z Vlašimě, jimžto stará linie Jankov- 
skýcli ze Skalice a z Ryšic vymřela, následoval Jindřich Jankovský. 
nejstarši syn Hynkův na Slatině, jenž novou linii Jankovských 
na Ryšicich založil.

0<l jeho syna Karla Václava koupil roku 1668 Ryšice Matěj 
rytiř Wunschwitz. mistokomoři zemský, ale prodal je  již r. 1672 
opět Karlu Václavovi Jankovskému z Vlašimě, který po 10 letech 
trhem je  popustil Zikmundovi Želeckému z Poěenic, jenž statek 
roku 1711 prodal hraběnce Marii Antonii Ródom, po jejížto smrti 
roku 1712 se přihlásil za dědice hrabě Josef Rfldern: ale již jeho 
nástupce lir. Bernard RAdem prodal za 50.400 rýnských r. 1731 
Ryšice s nově založenou o s a d o u  Kordulou hr. Alanovi Liwings- 
tuneovi, c. k. podmaršálkovi. a jeho choti Lukrecii. Po nich dědil 
Ryšice jejich strýc Vilém svobodný pán z Liwingstone, jenž padl 
v bitvě u Čáslavě, načež jeho žena Ludovika. rozená hraběnka 
/. Ilardeku. Ryšice tuku 1760 svému druhému manželi hraběti 
Janovi (Janonovi Mnr<|uisovi, zbrojnímu maršálku, zanechala.1) 
Dědička po hraběti Marquisovi. Kateřina z Mac UlliRot, dostala

') Za něho odpírány byly desátky z  obce a roěui poplatek 7 zl. ze 
dvora faráři v Horničtí DuManech, ale farář spor vyhrál a roku 1777 po
vinnosti ty do desk vtělili dal. Marky?, de Ville jmenoval se také baron Canon 
(Erb t .  28.>



roku 1760 povoleni Ryáice prodali za '.1 6 . 0 0 0  zl. Karlovi Antoniím 
Marquisovi de Ville,1) ale dědička tohoto, jeho sestra Maria Anna. 
ovdovělá hraběnka z Callenbcrku. prodala Ryšice r. 1798 slečně 
l.eopoldině hraběnce z Daunu, ježto se provdala za hraběte 
z Kdnigsegím; zboží to s Kordulou držela do roku 1833. kdy 
Ryšice koupil František hrabě Daun. čímž přešel statek na rod 
hrabal. Daunúv.

Roku 1839 oznámil krajský úfad Znojemský, že hr. Jindřich 
Daun zdědil pn svém otci panství Bitovské, také statky Horní 
Kounice. Alinkov (Halenkov). Slatinu. Skalici a Ryáice. Tyto prodal 
hrabě Jindřich Daun roku 1844 lirabéti Janovi Serényimu, ma
jiteli panství Tulešickcho, za 155.000 zl., od které doby Ryšice 
s tímto panstvím spojeny jsou. Roku 1872 koupil statek T u- 
Icsický Jakub Dormitzer, po jehož smrti r. 4904 stala se dědičkou 
jeho manželka Pavlína. Po jeji smrti r. 101 *» nastoupil na stalek 
její synovec R obert HoldsohmidL

Roku 1750 vrchnost vyznala, že má u Ryfiického dvora 
596 m ěr 3 osminy pole a zahrady na 181/* miry, u Knrdnlského 
dvora 156* 4 miry; kromě toho ještě asi 100 měr. kterých uživaji 
zřízenci a  sluhové vrchnostenští. Dále mělo panství u  RySiekého 
dvoru luk na 46 vozů sena a 12 vozů olavy, 3 rybniky: Nový, 
s trašák  a Kordulský na 82 kop kaprů, pivovar v Ryšicích na 
<14 rudů piva a 800 m ěr lesa. Činže gruntovní o sv. Václavu 
brala vrchnost 26 zl., za předivo 13 zl., 30 kr., polní činže 8 zl. 
56 kr.. od kováře 4 zl., od hostinského ze vsi 15 zl., od zámku 
6 zL. od mlynáře u Kordulského rybníka -441 zl.. od mlynáře na 
řece Jaroměřičce 139 zl. 30 k r . : dva domkáři platili po 6 zl. 
ročně Činže aneb za to robotovali. Z Ryšic dodávalo se vrchnosti 
27 lms. 110 slepic a 13 kop vajec. Desátek z Rvšic dostával 
farář liom odubňanský a sice: 7 měřic pšenice, 124/g měř. rži, 
l*/4 m ěř. ječmene, 8 1/* měř. ovsa. l*/4 měř. hrachu a l/4 měř. 
prosa. Celoláníci robotovali čtyřpřežmo a pololánici dvojpřežmo 
po 3 dni v témdni, čtvrtlónici s jednou osobou 3 dui, podruzi 
v R y š i c í c h  u baráčnici v Kordule s jednou osobou 1 den v témdni. 
Celoláiúků bylo 8, pololánikft 9. čtvrtlániků 5, podruhů 11 a 
baráčniků v Kordule 13.

Roku 1775 udáno v ltyšicich opět 8 celolárdků a 5 řtv rt- 
lániku, ale 21 pololániků; domkařft bylo 10. Zároveň však bylo

'» Pocliovňiia tijrln v hruběn u UdininikÁmí v# Ziiojuié.
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podotknuto, že ti celolánikfl odešlo (proč. poznamenáno není) 
n 7. téch celolánů že byly pořízeny pololány.

Celolánici měli pňvodné 71*/4 míry pole, 3 miry pustin 
a luk na 11/8 vozu sena. Platili roční kontribuce (pro mililari 
ordinario) 25 zl. 33 k r ,  gruntovní činže o sv. Václavu 3 zl. 
55 kr. a za přízi 1 zl.: odváděli vrchnosti 2 husy, 10 slepic a 
kopu vajec. Robotovali: od sv. Jana do sv. Václava 3 dni v témdni 
se 4 koni a ostatní 3 dni s 1 osobou pěší, od Václava do Jana 
buď 3 dni se 4 koni. aneb 3 dni s 1 osobou dle potřeby.1)

Pololánici měli polovici toho majetku, platili skoro poloviční 
daň a gruntovní činži, dávali polovic drůbeže a vajec jako celo
lánici. Robotovali od Jana do Václava s párem koní 3 dni a 
s pěší osobou také 3 dni od Václava do Jana jen s pěší osobou 

3 dni.
Čtvrtnici měli ÍS l/4 miry pole, s/4 miry pustiny a 3 4 vozu 

sena, platili dané G zl. 31 kr., gruntovní činže 59 kr., odváděli 
V, husy. 4 slepice, 15 vajec a platili 15 kr. za přízi. Robotovali 
od Jana do Václava 8 1 osobou 6 dni. ostatní dobu jen 3 dny.

Domkaři pole neměli, někteří jen  malou zahrádku ; robotovali 
po cely rok 1 den v témdni. Mezi domkafe počítána byla obec. 
která měla V I1;, miry pastvin, také hospoda č. 14. ku které ná
leželo 12 měr pole. Hospodský platil 4 zl. 6 kr. daně, 30 zl. 
činže, za prodávání masa 4 zl. a mimo to obyčejný desátek 
z pole. Desátek hnila vrchnost ze všech obilnin zimních i jarních : 
ze zeli a  řepy byl desátek poddaným odpuštěn, ač dřívější vrchnost 
jej také vybírala. Xěkteří rolnici platili desátek faráři do Hor. 
Dubňan, ale tu povinnost převzala vrchnost smlouvou za 50 zl. 
ročně.

Tratě byly: Zaliumenice, Padělky, u Bilej bliny, proti Ja 
lovci, Stříbru, Vršftvky, proti Strašáku, u Jlefmanských hranic, 
proti Kordule, Ouvary, Paděličky, Okrujky. Prašivce, Soudný, 
Vobora, Bahýnky, nad Kopcem, u Dukovanské stezky, Prasnice 
nad kaplou, za Brabencovýin, Židovky, v Žlebech nad Brodkem.

Jména obyvatelů: Raliyfia, Brabenec. Brubinka, Černý, Hájek, 
Hlavatý, Klubal, Kostka. Kratochvíle, Kolek, Kozáček, Kropáček, 
Kubíček, Kúdela. Xeckář, Nohel. Peterka. Prakeá, Vsicek. Yopálka.

:) Snad se celolánici pro přituleni roboty (1 osobou pftlt 3 dny v týdní) 
vystehovali.
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Sk reje

(<lo Skrejí, ve Skrejích); jest to samostatná katastrální osada, 
klerá s blízkou vesničkou Lipňany tvoři jednu politickou obec. 
Leží asi 8 km východně od Hrotovic na silnici vedoucí do Krum
lova. Osada leži podle silnice na sever v mírném mloli po obou 
březích potůč.k«, jenž pod hradem Habštýnem vlévá se do J i-  

lilavky. Od své. četným stromovím kryté polohy obdržela jménu. 
Střed obce tvoři vlastni budovy čtyř celolánik; nn neveliké návsi 
stoji kaple r. 1876 založená. Při silnici vroubené stromořadím 
statných kaštanů sloji dvůr velkostatku Hrntovského s lihovarem, 
zájezdný hostinec Rosenbnumftv, budova tělocvičny a opodál 
budova školni. (Obr. 53.) Statky pololámku a čtvrtnikň tvoři 
ulici, vedoucí od panského dvora do středu vesnice k rybníčku, 
který jest nádržkou potoka. Domkaři a chalupnici bydli podél 
potůčka dále k lesu. ÍJhledne domy stavěné z tvrdého materiálu 
hledi průčelím do vsi, majíce v předu upravené květinové za
hrádky. Zadní síranu obdélného dvora uzavírá stodola, za kterou 
se prostírá ovocná zahrada.

Dii Skreji patři samoto Skrejský ralvu na řece Jihlavce. 
vzdálený od osady asi 20 minut, v překrásném iidoli; nynějším 
majitelem je st známý v celém okoli lidumil Josef Jelínek.

Škola byla zde založena sice již r. 1863. ale teprve r. l>72 
pro ni postavena zvláštní jednopatrová budova. Nyni navštěvuji 
školu také riitky z Lipňan. kdežto dříve až do roku 1895 i Heř
manice sem byly přiškoleny. Roku 1015 škola na  dvoutřídní hýla 
rozšířena a budova školni o jedno poschodí zvýšena. Uitek Školu 
navštěvujících jesl nyni asi 80. nadučitelem Karel Chramosla. 
Škola má svou kroniku, kterou založil roku 1870 učitel Jindřich 
Kostelník, má žákovskou knihovnu se 313 sv. a učitelskou se 
176 knihami.

Skroje měly r. 1836 v 31 domech 905 obyvatel, r. 1870 
ve 34 domech 263 obyv., r. 1000 v 45 domech 264 obyv., r. 1010 
napočítáno ve 54 domech 290 ubyv., vesměs Čechův, katolíkův. 
Spojené osady Skreje h Lipňany mnji přes 420 obyvatel.

Půdy patří ke Skrejim 448 ha; z toho je  28*3 ha pole. 
4*3 ha luk, 5 ha zahnul. 16 ha pastvin a 121 ha lesa. Obec 
sama má 15 ha pole a 3000 K v hotovosti, které upsány byly 
na válečnou půjčku. Obec m á též nemocnici a chudobinec.
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R. 1910 chovalo se : 32 koni, 23«> kusů hovězího dobytka. 
62 koz a  205 vepřů; včelařilo se ve 106 úlech.

Ačkoliv osada ode dávna náležela ku statku Dalešickému,1) 
přece z některých statků odváděl se desátek vrchnosti Krum
lovské, juk v taméj&icb protokolech z r. 1750 udáno jest, totiž: 
9 měřic pšenice. 27 rněřic žita a 101/* měřice ovsa. Desátek do 
Krumlova odváželi Ivančičtí.2) Jakožto držitel (nájemce) Skreji 
připomíná se v Půhonech z r. 1502 Tům a ze Skreji (viz R on- 
ehovany).

R. 1775 usazeno bylo ve Skrejtch 6 celolániků, 4 čtvrt
lánici a 8 donikařů.

Celolánici měli 927j  miry pole. na G osmin zahradu, pu
stiny 4#/4 miry a louky na 3 vozy sena. Platili kontribuce 34 zl. 
30 kr.. gruntovní činže o sv. Jiři a Václavu 2 zl. 1 kr. 2 den. 
Jiné dávky vypláceli v penězích: za husy 30 kr., za slepice (ka
pouny) 35 kr, za kuřata 13 kr., za vejce 9 kr., za předivo 35 kr.. 
za sýry 9 kr. 1 den. Robotovali od Jiřího do Michala týdně 
0 dni s párem  koni a jednou pěší osobou, ostatní čas 6 dni bud  
s párem koni neb s 1 osobou. Čtvrtlánici měli 23 měr pole 
orného, l 1/* měr pole pustého a zahradu na 53/* osminy. Platili 
kontribuce 8 zl. 36 kr., ostalnich dávek */4 jako celolánici.

Dornkaři neplatili ničeho, sbírali smrže a robotovali jeden 
den týdně.

Některá tehdejší jm éna: tíalik. Dominik (nyni Dominck). 
Holoubek. Hromádka, Kopeček, Kozař. ilelkus, Osovský, Tichv. 
Vála.

Tratě  se jm enovaly: Díl u Hospody, u Panského, Nivka. 
proti Čemejrrm, P a d ě l e k .  Poloudily nad Zmolami, u Hranic, 
Porážky, Zahumenice, nud Rybníkem, nad Brodkem, Repiska. 
u D u b u ,  u Kučerky. Vokrajček. Široká. J a l i o d n i c e .  Kromě 
podtrhnutých máji nynější tratě jm éna: Přcdni, Druhé a Zadni 
dily, Loučky, -Sirky. Nádavky, Kamenný, Háječny, Ouvary, Hru- 
ničky, FTutařka: lesni tra tě : pod Zabitým, v Křehčí, v Luhu, 
Karafirka, u Čihadla.

Mnohá pole, směrem k Dukovanům po obou stranách sil
nice, též i směrem k Slavěticům, pokryta jsou valounky křemenů,

968

' i  Když r .  1615 Jiři Z NAc.borla k o u p i l  Dalo š ic e .  j m e n u j i  s u  m e z i  osa
dami přUlušučuii také .Kryje*1.

*) Patrno, že vyjniul byl desátek z ječineue. hrachu, čočky a prosa.



mezi kterými nalezeno bylo hojně vltavinův. Také se nalezly 
poblíž osady nástroje z hlazeného kamene, což svědci o staro
bylém zdejším osazeni.

Okolí zdejší mile působí na phchoziho tím, že všechny 
cesty osázeny jsou stromovím ovocným ; vůbec je  lid zdejší nejen 
pracovitý a pořádný, nýbrž také uvědomély, oě nemalých zásluh 
si získal zemřely nájemce panského dvora, vlastenec František 
Rosen baum.

Slatina

(též Dolni Slatina na  rozdíl od lio m i Slatiny na  Dačicku) leží 
od Hrotovic na jihozápad ve přímé vzdálenosti 10 kilometrů, 
od Biskupic jižně asi půl hodiny. Vesnice rozkládá se v mírném 
dolíků uzavřeném ze tří stran lesy, otevřeném na jih.

Domy grutovníků a chalupníků jsou promíchány, stojí těsné 
vedle sebe obráceny z větší části na venek štítem. Slaveny jsou 
z kamene neb cihel, zomitány a obileny: okras malovaných ne- 
maji. Štíty jsou zděné bez starších letopočtů. Výstupkův domy 
nemají a jen před málo kterými jsou zahrádky. S obytným sta
vením (za kuchyni a komorou) spojeny bývají chlévy; dvůr 
uzavírá kůlna a konec zahrady stodola. K východu tvoři domy 
dosti širokou náves.

Mezi staveními vyniká panský dvůr. Býval to dříve jedno 
patrový zámeček, který ve dvoře mél v L patře galerie arkad, 
ze které zachovala se do dneška jen ta strana, kde bydli lesni. 
Nad vchodem do zámečku pod pavlači jest v tvrdém pískovci 
vytesáno, že zámeček byl postaven r. 1602 od Zikmunda Volfa 
Jankovákého z Vlašimě a jeho manželky Elišky Rájecké z Mirova 
a na Slatině, jichžto erby vytesány jsou. V novější době byl 
zámeček opraven a značné přeměněn.*) Kromě lesního bydli 
v zámečku ještě hospodářští úřednici. Dvůr jest nyni pronajal. 
Ovčíma jest dále na konci vesnice.

Škola nová založena byla jako jednotřidka roku 1889; od 
roku 1845— 18c0 vyučovalo se výpomocné z Biskupic. Nyni jest 
škola dvoutřídní; má školní knihovnu. Od počátku skoro jest

') Lál ti vypravuje, že zde býval panensky klášter, což na pravdé se  
nezakládá.
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správcem školy až do dneška Václav Form an.') Ve vesnici stoji 
dost prostranná kaple, která roku 1857 z původní zvonice roz
šířena bvla.

Obyvatelů napočítáno rokn 1910 878, mezi nimi 4  Němci. 
Koku 1900 žilo ve 63 domech 380, r. 1870 v 49 domech 337 
obyvatelů.

Lid živi se hospodářstvím.
K osadě patří 806 ha půdy, ze které jest 448 ha polo. 

30 ba luk, 4 ha zahrad. 58 ha pastvin a  253 ha lesa.
Obec sam a má 21s/< jitra  (125 ha) pole. 4O*/* jitra  (23-43 ha) 

pastvin, přes 23 jiter (13*22 ha) lesa. néco luk a  zahrad, celkem 
86 %  jitra (49-68 ha).

Roku 1910 chováno bylo: 50 koni, 234 kusy hovězího a 
177 kusů vepřového dobytka 29 ku-z; včelařilo se ve 41 úle.

Tratě  se jm enuji: Závist, Černý, za Kopcem v Želižkovicích. 
na Piskách, na Jihu, u Rybníka, Roudnice (les), na Úzkých, za 
velkým a malým Hájem. Volši, na Rovných, Dlouhý Královský.

Ve staré pečeti měli radlici a krojidlo.
Na straně sevemi v kopci „Roudnice" dobývala se dobrá 

železná ruda. která se dovážela na Zástavku (nyni Boži Požehnáni). 
P ro  obtížnou dopravu dolováni se nevyplácelo a před 6o asi 
lety zastaveno.

K osadě patři samota (hospoda) Kratochvilka asi s 15 cha
lupami a myslivna na Sádkách. Kratochvilka leži západně od 
Slatiny asi 3 km na silnici vedoucí z Biskupic do Újezda.

V polích jest několik křižů vesměs z novější doby: stará 
jest Boži muka postavená u lesa obecního nad Slatinou.

D ě j i n y .  S latina jest stará osada, k terá  ve 13. stol. patřila 
zeměpánu. Roku 1287 král Václav 11. daroval ze svého dvora 
královského ve Slatině větší desátky kostelu sv. Michala ve 
Znojmě. (Cod. d. IV.. 255.) Pam átka po královském držiteli 
udržuje dosud trať .Královský kopec* u Slatiny.

Avšak již ve 13. stoleti ve Slatině usazen rod vladycky, 
který snad statek spravoval, z něhož se roku 1279 jako svědek 
jm enuje W olf ze Slatiny (bratr Markvaida dlouhého).2) Od roku

') Poslnl Vinuti védě popis OS ad v.
9  Wolfram ze Slatiny svédřl na listiné t  niku 127M, kterou se urovnává 

epor mezi knéiickým farářem Vojslavem x Zdielarou, dcerou Hartleha z Oulma (?) 
o vesnice Božice n fteznoyjce.



1316—1338 podepsén na listinách Smil ze Slatiny.1) Roku 1349 
připomíná se Zdyůka ze Slatiny a jeji syn Ratiboř, který již 
r. i351 byl mrtev, nebot mluví se o jeho vdově Kaéně. R. 1353 
Mikeš ze Slatiny své ženě Anně 30 kop véna na 4 lánech a 
l čtvrti zapsal. Během 14. století vyskytuje se na Slatině několik 
různých rodin, které zejména měly zapsáno věno na jednotlivých 
usedlostech a na dvoře ve Slatině: o nich jest velmi málo známo. 
Roku 1374 C&s z Črnína pojistil své ženě Anně na 2‘/s lánč ve 
Slatině 10 kop (D. B. VII. 14). také odstoupil synům své sestry 
a Jakubovi z Kojetic 15 lánů ve Slatině. Jeden z těch synů jme
nuje se Heřman ze Slatiny, jehož manželka Anežka téhož roku 
na -vé věno v Kojeticich vzala do spolku svou dceru Bohuslavu.

Roku 1390 Boček ze Želíc (Želeticřj prodal Jimramovi 
z Dobronic a Štěpánovi z Béhafovic 3 lány, chalupu a les „Břeh* 
ve Slatině a současně K.unik ze Slatiny své ženě Eláee 40 kop 
věna zapsal na */» dvoru, na lukách, pastvinách, rybnících a 
štěpnicích ve Slatině.

Od Jimruma z Dobronic obdržel shora jmenované zboží již 
roku 1392 Jan z Dobronic. jenž na něm věnoval své ženě 
Barboře.

Podobné poméry majetkové trvaly ve Slatině po celé první 
pololetí století XV.:

Roku 1406 Elena z Lubnice, vdova po Opálkovi, dala 
Mikěovi z Plenkovic 2 lány ve Slatině n Jeviáovic a roku 1414 
ziskal tentýž od Odolena z Pfímětic a jeho Ženy Anny z Chřípic 
kupem 4 podsedky ve Slatině, které Odolen roku 1412 koupil 
od Kunika ze Slatiny.

Dcera Koníkova Keruše provdána byla za jistého Filipa, 
jenž se psal ze Slatiny, jelikož žena jej vzala r. 1417 na spolek 
na své zboži. zejména na dvůr ve Slatině. Avšak Filip se ne- 
pohodl se SVým tchánem Kunikcm (též Kunáškom z Hochova), 
takže tento jej roku 1417 pohnal, ale brzy na to zemřel.

!) Smil ze Slatiny svědil roku 1318 na listině kláštera Oslavanského, 
kterou se urovnává patronát ve Zbraslavi, roku ISIS na listině kláštera Kuu- 
niokého, když lonto koupil od Sedmy z Jeviáovic ves Drikovice; roku 1338 
svědci na listině, která doznává, ie Boček z Banti Plavíe prodal Říčany. Po 
roce 1350 Často jmenuje se Jiný Smil ze Slatiny; jisto vsak neni, zda-li tento 
Smil nepatřil do Slatiny Homi (okres Daéioký).
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Vdova po něm byla již roku 1418 opět vdána a sice za 
Hanuše, kterého vzala na 3 lány a 1 chalupu ve Slatině1) na 
spolek. Ale byla roku 1419 od bratra nebožtíka muže pohnána, 
že po bratru jeho pobrala všechno stříbro, hotové penizo a oděni.

Dcera koníka ze Slatiny Keruše, vdova po Filipovi ze Sla
tiny, prodala dvůr alodni ve Slatině roku 1437 Janori z Lichten- 
burka. Tento, jenž se  psal později Jan starší z Lichtenburka a 
z Comštejnu po 10 letech prodal všechno své zboži ve Slatiné. 
kteréž kdysi Filipovi pntfilo, Janovi z Vlašimě a jeho dědicům 
vyjímaje 3 lány, které náležely kapli v Biskupicich.*) Tohoto 
Jana Jankovského z Vlašimě, svého ujce. roku 1435 Jan z Kunštátu 
učinit správcem statků svých, zvláště Jevišovského, které má 
spravovati do let sirotčích, však vyjímaje velký rybník ve Slatině.

Zároveň s Janem z Vlašimě jmenuje se majitelem na Slatině 
jeho bratr Mikuláš. Oba měli spory se sousedy, pány Jevišov- 
skymi svými příbuznými. Jan Zajimač z Kunštátu a z Jevišovic 
potinal Jana z Vlašimě jmenovitě ze Slatiny z 500 kop, že mu 
nedrží úmluv, které učinil o zboží Jevišovskem, a současně (r. 144G) 
Jindřich z Kunštátu a z Jevišovic pohnal Mikuláše z Vlašimě a 
z •)tradic z 1000 kop, že mu drži veliký rybník u Slatiny, který 
jeho otec si vymluvil (vyminil) k užíváni, tehda, když jeho bratru 
Janovi svěřil k věrné ruce zboži sirotčího i svého Jevišovského
a on Mikuláš bratr jeho o tom dobře věda nechce mu sstúpili.
Také ho pohnal ze 200 kop, že inu drži jeho dědičné lidi ve 
Slatiné,8) kteréž koupil neb. pan Boček, strýc jeho otce, od 
Pbyle (Filipaj a od Hniličky i se dvorem, kterýchžto lid! a dvoru 
byl svěřil otec jeho bratru jeho Jankovskému (z Vlašimě) Janovi.4) 
Tyto dva půhony opakoval Jan Zajimač z Kunštátu a z Jevišovic 
na Mikuláše z Vlašimě a  Otradic roku 1404.

Hoku 1104 pohnál kněz Jakub, farář sv. Michala ve Znojmě, 
Mikuláše z Vlašimě ze tiO hř., že beře desátky tu ze dvoru ve

') Toto zboži prodal roku 1415 £lirenreich Liohtenauer Kuuiik.ivi 
z Hochova, který vzal svou ženu na to na spolek.

*) Zdpie na ten prodej stal se roku 1447. ale zboži prodáno byla již 
před 2 lety, nebot Jan z Vlašimě psal se již roku 1446 pánem ze Slatiny. Kdo 
tuto velkou nadaci knple v Biskupicich založil, není zuáino; snad byl tiin 
dobrodincem již král Václav IL

*> Z toho patrno, že páni z Vlašimí celou Slatinu najednou nekoupili.
*) Jan z Vlašimě po roce 1450 nikde -o nepřipomíná. Páni Janknr$t>

z Vlažím-? užívali erbem orlice napřič nrvchem rozděleně.
R 18
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Slatině ode 20 lot bez práva, ježto ty desátky slušeji k faře 
sv. Michala ve Znojmě.

Roku 1466 Mikuláš z Vlašimě a Slatiny vzal na spolek 
veškerého svého zboži své déti.

Po Mikuláši dědil Slatinu syn Jindřich Jankovaky z Vlašimě, 
avšak také ne celou. Roku 1490 PŮta a Albrecht bratři z Lich- 
tenburku vložili Hynkovi z Bačkovic 3 člověky a 3 lány ve 
Slatině. Za manželku iněl Jindřich Mandalenu z Říčan. R. 1494 
pohnal Půta z Lichtenhurka a Bítova Jindřicha z Vlašimě na 
Slatině z 500 kop gr. česk.. že lidé jeho ze Slatiny a z Biskupic 
.ssekali se v les jeho bez jeho a bájného vůle a on toho mu 
spraviti nedbá: za stejnou příčinou pohnal Hvnka z Bačkovic a 
na Polici. (Půh. brň. VII., ř. 490, 491.) Roku 1494 pohnal tyž 
Púta Mikuláše ze Zaruhic ze 200 kop gr. Pražsk., že mu mél 
spraviti dvůr a 3 podsedky ve Slatině a toho nedbá mu spraviti. 
Jindřich přichází často jako svědek na listinách; roku 1500 při
stoupil k zemskému míru, který uzavřeli král Vladislav a biskup 
olomucky Stanislav. Roku 1503 získal Jindřich z Vlašimě osm 
človéků ve Slatině od Adama z Bačkovic a roku 1530 od pánů 
z Lipého zbytek vesnice s tvrzi a se dvorem. Páni Jankovatí 
z Vlašimě drželi Slatinu napotom až do vyhasnuli rodu r. 1755. 
Roku 1533 jmenuje se Hynek Jankovskt z Vlašimě na Slatině; po 
něm dědili bratři Bedřich a Zdeněk, kteři ješlě roku 1564 po Slatiuě 
se psali. Synem Bedřichovým byl Hynek 11., ktcry mél za man
želku Koňasovnu z Vydří. Po něm následovali synové: Bedřich, 
Jindřich a Zikmund. Poslední, jenž take se psal Volf Zikmund, 
byl pánem na Slatině, kde nově vystavěl zámeček. Súčastnil se 
jako zemsky purkrabi r. 1619 povstání proti králi Ferdinandovi 11. 
a zbaven byl statků. Avšak tyto vráceny byly brzy rodině Jan- 
kovskych z Vlašimě. Již Bedřich 11. (f 1630) držel Slatinu, jehožto 
synem byl Hynek III. pán na Jemnici, Dolní Slatině a Skalici, 
který zemřel r. 1653. Po něm následoval Max Arnošt svolí, pán 
z Vlašimě, jehož manželkou byla Anna ze Šerfenberka; slal se 
v pozdějším věku choromysInVm, protož statky spravovala jeho 
žena za nezletilého syna stejného jména, který na statky dědičné 
nastoupil teprv r. 1687. Za manželku mél hraběnku z Lamberka 
a  povýšen byl do stavu hraběciho. Byl posledním potomkem 
svého rodu po meči, f  1736 zanechav iuliko dvě dcery: starší 
Johanu, provdanou hraběnku z Kounic. a mladší Leopoldům
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hraběnku /. Daunu. Tato zemřela pfod otcem zanechavši synka 
Maxmiliána. Po smrti otcově r. 1736 převzala starší dcera, která 
po druhé provdána byla za hrab. Cavriani, ale po jeji smrti 
r. 1755 celé dědictví Vlaáimské přešlo na Maxe hraběte z Dutnm, 
jenž svým dědicem ustanovil nejstaršiho syna Jana. Ale tento 
zemřel již r. 1795, protož dědicem stal se nezletilý jeho bratr 
František, k te r t  Bítov, Skalici, Horní Kounice a Slatinu držel 
až do sve smrti r. 1836, zanechav tři syny: Jindřicha. Vladimíra 
a Otakara.

Hoku 1837 převzal Slatinu Jindřich hrabě Daun, avšak 
ruku 1852 daroval ji k dočasnému užívání svému bratru Vla
dimírovi. který po smrti Jindřichově ( f  1890) majitelem se stal, 
nařež po jeho smrti roku 1896 nejmladši bra tr Otakar všechny 
statky dědil. Hrobě Otakar zemřel bezdétek jako poslední po
tomek hrubéci rodiny Daunfiv dne 7. prosince 1904, čímž dle 
smlouvy veškeré rodinně statky připadly dědicům po zemřele 
roku 1856 sestře Bertě, která provdána byla za hraběte Karla 
Viléma z Haugvic. Děli jeji byly: Augusta hraběnka z Haugvic. 
provdaná za barona Hildepr&ndta, Jindřich hrabě Haugvic, Karel 
hrabě z Haugvic a Berta hraběnka z Haugvic, p ro rdaná za hr. 
Harbuval-Ghamaré. Poněvadž tito dědicové o statky rozděliti se 
v míru nemohli, bylo dědictví po hrabatech z Daunu prodáno, 
při čemž statek Slatinu roku 1905 kupem získal Robert Mayer 
ze Znojma.

Roku 1667 obsazeny byly ve Slatině jen  2 celolány, 3 pAl- 
lány a  5 chalup ; neobsazeny zůstávaly 3 lány, 1 pAllán. 4 chalupy. 
Obyvatelé se jmenovali: Curda, Chvátal, Jelínek, Klubal, Kul
hánek, Neužil, Pavlík. Šeda. Švec: roku 1671 *) udáno na panství 
Slatinském. ku kterému patřily Vilímovice*) a Skalička, 18 komínů.

Roku 1750 přiznala vrchnost, že m á u dvora Slatinského 
3771 s miry pole, 14*/* miry zahrad, luk na 51 vozň sena a 17 vozů 
otavy, v Horním rybníku chov 50 kop, v Dolním na 100 kop 
kaprů, lesa míchaného 6251/# měřice. Různé činže byly: grun
tovní 84 zl. 47 kr., za předivo 19 zl. 36 kr.. polní činže 4 zl. 
15 kr., z jatky 3 zL, od kováře 6 zl., ze Slatinské hospody 6 zl., 
z Kratochvilky 62 zl. 42 kr. (v obou ročně se vycepovalo po 
4 sudech vina), vajec od hospodářů brala vrchnost 296. Desátku

') Majitelem byl tabely duševní* cliorý Max Arnošt svob. pán z Vlašimě.
-■) Dolní Vilimorice putfki nyni panství Tfebickému.
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platilu se vrchnosti; 1*/* měř. pšenice, 1 měř. ječmen** 587* měř. 
žita. 1l>7« měř. ovsa a */„ měř. hrachu.

Roboty: 6 tfičtvrtinylánlkA robotovalo s párem 4 dni. 4 polo- 
lánici s párem a s 1 pěéi osobou 3 dni. 7 řtvrtlánikfi s pěší 
osobou 3 dni a 12 podruhů s pěši osobou 1 den.

Ttíčlvrtlánici měli 02 měr pole. 4—0 měr pustin (míra 
čitala se po 80OQ*), V« měř. zahrady, luk na 3 vozy sena a 
obyčejné 7* miry le sa : půlláníci měli 407* měř. pole. lj t měř. 
zahradu, 1 7 * měř. pustiny, luk na 2 7 * vozu sena: čtvrtlánici 
lil 20 měř. pole, na 2 měř. zahradu, 1 7 * měř. pustiny a lukna 
I*/, vozu: domkuři s polem (3) měli až !* měř. pole; doinkařň 
bez pole bylo 14. mezi nimi: 1 tkadlec. 1 tesař. 1 myslivec, 
1 krejčí, 1 kramář. Obec držela 4 mhy pole a 25 měr pastvin.

Tratě se jmenovaly: Na Čemem, na Umrlé cestě, Zelfzko- 
vice, u fttóe, ve Volší, v Hrbečkách, v Chobotě, ve Staré hoře. 
na Chmelenci a j.

K starým jménům obyvatel z r. 1667 přidružilo se mnolm 
jmén nových, mezi kterými také 4 německé: Kreutz. Lustig, 
Patzelt, StelTL

Roku 1776 za majitele hraběte .Maxe Dauna byly pozemky 
již jinak rozděleny: Třičtvrtinylány přestaly a pole rozvrženo na 
1C pololánů. z nichž každý mél 407* měř. pole, 2 7 „ měř. pustin, 
luk na 2 vozy sena. Každý platil kontribuce 13 zl. 48 kr., grun
tovní činže 1 zl. 40 kr. a odváděl 18 vajec. Robutoval od Jana 
do Michala týdně 3 dni s párem a 1 pěší osobou, o žních* seno- 
seči a za střihu ovec s 2 pěšími osobami, ostatní čas s párem 
a 1 osobou 2 dni aneb 4 dni s 1 osobou dle potřeby.

Mimo pololány byly ještě dva čtvrtlány vyměřené právě 
na polovici půdy a poloviční platy. Čtvrtlánik robotoval od Jana 
do Michala týdné 6 dni, ostatní čas 4 dni.

Obec měla 4 měřice pole. louky na ’/4 vozu sena, 8 uiěfic 
lesa. Pastvinu na 35 m ěr ztratila.

Dominikálnich poli užívali domácí 207# miry, přesjíolni 
663/s měř. Vrchnost brala z 1 měřice pole 4 kr. gruntovní činže, 
ale také 10. snop obilní.

Domkaři s polem byli 3: pansky šafář a 2 hostinští, bez 
pole 14; někteří z těchto robotovali 1 den týdné, jiní jen 12 dni 
o žnieb.



Hobotni pořádek byl stejný jako v Hor. Kounicirh. Každý 
pololánik obdržel za robolu 24/8 miry žita a 14 miry hrachu, 
čtvrt lánik 2 míry žita, J/g m. brachu, dom kař a podruh l/4 miry 
žita a %  miry hrachu; všichni dohrom ady na občerstveni 2 vědra 

piva. Za mláceni platila se 18. m íra.
Velký desátek ze pšenice, žita a ovsa platil se sice biskup

skému faráři, ale vrchnost brala z něho podílu.
P ro  faráře obnášel ro čn ě : 1 kopu  117 snopů pšenice. 5 kop 

14‘/ ,  snopu rži (žita) a 1 kopu 44 snopů ovsa. kteréžto obili 
poddáni museli zavézt! ua faru.

Koledy dávali polo* a čtvrtlánici po  3 kr. a 1 koláči (neb 
za ten 1 kr.) a domkaři po 1% kr. a koláči.

Po roce 1820 rozšířena byla zde u v okolních osadách 
povést, že robota byla zrušena a přestala, ale že patent dotyčný 
páni uschovali a  lidu oznámili nechtéjí. Lid rozbouřený vypo
věděl pánům  poslušnost a teprve zakročenim vojska ku sm utné 

povinnosti přinucen byl.

oooooo

Slavětice

plo SI—ic, v SI— ich)1) leží na východ od Hrotovic vzdálené asi 
3 krn ve výši 390 m nad mořem. Do osady v nižiné položené 
v  don tři silnice a jedna  polní cesta. Západní strana  osady kryta 
jest rytmikem sSkalnikem*. v jehož severním konci stoji cihelna.

Obec má podobu obdélníka, ve kterém je s t náves nepra 
videlná. Domy hledící do ulice průčelím stoji bud  těsně vedle 
sebe, bud  jsou odděleny úzkými mezerami. Grunty vroubí náves 
a silnice: mezi grunty roztroušeny a vedle polní cesty do R o u 
chovan vedoucí jsou  chalupy (baráky, domky). Budovy jsou 
staré, stavěné z pevného materiálu, nemají výstupků, avšak 
v předu zahrádky, á t íty  jsou zděné, bez ozdob. Ve starších 
domech pod jednou střechou nachází se obydli hospodářovo, 
chlévy a konirna. Výměnkářská budova, t. zv. baráček, stává  ve 
dvoře pro sebe. Kťilna uzavírá dvůr, stodola konec zahrady.

K obci patři sam ota, mlýn Slavétický s pilou na Jihlavce 

ležící v krásném údolí.

>) 4Mvozeii<> o<l osobnltiu jménu Slavuta.
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V obci jesl panský dvňr a zdi obražená obsáhlá bývalá 
bažantnice, r  niž postavena myslivna.

Obyvatelstvo živi se hospodářstvím ; kroj a nábytek jest již 
poloměstský? o starém  kroji a o bývalém sestaveni nábytku ve 
světnicích viz část všeobecnou okresu.

Dobytka chovali r. 1910: koni 60, hovězího 283 a vepřo
vého 259 kusů a koz 26. Včelařilo se v 51 úle.

Katastrální obec Sluvělice má celkem 1664 jite r  1107 0

(958 ha) pozem ku: vlastního obecního jm ění je s t 67 j i te r  112'» — 
(39 ha), z čehož nejvíce připadá na pastviny 30 ji te r  1200 I- ]0 
(17*75 h) na pole toliko 9 ji te r  1388 Q 0 (4*2 ha). Všeho pole 
jest 479 ha. luk 24 ha a lesa 387 ha.

T ra tě  se jm enuji; Chmeliska, za Bažantnici, Čtvrtky. P a 
dělky, Příchody, v Koutech, ve Volšovicich, Doubrava, na P ře - 
davcich, il Pastýřové louky.

P otáček „O lešná“ protéká nad a pod obci dvěm a rybníky: 
.Skalníkem " a „nad Pilou".

Z půl lánu robotovalo se s potahem 3 dny v tém dni: v řas 

polních prací od sv. Jana Nep. do sv. Václava ještě týdně 1 den 
pěší. Kromě toho platilo se z pňllánu roění činže 3 zl. a kopa 
vajec. Výkup z půllánu činil pouze 60 zl. stř.

P řifařena jest obec do Dalešir. Desátek farní odváděn byl 
ze žito, pšenice a ovsa.

Školu založila obec vlastním nákladem r. 1876. R. 1S77 
založena pam ětní kniha školni a r. 1878 školni knihovna. Od 
založeni školy působil zde jako správce Alois Lehký a  po něm 
František Musil.

V obci jest kontribuřenská záložna se jměním přes 20.00 ■ R\

Rodové domy drží přes 100 let: Koči, Hájek, Nečas. Vi-
tamvás, Chmelka a Valach. V pfthoné z r. 1585 jm enuji se oby
vatelé: Jan Rychtář, Matěj Kopačovy, Pavel Boudný. T om áš 
Hora, Jiří Hubičkový a j.

R . 1836 načítáno v 55 (lomech 359 obyvatel, r. 1870 v 61 
domech 384 obyv., r. 1896 obyv. 484. r. 1900 v 70 domech 4o2 
obyv., r. 1910 napočítáno 398 obyv., mezi nimi 3 německého 
obcovaciho jazyka.

D ě j i n y .  Část Slavětic náležela mezi původní statky klá
š tera  Třebického, větší část byla v rukou světských; některé 
desátky patřily klášleru Dalešickému.
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Hoku 1375 Jan z Holoubka *vé ženě Hyzle na Slavěticich 
30 kop pojistil v r. 1379 s přivolením Bohušky z Vanče a Da
niela z Čepiho téže na Střižově a jiném majetku svém u Brtniee, 
a co by na 300 kop chybělo, tedy na Slavěticich pojistil. S Ho
loubkem dostaly se Slavětice Martinovi z Jemnice a s Hroto
vicemi dostala se část Slavétic hraběti z tlardeka a pak Milotovi 
z Křižanova, jehož dědička a sestra Helena z Lipy vzala svého 
muže Jindřicha z Vartenberka odjinud z Valdfitejna na spolek 
na véno, které měla od Anežky, vdovy po Jaroslavu z Mezřiče, 
na vsích Vicenicích a Slavěticich.

Hoku 1447 prodal majitel zbořeného Holoubka Jindřich 

z íiican své zboži ve Slavěticich Janovi z Arklebic a Mvslibořic; 
téhož roku postoupil Smil z Dúbravice z Osové témuž právo na 
véno 300 kop v Slavéticích, které mél po paní Heleně z Lipy.1) 
Jan z Myslibořic vzal hned ženu svou Elškit z Hřeznika za spo
lečnici na Slavétice. Proti tomu zápisu ozval se Jaroslav z I.om- 
nice (na Námééti) a pohnal Elišku, manželku Liznovu, z 500 hř„ 
ze drží ves Slavétice, která k Náměšti sluši a na té (vesnici) 
neni od panft Mezifickych nic vic napsáno než vénne právo.

T aké opat třebicky Trojan brzy na to r. 1454 prodal klá
šterní majetek v Slavěticich za <KjO hf. a á 1/* kopy Liznovi 
z Arklebic. takže Lizna celou osadu držel.

R. 1466 pohnala Eliška z Březnice (Březnika) kněze Matěje, 
opata a veékeren konvent kláštera Třebického ze 600 hř. jrr., 
jakož jsou nebožci jeji mužovi Slavétice prodali, že ji podle listu 
spraviti nechtějí a onu jest o to pohnána. Spor. který měla Elška 
/. Březnika o Slavétice s pány z Lomnice a Náměště, posledně 
=o Štěpánem byl teprve r. 14B1 rozhodnut v jeji prospěch, že 
Štěpánovi odpovidati nemá.*)

Po Janovi Liznovi z Arklebic držel Slavétice Ctibor z Arklebic. 
jehožto r. 1480 vzala Elška z Březnika na spolek a který r. 141*3 
spolčil se se svými dědici na Slavétice a Liphany. jakož ho přijala 
Elška Liznova z Březnika.

') Vénu to (roéiié fi() hř.) přistoupil Hašek z ValdStejoa jáknito rukojiui 
p<> + Jindřichu z Vartemherka Smilovi z Doubravic* r. 1447.

5 Klika z  Březnika darovala r. 146» v řolmtu po Rotím ooténi špitálu 
v Kritmlové 2 kopy př. uroku ze dvnu liinA ve vsi >davéticich a ustanovila 
ochráncem toho dnru Jindřicha z Lipého, nejvyššího maršálka král. éeakého, 
a jeho syna Pertolda.



Jeho dědici Jan a Zikmund z Árklebic prodali a vložili 
i na  miste bratři mladších r. 1503 Jindřichovi z Vlašimě ves 
Slavétice a pustou ves Lipňany s dvory. Tento zanechal statky 
svým synům : Janovi, Petrovi, Mikuláši u Hynkovi, kterýžto po
slední r. 1522 jm enuje se pánem na  Slavěticich, r. 1534 Mikuláš 
Jankovský, r. 1545 Jindřich, r. 1555 hralři Jindřich a  Oldřich 
Jankovšti na Sluvěticich; Mikuláš Jankovský a Jindřich Jankovský 
měli spor s převorou dalešickou Barborou z Tavikovic: onoho 
pohnala roku 1534, že ji  pobral desátky v Slavěticich, tohoto 
r. 1545, že jeho předchůdce a strýc, nebožtík Mikuláš Jankovský. 
topil rybníkem Slavétickým rybníky u luku Dalešická a  on že 
desátku ze Slavětic neodvádí. R. 1508 byl majitelem Jiři Jan 
z Vlašimě, který ku Slavéticům roku 1573 pustou ves Mstěnice 
přikoupil. Po něm nastoupil na  Slavěticich Vilém Jankovský 
z Vlašimě, který zemřel mlád, zanechav nedospělé siroty.

K. 1590 stala se trhová smlouva, u č iněn i o Slavétice mezi 
panem  Frydrýchem  z Náchoda jakožto zástupcem ditek po ViL 
Jankovském z Vlašimě a uroz. vladykou Bohuslavem Bořitou 
z Budče jakožto otcovským poručníkem ditek a statků po rytiři 

Jindřichu Kralickém z Králic; těm to byly Slavétice koupeny za 
9000 zl. Po synovi Jindřicha Kralického z Králic Frydryehovi. 
jenž zemřel jakožto poslední svého rodu, dědili bratři Albrecht 
a Frydrych SedlniCti z Choltic. (Erb é. 19.)

R. 1613 proveden byl vklad smlouvy trhové mezi urozeným 
panem  Albrechtem st. Sedlnickým z (Jholtic a na Žadovicich 
a Ořechověm jakožto prodávajícím z jedné  a panem Bedřichem 
Sedlnickým a na Slavěticich jakožto kupitelem ze strany druhé 
o tvrz a dvůr Slavétice a dvůr Lipňany se vším. Bedřicha Sedl- 
nického pohnal r. 1618 Jiři z Náchoda nu Tulešicich. Dalešicich, 
Jinošové a  Lišících, že nedrží smlouvy z roku 1568 uzavřené 
mezi Jindřichem Kralickým z Králic, držitelem statku Dalešickébo 
u Jiříkem Jankovským, z Vlašimě na Slavěticich. že ze Slavěti- 
ckého rybníka Kbele při každém loveni mají se Dalešickému 
statku od vést i 4 kopy ryb.

Od Bedřicha Sedlnického přešly Slavétice na Karla Gryna 
ze Styrcenlierka, který pro vzpouru ztratil roku 1621 oba své 
statky Slavělice a Luka (u Jihlavy), které král Ferdinand IL 
roku 1622 udělil Jindřichovi hraběti z Thum u-V alsassiny.1) jemuž

') ft. I<ii5 připomíná říšský svobodný pán z Kreyczd jakožto majitel
Luk a SlnvMin.
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teprve r. 1029 do desk vloženy byly. Tento však dlouho Slavě- 
tice nepodržel, nebof již r. 1030 vložil Jan Dubsky správní list 
n;t tvrz a ves Slavětice a pustou ves Lipňany se váiin panu Ji
římu hraběti z Náchoda (fol. 9 —44)1) Proti tomu vkladu podal 
roku 1633 Vit Jindřich hrabě z T urnu odpor, ale nic nepořídil. 
Jeho syn Ferdinand Leopold hrabě z Náchoda prodal Slavětice 
(dvftr a mlyn) se dvorem Lipňanskym r. 1649 Jiřímu Vilémovi 
sv. panu Dubskému z Třebomyslie za 5000 zl. a tento r. 1660 
Janu Mťillerovi z .Mňhlbachu: od toho r 1665 Irhem je  získal 
Jiří Mntváíovsky z MatyáSovic. Od něho r. 1690 koupil Slavětice 
hrabě František Karel z Lichtenštejna Kastelkomu za 25.150 zl. 
a prodal je  r. 1691 bratru  svému Maxovi Adamovi, kanovníku 
olomuekčmu a brněnskému proboštovi, k te rt je  r. 1708 odkázal 
svým synovcftm Arnoštovi, Maxovi a Josefovi. Poslední prodal 
je  roku 1736 za 62.000 zL hraběti Jindřichovi z Daunu, jenž 
Slavětice spojil se statkem Daleěickym, u kterého na dále ztista- 
!y. až roku 1850 ku statku Hrotovskému se dostaly.

') Slavélice udíleny byly se dvorem .Libinským*. Brxy po svém na
stoupeni na Slavětice m il hrabě Vit z  T hum u nemilé třenice <e svým sousedem  
hrabětem Jiřin* z .Náchoda. pánem na Hrotovicioh. J i t  r. lt i ió  pohnal Jiřího, 
i e  inu r. 1623 postat svého písaře daleáiekčho do Slavétic v jeho ucpřilomnosti 
a ten mu několik kop ovsa • pote odvezl. Dle listu zachovaného v Bořkové 
sbírce é. 10.5S6 dožadoval se hrabě Vit z Turnu jeftté roku 1633 svědka Jana 
Jirack.t ze Slavétic, který měl dosvědčili:

1. že pan hrabě z Náchoda oves s panem Karlem Grynem ze Štyrceuperka 
u Slavétic nu polovic zajeli,

2. že mu pan hrabě z Náchoda ten oves. který tak na polovici zasol 
byl. když mu již statek skrze komisaře -1. M. C. několik neděl postoupen byl, 
skrz písaře svého hrotovického s fůrami přijodouca dal mocné z poli Slavétickyoh 

vzíti a že svědek viděl ty fůry naloženy ovsem skrze ves a skrze jeho stodoly 
jed a to jeátč svédok pravil písaři: ,ProC toho kvaliovně č iu iV  Písař hrotovicky 
odpověděl, že z poručeni pána svého toho činí a že nám jeátě ty ryby hudou 
pepmy z toho rybníka .Kbeie*. kterého mu také lovili mocné zsibraůovad 
chtěli -krze poručeni pana hraběte z Náchoda.

Kladena má býti otázka na svědka, kolik toho ovsa na poli bylo?

Ku konci svého dopisu pravi: Žádám, že mně takové svědomí (svědectví) 
k rukám posláno bude; každý den očekávám, kdy na tu vfte přijde, tak abych 
zkráceni na své spravedlnosti netrpěl. Čehož se já  Vám (pánům na snému) 
rast neopomenu V lim  dobrým odraéniti. S lim Pán Bůh rač býti í  náuii!

Dáno v městě Brně, dne 13. Sept. An. 1623.

Jak se pře ukončila, udáno neni.
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Hoku 1775 za pani Kateřiny Si. Hessové bylo ve Slavěticich: 
ťo lo lán iků  20, čtvrtlánikú 12 ti dúmkuHi 6. Pololániei měli 45 m ěr 
poln. V? »oiry pole pustého. V* m «7  zahradu  a luk na 2 vozy 
sena. Kontribuce platili ročně 15 zl. 45 kr., stálé grutovní činže 
o sv. Jiří a  sv. Václavu 2 zl. I l  kr., odváděli vrchnosti 4 slepici* 
nel) 36 kr. a za přízi 12 kr.

Robotovali od Jiřího do Michala týdně 3 dni s potahem  a 
3 dni r pěší osobou, ostatní čas bu d  3 dni s potahem , neb 3 dni 
a osobou pěši dle potřeby.

Ctvrtnici měli 227/e miry pole, 3 miry pustin, ‘/s zahrady 
a  luk na 1 vůz sen a : ostatní platili a dávali vSeho polovici. 
Robotovali od Jiřiho do Michala týdne 6 dni, ostatní dobu 3 dni 
s pěší osobou.

Domkafi neměli pole, bylyt to z větái části vdovy, neměli 
žádných plntftv. toliko sbírali « vrchnosti odváděli na ja ře  smrže 
(Maulrachen),

Svém u faráři dávali všichni mimo obyčejnou štolu a vánoční 
koledu od s tarodávna desátek.

Jm éna tehdejších obyvatelů: Balík, Berka, Čecliovsky. Hetttš, 
Uhmelka, Ilek, Jakubek, Jarolím , Kejda, Koči, Koza. Kudera, Ma- 
zanec, Ostalický, Plíšek, Svoboda. Šachel, Trávniček. Uher. Valach, 
Veselý, Vyhlídal.

TlO O O C O

StropešiV)

Osada leži 7 km severně od H rotovic v lesnatém údolí na 
silnici vedoucí /. Hrotovic do N ám ěště; tvoři nepravidelnou náves, 
jižto středem  protéká potůček. Domy stavěné z kam ene stojí ob rá 

cené průčelím po jedné straně na svahu, dom y gruntovnikd na
hoře, dom kafů dole. Před domy jsou od ncpuměti zahrádky: ho 
spodářská slaveni připojena jsou  ve dvoře. K obci patři sam ota 
Slropešinský mlyn s pilou na řece Jihlavce. (Obr. 54.) Lid živi se 
rolnictvím, po skrovnu jen  pro potřebu místní (2 obuvnici, 1 krejčí) 
řemeslem. S tarý  kroj zcela vyhynul. U spořádáni statku a  nábytku 
jako v okolních vesnicích.
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Škola /u ložena byla roku 1885: je s t nyni jednolfídní. 
navštívena asi 60 žáky: m á školní knihovnu a 300 svazků. 
Správcem  je s t Fr. K vpr.1)

Stropešin přifařen je s t do Dalešic asi a/ 4 hodiny odtud 
vzdálených; sem také jest přikázán poštou. V obci je s t odbor 
N árodní Jednoty.

Koku 1835 žilo v 31 domech 174 obyvatelů, roku 1870 v 35 
domech 211 obyvatelů, roku 1910 v 38 dom ech 214 obyvatelů.

T ra lé  obecni se jm en u ji: Mariány. Macochy, Poloudéli. 
Kamenné.

l) Za*IhI krůtky popi*



Obecnim majetkem je**t asi 180 m ér (34- ba) pole a oberni 
dům  v cené 1500 korun.

Celkem patři do obce <594 ha půdy, z čehož na  pole při
padá  333 ha, na luka 9 ba, na zahrady 4*5 ha, na pastviny 

17 ha, na lesy 301 ha.
Roku 1910 chovalo se 40 koni. 137 kusů hovězího dobytka, 

4  kozy, 5 ovec, 23fi p rasa t a včelařilo se ve 13 úlech.
Roku 1775 usazeno bylo v Stropešině 9 celolániků, 2 čtvrt

lánici a  3 dom kařů.
Celolánici měli 73 měr tí‘/4 osm. pole orného, 125/g m ěr 

půdy neplodné, zahrady na 3 1 s osm. a luk na 2 vozy sen a ; platili 
roční dané 28 z l  57 kr., na stálých gruntovních činžích o sv. 
Jiřím  a o sv. Václavu 1 z l  34 kr. 3 den. Za husy dávali 25 kr. 
3 den., za slepice 1 zl. 2 kr. 2 den., za kuřata 9 kr.. za předivo 
35 kr. 1 den., za sýry 9 kr. 1 den., za vejce 5 kr. 1 den.

R obotovali od Jiřího do Michala párem  koni a 1 osobou 

pěši 6 dní týdně, ostatn í dobu buď párem  koni aneb pěši osobou 

6 dni.
Čtvrtlánici měli 18 m ěr 4* 5 osm. pole obdělaného a 3 miry 

1V4 osm. pole neplodného, 2 osm. zahrady a louky na 1 vůz, 
platili roční daně  7 z l  15 kr., stálé gruntovní činže 23 kr. 3 den., 
o sta tně  ze všeho čtvrtinu jako celolánici.

Robotovali od Jiřilio do Michala týdně (> dni * 1 osobou, 
ostatn í dobu jen  3 dny. Domkaři neplatili ničeho, avšak robotovali 
1 den týdně a byli povinni nashirati z ja ra  kopu smržů.

Jm éna obyvatelů : Adam, Oatiěk. Dufek, Heneš. Holoubek. 
Polák, Potůček, Rovný, Sedlák, Turecek.

T ehdejší názvy tra ti; Dii u Křiže, Chudálka, v B ransoudech, 
v Dolánkách. Oujezd hrubý a malý, Stávky horní a dolni. N á- 
davek, Macocha, na Mariáně, na Mrzutým, pod Háčky. Kamemie 
hom i, dolni a m alá, Lánianiska. na Bozorovej, u Záhruzkého 

m lýna.
o oo o ac

Střebenice

(—ic, —cích) původně Třebe nice zvané, leží l/ j  hodiny severozá
padně od Válče na rovině u lesa. S osadami Plešicemi a Chrou- 
stovem tvoří jednu obec. která má společné zastupitelstvu.
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Osada složena jest ze dvou části asi 8 minut od sebe vzdá
lených. Prvá část, tvoříc ulici podél silnice do Třebíče, nese název 
„na Hospodách11 a jest z doby novéjši; zde se nachází také my- 

slivna. Hlavní osaila. ležíc na sever od silnice, má tvar elipsovitý 
s kruhovitou návsi, do níž vedou 3 cesty. Domy jsou do návsi 
ponejvíce obráceny Štítem a sestaveny ve dvou řadách —  json to 
zdejší grunty. Chalupy jsou vně osady, zvláště pak v časti na „Ho
spodách-. Domy z tvrdého staviva jsou zomitány, některé jedno
duše obrovnány. Před domy viděti zahrádky; výklenek (žudrj má 
jediné staveni r na Hospodách-.

Hospodářská staveni, rozestaveni nábytku, kroj lidu jest jako 
jinde v okoli. Tu u tam mají ještě starší nábytek vyřezávaný.

Uprostřed vesnice stojí kaple, u které lid v měsíci květnu 
koná své pobožnosti. Kříže, jichž jest u cest několik, pocházejí 
vesměs z novější doby.

K osad ě patří samota. Slřehenický mlýn na Jihlavce. který 
dle vyrytého nápisu v plechu na větrném praporku obnoven byl 
r. 1771.

H. 1ÍM0 žily v 71 čís. 401 obyvatelé, r. 1900 v 66 domech 
384 obyv., r. 1870 v 50 doui. 330 obyv. a r. 1835 v 40 dom. 
278 obyvatelů.

Přifařena jest obec do Válče, kam také až do r. 1888 ptt- 
školena byla. Roku téhož postavila obec budovu pro jednotřídnou 
školu; ale když počet dítek vzrostl přes 100, přistavena r. 1912 
k původní budově nová pro dvojtřidní školu a ze staré třídy zří
zena zimnf tělocvična.

Prvním učitelem byl Václav Forman, který založil pamětní 
knihu a Školní knihovnu, jež nyni čitá přes 100 svazků. Od roku 
1889— 1911 působil na škole Tomáš Grinela.

Obec m á také svou knihovnu pro dospělé, kterou umístnila 
ve škole, aby mládež škole odrostlá mohla se dále vzdělávali: ob
sahuje 180 svazků.

Pozemků obecních mají Střebenice na 59 ha. Čolkem patři 
do Stfebenic 615 ha  půdy, na které jest 289 ha pole, 32 ha luk, 
37 lm zahrad, 29 ha pastvin a 243 ha lesa.

Názvy trati polních: Koží hlava. Příčky, Společníky, Záhůnky, 
Kameny. Dlouhé, Krátké. Mokré a Zadní Čtvrtky, Poloudělí, Sed- 
lišky, Vlčice, ve Svárově, Krátký, Okrouhlý, Nivky, Končiny, Po- 
peliska. Tál a j . ;  luk : Vrabčák, v Hájku, na Končinách, Zadní;
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pastvisk: Noserce, Olši. Břendák, na Mokřím, ve Žlebě, u B rodek: 
losů: Blahovoc. Dílec. Kameny, Bílý kámen, na Zídkách, Vlčice, 
u Duba a  j.

Ve trati r u Vápenice" lámal se ještě před 90 lety vápenný 
kámen, ale pro skrovnost žily od dobýváni upuštěno.

Ve sloučené obci Střebenické chováno roku 1910: koni 47.
hovězího dobytka 319 kusň, koz 47 a 367 prasat. Včelstov načí
táno 97.

Nejstarší rodiny jsou Řezáčova a Holoubkova.
Střebenice patřily ku hradu Holoubku a po jeho stroskolání

ke statku Valeckému: také býv. klášter v Malešicích měl zde své
poddané.

Za uděleni odúmrti Jindř. Králickým z Malešic r. 1564 museli 
Siřebenlčtí ročně odváděti 17 hus a 38 slepic. H. 1615 byly se 
statkem Malešickým s vesnicemi Strupešlncm a Skrejemi prodány 
Jiříkovi z Xuchoda na Tulešicích.

R. 1775 osazeny byly Střebenice 14 celoláníky,*) 3 čtvrtlániky 
a 9 domkafi.

Celoláníci měli jen 53%  míry pole. 10 m ěr %  osm. pustin. 
2 osm. zahrady a luk na S*/* vozu sena; platili ročui daně 19 zl. 
31 kr. 2 den. a gruntovní daně o sv. Jiří a VácL 1 zl. 49 kr. 3 den. 
.Mimo to měli poplatky: za husy 20 kr. 1 den., za slepici 54 kr.
1 den, za kuřata 8 kr., za vejce 7 kr. 1 den., za předivo 34 kr.
2 den. a za sýry 9 kr. Robota stejně jako v Stropešinč.

Ctvrtláníci měli 26 měr 6%  osm. pole, pustin 5 měr. za
hrady 1 osminu a  luk na 1%  vozu sena; platili za vše polovici 
jako cclolánici. robotu měli jako ve Stropešíně.

Dnmkďři robotovali týdně jednou pěší osobou, neplatili ni
čeho, ale z ja ra  sbírali smrže.

Jména obyvatelů: (laněk. Muťek. Dusík. Filipec, Heneš, Ho 
loubek, Horáček. Chmolka, Chvátal, Jelínek, Jakftliek. Macháček, 
Palát, Paseku, Sedláček. Tichý.

Zvláštní tehdejší jména tratí: Za myslivcem, za Odkolky, 
u Břindovy louky, nad I’cladkovú nivkii. v Rovinkách, pod Most
kám a, za Nosticem.

ž«6

') Dle výměry pády celulánici vlastně byti pololáníky; celolániky je 
vrchnost proto jmenovala, aby vymohla na nich vétSi poplatky a k těZSi ro
botě je  zavázala.
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Stupešice

(do Stu—sic, v Sto—ckih),1) v lidu též Stopešice zvané, lež! 15 kin. 
jižně od Hrotovic na rozcestí silnic Znojemsko-Btgkuplcké a Zno- 
jemsko-Běhařovické; jest lo nejjižnější osada okresu. Osada loži 
s částí na rovině, s části na mírném svahu, rozkládajíc se po obou 
stranách okresní silnice, též na přič do délky, tvoHc takto podobu 
kříže. 1'prostřed jesl náves obdélníková; zde jsou ponejvíce domy 
gmnlovníků. Šíranou vsi rozestaveůy jsou eh&lupy; zejména na 
trati „O nvarechkde drive výminkafi bydleli, jsou nyni domkall, 
jimž fikají „Ouvamici". Domy vystavěné z kamene a vepřovic, kryté 
kfidlici nebo slámou obráceny jsou do vsi skoro všechny štítem. 
Výstupků před domy není, ale všudy květinové zahrádky. Stáje 
a chlévy souvisí s Hlavni budovou, za uhni ve dvoře jsou kftlny 
a ještě dále za zahradou stodoly.

Kroj i starý nábytek vymizely.
Škola založena a novon budovou opatřena byla r. 1889 ná

kladem obce: navštěvuje ji okolo 60 žáků ze Stupešic a sousední 
obce Ratišovic; dřivé přiškoleny byly obě obce do Béhařovic, kam 
přifařeny jsou. Škola mů svou knihovnu. Správcem školy od zalo
ženi jest Em. Salaquarda.*)

Roku 1910 napočitáno 323 obyvatelů, r. 1900 v 75 domech 
323 obyv., r. 1S7<» v <‘,9 .loui. 881 obyv. r. 1885 v 56 dam. 29s 
obyv., r. 1804 ve 48 dom. 248 obyv.; r. 1689 bylo zde 22 obydle
ných domů.

Do obce patři 609 ha půdy, ze které jest 548 ha pole, 
0*5 ha luk. 7*5 ha zahrad a 37 ha lesa.

Obec sama má jen skrovný majetek polní.
Tratě se jmenuji: Babince, Polodlly, Konopiště, u Spoleěnic, 

na Třešních, na Bulách. úzké, široké a červené Padělky v Hájku.
Lid živi se rolnictvím a chovem dobytka; r. 1910 chovalo se: 

55 koni, 185 kusů hovězího, 241 kusů vepřového dobytka a 25 
koz; včelařilo se v 45 úlech.

D ějiny . Stupešice připomínají se ponejprve r. 1312, kdy šle
chetná pani Isoldo, manželka Matouše z Fulštejna i  lány zdejší

») Původné Slupifiic* od osob. jména Stapií (vis Moravská jména mistm: 
napsali Fr. Černý a Par. Váta).

*) Podal popia osady.



darovala*) klášteru Oslavanskému, do něhož později saina vstou
pivši abatyši se stala.

Ostatní část Slupeáie byla majetkem panenského kláštera sv. 
Kláry ve Znojmě. Od abatyše Markety n konventu r. 1348 Boček 
i. Bělčovic a  jeho žena Alžběta koupili Stupešice ,s tou podmínkou, 
aby toho statku volně, ale jen do 8vč smrti užívali.

0  desátky měl klášter sv. Kláry spory: již r. 1368 Činil pro
bošt z  Olbramkostela, BedHeh, nároky na desátky m  3 lánft, čemuž 
abatyše sv. Kláry odporovala. Rozhodčí v tom sporu, pro vine iál 
minoritu František a Jan, farář z Plenkovic, probošta odkázali se 
svými domnělými nároky na obilni desátky, což r. 1359 biskup 
olomucky Jan Očko potvrdil.

H. 1370 klášter opětný spor mři o desátky ze dvora s fa
rářem běbařovským Rupertem. Rozhodci, lucký o|H»l Otlo a farář 
unanovský Jan. přisoudili desátek větší (z pšenice, Zita, ječmene, 
ovsa) klášteru sv. Kláry, desátek menši (z brachu, vikve, čočky, 
konopi a menších plodin), ale také desátek z dobytka dvora Sln- 
pešického faráři do Běhařovic, kam Stupešice přifařeny byly. Polovici 
desátku ze Stupešic a ze sousedních Ratišovic bralo probošstvř 
Oibramkostelské. Poněvadž vybíráni desátku v obou vzdále
nějších obcích proboštovi obtížno bylo, učinil r. 1384 probošt Jan 
Gbuelen s farářem běbařovským Robertem smlouvu v ten smysl. 
2e celý desátek připustil faráři za ročni poplatek 5 hř. Kdyby farář 
poplatek ten zapraví tl opomenul, měl probošt právo celý desátek 
zabavili, což biskup olomucký Petr potvrdil. (God. d. XI, 341.)

O dalších osudech Stopešic je velmi málo mámo: R. 1481 po
hnala abatyše oslavanská Volíganga z Krajku a Bystřice ze 130 zL 
ah., že drži klášteru ono Tsoldnu darované zboži a s nim též 4 lány 
v Stupešicich.

R. 1677 byla abatyše u sv. Kláry ve Znojmě nucena n městské 
rady znojemské si vypůjčili 300 zL na 3 roky; s povolením zem
ského komořího Jana z Haugvic dala městu ves Stupešice v zástavu.

Po zrušeni kláštera připadlo jeho jmění, ledy i Stupešice ná
boženskému fondu.

R. 1796 byly Stupešice 1 s jiným majetkem připojeny k vel
kostatku Luckému a s nim prodány r. 1827 Eman. Leop. z Lie- 
benberka.

') Jesté téhož roku královna čert* Alžběta potvrdila obdarováni pant 
lsaldy (God. d.. VI. «S).



Nynější držitelé velkostatku Luckého jsou Rudolf rytíř Lie- 
bcnbeiy (5/tí) a Teopoldinn baronka Chlumecká roz. Liebenbereova 
(%, celku).

R. 1650 vyznaly abatyše Konstancie z Kúnic. převora Anna 
Bern&rdina Richterová a celý konvent. Ze klášter má n Stupeši- 
ckého dvora 311l/« n'íry pole, 6 měr pastvin, 7 měr zahrad a 66 
měr mladého lesa, dále že dostává gruntovní činže 22 zl. 26 kr., 
za předivo 4 zl. 56 kr., jiné Činže 3 zl. 30 kr., také 301/, slepice 
a 366 vajec, z hospody 66 zl. 10 kr. a desátku: 14% měř. pše
nice, 1377b měř. žita a 48% měř. ovsa. Roboty udaly s párem 
koni od 12 sedláka 195 dní roíně a právě tolik dni od 14 sedláků 
s 1 osobou pěěi. R. 1671 udala almlySe Gcnoféfa Ludmila, že 
v Stupeširich mé |x>uze 4 komíny: 2 u kovárny, po 1 ve dvoře 
a v budově a haltýřů.

R. 1672 bylo zde 12 celolániků; každý měl 53 měr 2% osin. 
II. Iř. a 26 měr 57 , osm. III. tf.. pololánid, kteří drželi polovici 
půdy, byli 2, domkafft s polem bylo 8 starousedlých a 1 nově- 
nscdlý. Domkafi měli 6 měr 57 , osm., neb 8 m. 5 7, osm., neb 
10 m. 57, osm. II. tf.

Od roku i 668 byl celolán Valentina Buchty, který svévolně 
ulekl, pustý; také 2 domky zůstávaly divno pusté.

Jména osadníků byla: Buijan, Dusbaba, Has, Jedlička. Je
línek, Kolesa, Komisar, Kreutz, Menšík, Mřen, Macků, Papoušek. 
Teplý, Světák, Tesař. Veit.

B. 1776. když byla abatyši Marie Ohaři tas Kreidtin, pozemky 
rozděleny byly mezi 13 celolániků a 13 Otvrtláníků neb cha
lupníků.

Celolánlk držel 71*/, měř. pole, na %  měř. zahradu, lukna
2 vozy sena; platil kontribuce 23 zl. 55 kr., grunt, činže 1 zl. 15 kr., 
odváděl 2 slepice, 24 vajec. Robotoval od Jana do Václava 
párem koni a 1 pěší osobou 3 dni. ostatní čas jen párem koni
3 dni.

1‘oioláník měl 17% měř. pole. na V8 měř. zahrady, louky na 
Ví  vozu sena, platil kontribuce 5 zl. 52 kr., grunt činže 1.H kr. 
3 den., odváděl 7* «*eP- vajec: robotoval od Jana do Václava 
s pěší olobou 6, ostatní dobu 3 dni v témdni. (Z jednoho čtvrhánu 
majitel otekl a spravovala jej vrchnost).

Každý liofer a hoferkyně robotuje týdně I den, tedy ročně



Dobu roboty nu jaře, na podzim a v zimě určena byla od 
6—6 hod., v letě od 5 —7 hodin, o polednach byly 2 hod. odpo
činku. K dobru (pro obveseleni) dávala vrchnost robotnikum o znich 
50 lib. masa, 2'/* vědra piva, na chleb 5 V3 měř. žita, na buchty 
3 méř. pšen. mouky a na jiná jídla 2 měř. pfikrmu. Ku mláceni 
brali se jen ti, kteři se přihlásili, dostávali 13. mim.

Běharovskému faráři dávala obec 6 hus, 25 slepic a 6 kop 
zelí: desátek obilní bral klášter ve Znojmě.

Na býka platila obec vrchnosti, která jej vydržovala, 2 zl. 30 kr.
Novů jm éna osadníku přibylých: llejmala, Hýlek, Holba, Ku- 

dm a, Koříska. Zahálka, Zwicker a  nejrozšířenější YigUcký.
Tratě se nazývaly; Úzké. Široké, Červené Padělky, Nívky, 

Hušky, Nádavky, Dařina. Poloděly, u Brány, Babvně, Příčky, Zmole, 
Klínky, u Studýnky.

Ve staré pečeti bylo radlo a krojídlo s 3 květy a 3 těrkami; 
opis byl latinský: ,,Sigilum Com. Stupessi- .

O Q O O O O

Šamíkovice
(do Šain—ic, v Šam—cích) původně Šemíkoviee (od osob. jména 
Šemík) zvané, osada nepravidelně stavěná, leží asi půl hodiny jižně 
od Rouchovan na silnici k Tavtkovicům v dolíku u lesa.

R. 1910 napočítáno v 03 domech 296 obyvatelů katolických, 
národnosti české. r. 1900 v 62 dom. žilo 291, r. 1870 v 56 doni. 
316, r. 1836 jen 254 obyv. •

Domy stavěny jsou z cihel a kamene zorni tány a <'Učeny; 
stoji těsně vedle sebe majíce v předu květinnč zahrádky; starší 
domy jsou k silnici obráceny štítem ; novější průčelím. Budovy ho
spodářské tvoři s obytným stavením dvůr.

Uprostřed osady jest skrovná náves. Do obce palM 3 mlýny.
Mezi domy vyniká škola, založena r. 1893. Škola jest jedno- 

třidnou, majíc návštěvu asi 50 dětí. Přes 10 lei na škole působil 
Boh. Nezval, lndustriálni učitelka dochází z Rouchovan.

Školni knihovna má na 300 svazků.
Kroj lidu i nábytek ve světnicích novější.
Lid živi se rolnicivim a chovem dobytka.
Do obce patři 951 ha půdy, z čehož připadá na pole 340 ha, 

na Inka 19 ha, na zahrady 8 ha, na pastviny 16 ha a  na lesy 
543 ha. Také zde býval dvůr, jenž byl r. 1782 rozdělen.
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Obecního majetku má osada 24 ha 25 a.
Tratě se jm enuji: 1‘ekalky. Kopaninky. Borůvka, Dílky, libelka, 

Ouvary, Vinohradská. Žabí žlibky, Štoky, Xtvky.
R. 1910 chováno: 26 koni, 179 hovězího a 137 vepřového 

dobytka a 4tí koz; včelařeno v 5 úlech.
Ve staré pečeti měly kosiř, radlici a krojidlo.
Semikovice připomínají se ponejprve r. 1337 v listině, kterou 

Vok a Erhart ze Křtěnice (de Trenchu) prodali v Šemikovicich 
klášteru Luckému lán (God. d. VII., ř. 154), kterýžto majetek 
Karel IV. r. 1348 klášteru potvrdil.

Jako jiné osady okresu Hrotovského i Semikovice za starších 
doh byly rozkouskovány a časti naležely různým majitelům, kteří 
po osadě „ze Šemikovic* se psali.

R. 1358 jmenuje se v deskách Brněnských Jcšek (Jan) ze 
komiko víc u jeho žena Juta, která jistému Artlebovi v Šemikovicich 
odstoupila 50 kop. Zároveň se jmenuje Šemík ze Šemikovic, jenž 
zaměnil a Jimr&mem z Jakubova důchod 14 kop, které měl tento 
v Bohdanově na 0j>av8ku.

Současně žil Mikeš řeč. Čimbira, jenž své snaše Markete1) za 
véno v Šemikovicich dal 40 kop na 9 lánech v osadě Říčkách 
(u Rosic), poněvadž pani Markela právo na s y č  věno v Šemiko
vicich Mikuláši ze Mstěnic za 30 kop prodala.

R. 1361 Jan ze Šemikovic vzal své sestry Kateřinu a Grácii 
na špulek zboži svého v Šemikovicich a r. 1365 prodal Jlmram 
ze S>mikovic (z Jakubova) 1 zdejší lán Štěpánovi z Přeskač, alo 
r. 1368 koupil od hlavního držitele Šemikovic, llenslina z Bitová 
2 lany, 3 podsedky v Šemikovicich a tvrdil, že Jan, syn Moli borů v, 
jenž se svými sestrami Kateřinou a  Grácií se spolčil na statek 
\ Šemikovicich, nemá k tomu práva, Že jesl to jeho dědictví a oni, 
2c tam ničeho nemajL

R. 1376 Artleb ze Šemikovic své leně Kordule na 5 lánech 
a  dodatečně ještě na jednom láně a na le9e se strany od Tavikovic 
véno zapsal a své maceše Markétě na 2 lánech a 4 chalupách 
v Liiovanech poukázal.

R. 1376 Jimram (z Jakubova) prodal Štěpánovi z Ratišovic 
v Šemikovicich jeden poplatný lán a  r. 1379 poukázal se svými 
syny Filipem a Jimramem a synovcem Žibřidem klášteru sv. Kříže
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v Doubravniku na Šemikovicícli 8 kop důchodu misto 80 kop, z je 
které prodali Morašice. (CocL d. XI., 167.)

Jimramoví z Jakubova syni, Filip a Jimram. upadli do dluhU 
a prodali r. 1887 dvůr v Šemíkovicich Bohuslavu Žáčkovi, čemuž 
žid Chablin (ze Znojma) odporoval, i té okolnosti, že Žáček své 
ženě na lom dvoře 10 kop véna pojistil. Dcera Žáčkova Alžběta 
ze Šcmíkovic prodala r. 1407 Pavlovi Ilřcbénkovi z Březnika dvůr 
v Šemikoviclch. Pavel, jenž dvůr zcela nevyplatil, prodal ho r. 1412 
Václavovi z Popůvek. Proti tomu později ozvala se Alžběta ze Še
míkovi c, tvrdíc, že Václav drží dvůr ten proti jeji vůli. Zároveň 
pohnal Bušck z .Myslibořic Václava z Popuvek, jenž toho roku také 
od Jana a Miloty (z Mstěme) kupem 4 lány v šemikoviclch získal, 
že mu drži jeho základ v Šemikoviclch, jakož to nebožtík Žibřid 
z Jakubova držel a on za něho dal 35 hř. na svěm dílo. Bušek 
z Myslibořic současně pohnal také abatyši z Dubrovníka, že mu 
drži v Šemikoviclch zboži, které jest jeho základ, jakož dal za 
Žibfida z Jakubova 130 hř. židům znojemským. Václav z Popůvek 
obrátil se na svého rukojmé Zdicha z Ratišovic a  pohnal ho, že 
mu slíbil za zprávu za dvůr v Šemikoviclch a toho mu nezpravil 
u skrze to mu učinili odpor v knihách.

R. 1416 Václav z Popůvek své manželce Anně na 4 kinech 
v Šemíkovicich (klen* koupil od lana a Miloty) 40 kop věna za
psal; ještě r. 1418 připomíná se Václav seděním na Seintkovicich.

R. 1417 Ruškovi z .Myslibořic přiřknut byl vým* na zboží 
v Šemikoviclch ( l ' / j  kopy), jak je držely panny v Doubravniku.

R. 141H usadil se násilím Mikeš ze Žaiiipacliu v Šemíkovi- 
cich, pročež pohnán byl Bolkem z Myslibořic. že mu vpadl v Se- 
iníkovice a poživu jeho statkuv. Podobně pohnal r. následujícího 
Jiříka z bitová, že mu drži v Šemíkovicich lesy, luka a jiné z.Ikiží. 
Ale když na právo, které měl v Šemíkovicich. společníkem učinil 
Vlčka z Okarce. tu proti tornu odpor učinil mor. hejtman Vilem 
z Pemšteina tvrdě, že je to statek kláštera v Doubravniku.1!

Po válkách husitských, vo kterých klášter v Doubravniku vzal 
za své, vyskytuje se v Šemikoviclch r. 1437 opět Pavel Htebének, 
jehož púhonem stíhal jistý VJkhart z Manešovic, že mu drži moci 
jeho dvůr v Šemíkovicich, a r. 1448 týž Vikhart, který se již psal 
_z Výčap“, pohnal Dorolu llřehénkovu ze Šemíkovic, že drži dvůr

') 1*. B. 111. 34*. 3ós. 375. tóo, IV. U», V. 19, 8*i. VL 313, 37 á. 378. 
Pil, <>33.
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v Šeinflcoricich bez práva. Vikhart od půhonu upustil, práva na 
Šcrnikovice se odřekl, slíbiv i za svého bratra. It. 1447 intabulo- 
váno v Deskách, že Pertoll z Lipého bratřím Rohunkovi a Konrá
dovi z Miroslavě 7 lánu vc vsi Šemlkovicich prodal.

V 2. polovici 15. stoičtí jesl d rti teleni Šemfkovic opět rod 
Z Popftvek. R. 146 V Anna z Vcjmyslic spolčila se se svým synem 
Zichem z 1’opiivek řeč. Dobelický na své véno 5 lánů v Semíko- 
▼icfch. Tyto lány (jmenují se jen i l  prodal a vložil Zich z Popři vek 
r. 1490 Vilémovi z Pernštejna.1) R . 1512 vyskytuje se Jan z Bezdě- 
kova a Šemíkovie, jenž prodal pustý dvůr Otčchleby (u Byteše) 
Václavovi z Lomnice, r. 152(1 Matuš ze Šemíkovie přijal na pravý 
s|>olek na dvůr v Šemikovicich své syny Ondru a  Jakuba. Potomek 
Vilémův, Jaroslav z Pernštejna, i na misto bratři svých Vratislava 
a  Vojtěcha vložil r. 1552 Janovi Tavikovskéinu z Tavikovic co měl
v ?>amik< »vicich se vším. Jednoho člověka v Namfkovicich držela
vrchnost v Horních Kounicich. Avšak r. 1532 Jan Z Lipého na 
Krumlově (ve středu v den sv. Filipa a Jakuba) dal městečku Rou- 
chovanúm list na půl dvora v Šamíkovicich s příslušenstvím. Jak 
a kdy Roucliovany o ten statek přišly, není známo.

U. 1672 patřili Krumlovskému panství 1 velkoláník (mél 

53Va niiry TI. a 26*/, m. 111. třídy) a ještě 2 zahradníci (jeden 
měl H2 3 ni. 11. a 4*/, m. 111. Iř. a  druhý l l/ a m. U. a 3*/, m. IU tř.).

H. 1752 bylo v šamikovicicli 8 pololaniků, (i čtvrtlánik A, 
3 mlynáři a 6 domkařů. ktoHžto náleželi panství Tavikovskémn.
Pololánici měli 12* < m. |»ole, V / t m. pustin, 3 osm. zahradu

a Ink na 3 vozy, čtvrtlúnici 17 V* m. pole, 1 osni. zahradu a luk 
na 1%  vozu sena: k těm to  patřili také m lynáři: Zavadil (mlýn 
o  1 složeni, 11 m ěr pole a luk na 9 vozil senu). Fr. Borovský 
(mlýn nu 1 složeni, asi 20 m ěr pole a  l 1/* vozu setmi a Václav 
Vodička (mlýn na stálé vodě na 2 složeni, asi 11 měr pole a luk 
na 6 vozu sena).

Vrchnost Tavikovská měla v obci 57 ‘/ 2 míry pole u 9 měr 
pastvin; obec 140 mér krásného lesa.

Jm éna tehdejších obyvatelů: Dobeš. Dřevojan, lefáliek, Job, 
Koutný, Ludvlček. Michálek. Peskal. Pokora. Popelka, Růžička, 
Severýn, Tesař.
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Jména tr a t i : K Rouchovanňm, k Bendovémn mlýnu, 11 Ci
helny. za llum ny. a  Starého mlýna, u  Kbelka, v Slokách, u Žuly, 
u  Onvaru. v Zadních Žlobách, na Vinohradech.

Vrchnost Krumlovská měla té doby v Šamíkovioich jen 1 sed

láka (láníka), který robotoval 3 dni v tém dni párem  koní a 1 čtvrt
in nik a, který konal 8  dni robotil pěší. Č iňte hraln vrchnost 1 zl. 
12 kr. a  3 slepice.

Celkem bylo il Šamfkovic 596®/8 měř. pole, 4*/4 niěř. zahrad. 
8 ti m ěr pustin. 9 mór pastvin, luk na ti5 vozu sena a otavy a 1 40 
m ěr le3a.

R. 1775 Žilo na straně Tavlk<ivské 11 pololánikri, 9  čtvrtlá- 

níkft a 14 domkafó.
Pololánici měli 40 m ěr pole. 2V* m. pustin a luk na 3 vozy 

sena, platili roční daň 14 zl. 52 kr. 2 den. a grunt, činže 2 zl. 2 kr., 
robotovali od Jiřího do Michala týdně 3 dni s párem  koni a 3 dni 
s 1 osobou pěší, ostatní dobu 3 dni s párem  a jen 2 dni s osobou.

Čtvrtlánici měli asi polovici statku a platili polovici, roboto
vali od Jiřího do Michala 0  dni. ostatní dobu jen 5 dní s 1 pěší 
osobou. Byli velmi nespokojeni, protož *ft  jich | totiž ti) ze statku 
odešli.

Domkaři neměli pole, platili 24 kr. grunt, činže a  robotovali 
1 den v témdni pěšky.

L' obce jest poznamenáno, že v poslední konskripci mylně 
připsán byl obci les 140 m ěr; neboř u té osady žádný les není 
a  nejstarši lidé se nepam atují, že by ta osada takový les m ela: 
les ten náleží obci Přišovicóm.

Nově přibyly do obce rod iny : Dlabálek, Kánu. Křeček. Krejčí, 
Musil, Princ, Pohánek, Svolioda. Veselý.

Na straně Krumlovské byli jen 2 celolánici a 2 čtvrtlánici. 
Celoláník měl 79* t míry pole, zahradu na */4 míry, luk na 9 ‘ 
vozu sena a lesa 19 měr. Platil daně 35 zl. ti kr.. činže 2 zl. 48 kr. 
a odváděl 1 slepici neb 8  k r . : robotovat m ěl od Jana do Michala 
párem  koni a  1 pěší osobou 3 dni, ostatní čas jen  páreui koni, 
avšak robota prom ěněna v plat 1 ti zl. ročně.

Čtvrtlánik držel 197 B měř. pole. *fi míry zahradu, louku na 
IV 4 vozu sena a 6  m ěr lesa; daně platil ti zl. 30 kr., činže 42 kr., 
odváděl l slepici neb 8  kr. a plalil za robotu lod Jana do Michala 
ti dni. ostatní čas jen  3 dni s 1 osobou) 3 zl. 30 kr.

Jm éna krumlovských byla: Bojanovský, Jelínek, Slavec.



Karáfi krumlovskému platili desátek ze zelnic. od každé kr.tvý
mi sto masla 3  kr. a krevni desátek z drobné zvěře (jehně, kůzle, 
husa. kuře, holub) aneb nebylo-li 1 0 .. tedy za každé jiné 1 kr. 

a kromě toho */« s*hu dtívi.
O statní desátek vybírala vrchnost Tavikovská.
Za posilky platila obee 8  zl.

O Q O O O B

Tavíkovice

(do T  ic, v T  cích1) odvozeno od osob. jm éna Ta vík i
leží 10 km. jihovýchodně od Hrotovic a  3 km. západně od H or- 
nich Koumě na mim ém  svahu u lesa pohlíž řeky Rokytné. Ne

pravidelně stavěná osada m á i nepravidelné návsi, do  kterého ústí 
4 cesty. Mezi domy jsou mezery: do ulice jsou obráceny domy 

průčelím , před domy jsou zahrádky. Ilrunty jsou na návsi, cha- 

lupnici v ulicích. Domy stavěny jsou z tvrdého m ateriálu. V osadí- 
jest jednopatrový zámek, krytý šindelem. Sam oty jsou Tavlkovský 
a Vilímův mlýn. R. 1835 žilo zde v 51 domech 301 obyvatel, 
r. 1870 ve 52 domech 313 obyvatel. R. 181X) řitalo se v 65 do
mech 363 obyv., r. 1910 obyv. 398, mezi nim i 2 židé. R. 1689 

bylo v Tavíkovidch jen 18 domů, r. 1804 ve 34 dom. 177 obyv. Oby
vatelé živi se hospodářstvím  a chovem dobytka. R. 1910 chovali 39 koní. 
177 kusů hovězího. 37 koz a 238 vepřového; včelařili se 46 tily.

Přifařena jest osada do Běhařovic. V zámku bývala kaple, 
v niž se slouživala každou neděli mše sv. Od roku 1866. kdy statek 
přešel v ruce židovské, jest kaple zrušena.

Škola tu byla založena teprve r. 1882 a sice od majitelů 
velkostatku p. Arth. a  E. Si. Schnappem  nákladem 8000 zl. Při 
škole založena hned pam ětni kniha a žákovská knihovna.

Prvním správcem školy stal se Jos. Janovský.
Nyní je  škola dvoutřídní s 98 žáky, nadučitelem je Svoboda 

Metod.

Obecní jm ění jest skrovné, iotiž domek a 26 jiter (14*95 ha) 
pole. Celkem naleži do obce 559 ha půdy, které jest 363 ha pole. 
36 ha luk, 8-5 ha zahrad, 52 ha zahrad a 69 h a  lesa.

■) Dle ném. Taikowitz mylné jmenuji a  pi&J néktefi Taikovice, jiní zhm- 
xcela nesprávné, překládají zkomolené ném. Taikovritz na Dyjakoviee.
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Panství, které kromě v T a v ík o v ie íeh  m á také p ozem k y  u Do- 
břonic a šemikovic, patři 332 hu |>ole. 2 0  lia lak. 9 ha zahrad, 
2 1  ha pastvin a 640 ha lesa.

Polni Iralě se jm enuji: Za Humny. \ Lomech, nad  Kacířem, 
na Bařinúcli. n a  Paloukách, Punty. Stinadla, nad Žlíhkem, Bo
hunka. u Kounického boroví; lesy se jm enuji: Jeleni Zlibek. Kní
žecí seč, na Krvavým, S tudýnka, K tížní cesty, Touíary a  j.

Poštovní a telegrafický úřad jsou v obci, též řetn ická stanice.
Ve staré pečeti měly radlo a  krojidlo. po jedné straně 4, po 

druhé 3 hvězdy.
V osadě je st kontribuěenskú založna.
Vrchnost Tavikovská s chvalitebnou snahou hledí si povzne

seni průmyslu na svém statku, rdm/ také zdejšímu dělnictvu hoj
nost výdělku poskytuje. Kromě obsáhlého lihovaru s 18 pracovními 
sílami zařídila značnou továrnu na kvasnice s 5 5  pracovníky a to
várnu na škrob s 11 dělníky. Továrny žene proud elektrický, který 

dodává blízký mlýn spojený s pilou.

D ě j i n y .  Tavikovice jsou starým sídlem obsáhlého stal ku, ku 

klerém u postupem  času přiděleny byly osady Běhařovice, Bobro- 
nice, Přeskače. ano i část l*říšovic, šemikovic a Ratišovic.

Dle Tavikovic psal se starý vladycký m d. Již r. 1 349 vysky
tuje se Bedřich z Tavikovic. kler> své ženě a  jejímu otci zapsal
100 kop věna na Litavanech a Kfepicich: dáie se r. 1350 v Deskách 
Brněnských jm en u ji: Vilém z Tavikovic. který své manželce Kate

řině věnem zapsal jedno popluži v Tavikovicich, pak bratři Krydrych 
a Děpolt z Tavikovic. které jejich matka, paní Markéta z Brtničky, vzala 
na sjKilek. IL 1355 Vilém z Tavikovic s Cnzkrajem z Litavan dali Mi
kuláši ze Křtenice 2 lány v Litavanech v dědictví. (Viz Litavany.)

H. 1358 Jindřich z Tavikovic. syn Bedřicha (Frydrychaí. prodal 
v Tavikovicich tvrz, dvůr a mlýn Artlebovi z l*echo\1c za  115kop, načež 
Mikuláš z Vozíc své ženě Markétě 20 kop na zboží v Lechovidch 
a  Tavikovicich |x»jistil. R. 13150 Vlček z Tavikovic zapsal Ješkovi řeč. 
Se ho.sel z Brtnice na Tavikovicich ívr/. s poplužim, vinici a mlý

nem a Schčssel prodal ono zlioží v Tavikovicich Drchovi (Drsla- 
vovi) z Lesonic. B. 1373 Vlček z Tavikovic a bratr jeho Miksik
zapsali Mikšíkově ženě Markete 30 kop věna na půl dvoře a 1 ’/«
lánu v Tavikovicich a r. 13715 prodali oba v Tavikovicich dvůr s lesy 
a loukami vyjímaje mlýnský stav Jenišovi z Tavíkvovic, načež, tento 
manželce Anně na  tom zboži 75 kop véna zapsal. H, 1386 kněz
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Milota z Tavikovic Markétě. vilově po Mikšikovi z Tavikovic zapsal 
t  kopy věna ročního důchodu na vsi Kraluhově a r. 1387 A nna, 
vdova po Jenišovi, vzala své děli n a  věno vo spolek. Z těchto 
známi jsou Jun a  jeho sestra  Klška z Tavikovic.

•lun z Tavikovic zapsal r. 1392 své ženě Barboře 75 kop věna 
nn dvoře v Tavikovicich a  v r. 1899 koupil od Petra ze Slatiny v Šitbo- 
řicíeh 7 lántl u r. 1407 Klška, vdova po Lopatkoví, spolčila se 
s  bratrem  Janem  na 80 kop v Šitbořicích a Jan z Tavikovic spolčil se 
vzájemně se Zdicheui z Itatišovic. K upem  Šitbořic Jan  asi se za

dlužil, lak že nemohl svým věřitelům dostáti slovu, pročež r. 1412 
Jindřich z  Lančovn uveden byl v 85 kopách na  vesnice Tavikovicc a 
Réhahivicc, které obdržel na Janu z Tavikovic jakožto poručník m an- 

Žclky své K ateřiny.1) Současné žil jiný Jan z Tavikovic snad syn Mikší- 
kuv. IL 1419 Kateřina z Tavikovic pohnala Jana z Tavikovic, b ra 
trance svého, že ji držel zboži. ježto na ni padlo od mateře a 
jejího b ra tra  Jana z Tavikovic.

Po celou dobu válek husitských nepřipom ínají se Tavikovicc, 
až leprvo r. 144b na listinách jako svědek se vyskytuje Ludvík 

z Tavikovic. syn Jana  /. Tavikovic a  jeho  b ra tr  V aclav : r. 1450 
(•odepsán Ludvik na listině Bočka z K unštátu jakožto rukojmě.

IL 1404 Ludvik •/. Tavikovic pohnal Jiříka z Liclitenlnirka a Vra
nova ze 300 zl. dob. uh. že se jim  uvázal v jejich zboží, v tvrz 
Tavikovice, v 1’řeskače a  Dobroniee s přísl. nemaje k tom u práva; 
takc pohnal kněze Václava, probošta z Kounic, z 50 kop, že v mírné 
zemi mu v Přeskačich pobral jeho lidem krávy, koně a on n a  něj 
péče neměl. Poručníkem toho prihonu učinil b ratra  svého Václava. 
Avšak r. 1408 zabral král uh. Matyáš mezi jinými statky také 
Tavikovice a zvláště d v ů r kališniku Ludvika z  Tavikovic m ěstu 
Znojmu za u trpěné škody uherským vojskem. Přes to podržel Ludvik 
Tavikovice na dále. IL 1470 připověděl se k Plenkovicum a Něm- 
čanurn, že jest za ně slíbil před 1 0  lety 2 0 0  zl.

Ještě r. 1477 čteme Ludvika Tavikovského jako svědka, ale 
r. 14*4 byl již mrtev a  současně s nim i syn jeho Jan, po kterém

*) Kateřin.- liylo přiděleno: Na půldruhém lánu, který drží Karas, 1 
ki»pa a 8  groéů platu ročního, na 1 lánu. který drti V ád, Nesvadin, 28  irr- 
zároveň se  slepicem i, na lánu. který drti Peáek 28 př., na dvorci, který 
drti Matějka, 15 gr. i  d, uh. lánu, který drti Mácu. 28 gr.. na dvorci, kicrý 

drti Matéj Krys, 15 př. 2 d., na lánu. který drti Burgnrt, 27 př.: rovn é!  

n . dvorci, v kterémž obývá Michal, zůstavuji Janu Tavlkovskému 11 př. 2 d.



/.Ustali sirotci. Toho totiž rokn čtenu* v 1 ú h o n e c h : „Co se Tavl- 
kovských sirotků dotýče, aby se pan hejtman a hofrychtář v statek 
uvázali, eož k dědictví přísluší, pan hejtman, což k  manství,’) bof- 
rychtář. A nyni poručili jsou Markvartovi, aby ten statek spravo
val ješlé, dokudž toho pan hejtman a hofrychtář neopatří. A co 
se dlužníkův dotýče, to bud  nyni zanecháno do panského sněmu, 
tu se jim dlužníkům povi o jich dluhy, aby se uměli spravovali1*.

A téhož roku na žádost Tavíkovské: „Jakož pan hejtman 11a 
místě sirotčím vsi té Dobronic ve věně jí postoupil, aby ona ves 
tu držela až do desk. a, když desky zemské budou otevřeny, pan 
hejtman nynější neh budoucí má ji véno na místě sirotčím v desky 
vložiti a  na to věno paní může na spolek přijati, koho se ji zdá. 
jakoby to v deskách měli**.

R . 1404 žil ještě syn Jana Tuvikovského Jindřich : téhož roku 
pohnal Jana Zeleného z Říčan a z Krhova z 50 z l , že jest rukoj
mím bratru jeho nebožtíku (Janovi) a již jemu za Ctil>ora z Ar- 
klebie a Myslibořic a léch m u plnili nedbá. Stejně pohnul Hynka 
Jenička z Olbramic a ze Lhoty o touž věc. Poručníkem obou pu- 
honú učinil své! 10 švagra Oldřicha z Náchoda. Téhož jeStě roku 
zemřel Jindřich, po jehožto smrti nastaly mezi dědici třenice, které 
r. 1494 takto byly urovnány: „Mezi Oldřichem z Náchoda a Annou 
Tavikovskou, manželkou jeho. z jedné a Kateřinou, dcerou Jana 
Tavikovského a Marvetou. sestrou její, a Ludmilou, mateři jejich, 
ze strany druhé páni nalezli, že ten spolek, který Jindřich 
Tavikovský udělal, moci nemá. Než Margreta. dcera Ludvika T a
vikovského, a  Kateřina, dcera Janova, syna Ludvíkova neoddílné- 
ho, spolu obé k tomu dědictví právo mají. A zdá-li se Anně, 
Oldřichově manželce, a Barboře,*) kteráž v klášteře jest. oč k sestrám 
svým mluvili, mají právo před sebou**.

R. 1498 vložila Anna z Tavikovic svému manželi Oldřichovi 
z Náchoda tvrz a ves Tuvikovice. ves Dobronice a v l*řeskařích, 
co měla. Totéž učinila také současně jeji sestra Kateřina. Oldřich

Ž9X

') Dle Volného náležel dvů r srohodný  v  Tav ikov irich  již  r. 1330 k Jar
nímu (později jesuitském u) kostelu sv. M ichala ve Znojm é, jehož to  poddáni
králem  Janem  ode v íech  dávek zem ských osvobozeni byti. D vůr len  drželi 
bezpochyby v m anství m ajitelé Tavikovic.

•') B arbora  -uala se později pohlední převorou  klášteru D ak iíckéL o . Bur- 

lwini prostála v Tavikovicich dvůr a  pustý dvůr Janu  L eohnirkém n ze Za-
střiži r. 1493, což bezpochyby bylo zru Seno.



z Náchoda vzal ji 9 ice n a  to zboži na spolek, ale statku Tavíkovského 
nepodržel. nýbrž hned tvrz a ves Tavikovice, ves Dobronice i s těmi 
lidmi ve vsi Přeskačich vložil Prokopa Zajlmači z Kunštátu. Tento 

získal též oslalni majetek v Přeskačich. totiž l 1/# lánu od Zlkm. 
Valeckého z .Mirova.

R. 1500 (Vil, 1809) Anna z Tavikovic pohnala p. Prokopa 
Zajímače z Kunštátu a na Jevišovicfch z 8 8  zl., že jest koupil člo
věku v Přeskačich jm énem Talafousa, kterýžto byl ncbožtika Lud
vika Tavíkovského, dobré paměti otce jejího nedílného, a potom 
Jindřicha z Tavikovic, bratru jejího nedílného, po kterémžto Jin
dřicha ona se ve všem díle d o s o u d i la  nálezem panským jich Mi
lostí a skrz jeho odkoupeni díl jeji vystává po tom člověku a on 
toho člověka drží a d ílu  jejího odtud vyplnili nedbá. Anna ptihon 
ten prohrála, poněvadž to bylo v právě manském a Anna nenaří
kala. když to pan maršálek dal v dědictví Zigm. Yaleckému a  ten 
to do desk vtělil a pak postoupil Zajímači /. Kunštátu.

Zajimačové z K unštátu drželi Tavikovský statek až do r. 154*11. 
kteréhož roku rukojmě p. Jana Zajímače z Kunštátu vložili potom 

ku býv. majetniku Janovi z Tavikovic1) tvrz a  ves Tavikovice, mě
stečko Rěhařoviee. ve vsi Ratišovicich 2 člověky usedlé, ves Do- 
broniee. ve vsi Přeskačich f> člověku se vším příslušenstvím. Jan 
Rřeznický z Náchoda a na Dnnajoviclch učinil současně vklad 
dobré vůle témuž uroz. p. vladykovi Janu Tavikovskému z Tavikovic 
na tyto stalky. Jan Tavikovský z Tavikovic přikoupil r. 1552 k tomu 
od Jaroši. /. Pernštejna ves Samikovice a  vložil r. 1558 Anně 
z Vrvbovišt, manželce Václava Tavíkovského z Tavikovic (svého 
syna?), tvrz a ves Tavikovice se zbožím svrchu jmenovaným a Anna 
z Vrchovišt rzala nu vše to zboži na pravý spolek svého manžela.

R. 1571 získal Václav z Tavikovic ves Radkovice. Dědička 
po Václavovi Eva z Tavikovic vdala se za Jana, řeč. Hošla B rt- 
uického z Vnldštejna. T ento  zapsal r. 1576 ji 2 1/* tisíce kop gr. 
a nad to ještě 2000 kop nu svém statku Mor. Budějovicích, 
načež ona jej na  ty 2 0 0 0  kop věna vzala na spolek na svůj m a
jetek, zejm éna také na tvrz a ves Tavikovice, na  městečko Bé
hařovice, na ves Dobronice, na ves Šemikovice a  díl lidí v P ře

skačich.

’) Jan Tavikovský z Tavikovia a uu Polici byl od 1534— 1548 purkra
bím ve  ZnojmA; r. 1557 koupil od Anny z  Bačkovic tilavikovtcc (Loukovic*) 

u Budkova.
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sou

Po předčasné sm rti Jan a  Hošla Brtnického vdala se Eva 
z Tavikovic po  d ruhé . Manželem j i  byl cizinec Jiti Krystián 
Teuffel z Gundersdorffu a G rottendorfu, komoří arcivévody Ma

tyáše (erb i ,  10.); toho Eva učinila dědicem  svých stutkňv. Již 

r. 1580 psal se Jití Kr. Teuffel po T avikovicich.1) Když Eva 
zem řela, oženil se J iř i Teuffel s pan í Mařit P reynarskon . P o  smrti 
J iřího  prodala  Marie P revnarská  r. 1008 Tavikovice s příslušen
stvím Jiřim u z Hodic. pánu  na  Plavčí a  Rudolci, jenž se psal 
„Sua G ratria A rchiducalis C am erarius et Suprem us Generalis 

Exercitus*.9) Vklad sm louvy trhové mezi urozenou pani Marií 
B arborou P reynarkou, pozftstalou vdovou po panu Jiřím  Kryštofu 
Teufffovi z G undersdorfu a nn Tavikovicich a urozeným i pány 
panem  Karlem si. z Ž ero tina a na Břevohosticich a  Zdeňkem 
Brtnickym z V aldštejna na Brtnici jakožto  mocnými otcovskými 
poručníky sirotka po p. Jitím  Kryst. Teufllovi z jedné a uroz. 
pánem  Jiříkem Ilodickým  z Hodic na Plavčí a  Rudolci ze strany 
d ru hé  o tvrz a ves Tavikovice o městečko Běhařonice s kost. 
podacím , o ves Přiskače s kost. podHcim. u ves Dohronice, o ves 

Sainikovice, o ves Přišovice a o některé lidi ve vsi Ratišovicich 

stal se roku 1609. (17—80.)

H. 1629 stal se vklad trhové sm louvy mezi urozenou pani 
Marii Annou hraběnkou /  Hodic z jedné a urozeným a  statečným  

ryli tem O ndřejem  z O stešova ze strany druhé o tvrz a ves T a - 
vikovice s dvorem  poplužným , o m ěstečko Běhuřovice s kost. 
podacím , o ves Přeskače a ko*t. podacím , o ves Dobronice, o ves 
-Šnmikovice, o ves Přišovice a o ves Ratiáovice se vším (21— 95).

Za Jiřího T eufíla z G undersdorfu nastěhovalo se do T avi

kovic a  okolí m noho novokřtěnců; nejvice jich  bylo z Tyrol. 
.Svou řem eslnou zručnosti a příkladnou šetrnosti nabyli značného 
blahobytu , ano. i bohatství. Zdejší lid dosud  ,o  Toufarech* si 
vypravu je : V „Toufarském  lese* je  prý zazděn velký poklad. 
Zedník, který ho zazdival, byl prý se zavazeným a očim a na misto 

veden, pak  sem  a  tam  voděn a  zpět se závazaným a očim a od

') R oku t.‘*89 d rie l Jan  M arti nkovsdcý i Roz»e<-n Tavikovicc  (snad jen  
krátkou doliu v zástavě). R od  T eufllův  byl r. 1567 za obyvatele v stavu pau- 

skť-ui ua Moravu z R akous p řija t a Jiři K ryštof konal ua M oravě důležitě 

r t t i ib y  vojenské.

•i Jeho Milosti Areivévodskó kom oří a nej vyšši trenerá! vojska. K. 1611 

po*lán mari pány na (teatrální sném do Prahy.



veden, aby nikomu o tom místě poradit nemohl. Od pokladu 
toho vede pry na povrch zlatý drát. Jen kdo tento vyhledá, 
k pokladu stí dostane, což posud nikomu se nepodařilo. Za 
panskou zahradou na kopečku býval prý jejich h řb ito v ; pod ko
pečkem jest několik chalup, které dosud .T oufary - se zovou.

Zle vedlo se novokřtěncům po bitvě Bělohorské. Celá a r 
máda císařská pod Buquoyem za studené zimy se všelikými 
zlými lidmi táhla Moravou. Dne 14. prosince 1620 vpadli po 
prve do Tavikovic, vyplenili jeden dům a částečně ho spálili, 
poranili několik b ratři a sester (Novokřtěnců) a odvlekli s sebou 
IStilelé děvče. Dne 17. prosince přišli po druhé do Tavikovic, 
všudy vše plenili a s lidmi tyransky nakládali, je  co nejkrutěji 
mučili, ano, i několik usmrtili. Dne 6. a 7. ledna 1622 Španě
lové, Valoni, Fuggerovl mušketýři tyransky a nad m iru nepřá
telsky si počínali v Tavikovicích, Višňovém a nejhůře veK řlén ici: 
koho dostihli, toho pálili o penize. Obyvatele, děti i starce, ano. 
i nem ocné vyhnali z bytů ven. tak že mnozi hladem a mrazem 
bídně zahynuli. Konečně dne 28. záři 1622 vydal kardinál z Dit- 
richštejnu jm énem císařským patent, aby všichni bratři Hute- 
rováti (Novokřténci) do čtyř neděl se vystěhovali pod ztrátou 
hrdla. Novokřtěnci prosili u kardinálu, ano, i samého císaře, aby 
alespoň na třech mislech na Moravě se svými starci a nemoc
nými přes zimu mohli zůstati, avšak marně. V říjnu zahnáni 
byli zo 24 ndst moravských, také z Tavikovic a  okolnich osad. 
Odebrali se do Uher, zejména do Sobotišté, do Brodská a do 
Lévarů. Po vypuzeni Novokfestěncův zůstalo na Tavikovském 
statku ještě mnoho vyznavačů různých sekt nekatolických, kleré 
majitelka Marie Anna Hodická podporovala. Protož v lednu 
r. 162Ó kardinál-biskup Fr. z DitrichŠtejna zvláštním dekretem, 
který v Tavikovicích dal přibiti na radnici, nařídil, aby predi- 
kanti zdejší všech výkonů náboženských pod přísnými pokutami 
se zdrželi a ve 14 dnech ze země se vystěhovali.

Maria Anna z Hodic všelikými vytáčkami na dopis kardi
nálův odpověděla, zejména že nařízeni kardinálovu nikterak pro- 
I i viti se nezamýšlí, ale že církevním osobám poroučeli ji svědomí 
nedovoluje, to aby jiným bylo poručeno. Pani Tavlkovská i nu 
dále proti nekatolíkům nezakročila; to dokazuje výhrůžný list 
kardinálův z r. 1628, ve kterém ji vytýká, že pro farnost Běha- 
řovskou správcem učinil faráře biskupického Adama Chalupu
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(Q ialupius) a že ona jem u vstup do chrám u v Béhařovicich 
vůbec nepovolila, nýbrž i provazy a srdce ode zvonů odebrala, 
laké kalichy, jakož i jiné kostelní věci poschovávali poručila.1)

n alšimu v té věci jednáni ušla Maria Anna z Hodic tim, 
že statek Tavikovský brzy na to osvědčenému kaloliku rytíři 
Ondřeji z Osteáova provdala.

Ondřej z Ostešova na Tavikovicich byl krajským hejtmanem 
ve Znojmě u volen mezi komisary, kteři lepši způsob kontribuce 
měli zavěsti; r. 1642 povýšen byl mezi barony.*)

P o  Ondřeji následoval na Tavikovicich r. 1G51 starši syn 
Mikuláš Hynek a po něm tohoto syn Jan Jiři svob. pán z Ostešova. 
Jeho pozůstalá vdova Kateřina provdala se po druhé za svob. pána 
Dubského a prodala se svou švegruái Alžbětou ze Slavikovic 
roz. z Ostešova panství Tavikovské r. 1676 zemskému hejtmanu 
Kladskému Midi. Václ. hr. Althanovi za 38.300 zl. a 300 zl. 
klíčného, který statek ten již r. 1685 prodal zemskému mor. pod
komořímu Janu Maxovi Kobylkoví z Kobylího (Schónwiesen). 
(Erb č. 21.) Po něm dědil syn Ignát Felix, jenž r. 1721 statek 
zanediul manželce Terezii, roz. Kotulinské.3) T ato  jej roku 1724 
odkázala svým bratrům  Karlovi a Ferdinandovi Kotulínským 
z Kotulina. Statek roku 1738 připadl trhem Jiřímu Bohumírovi 
šl. Kochovi za 140.000 zl. Tento zemřel r. 1740 a jeho starší syn 
David Jindřich Josef převzal statek a f  bezdétek roku 1753,4) 
načež jeho synovci Bohumír a Jan společně na statku hospodařili, 
ale roku 1763 Jan svou polovici Bohumírovi přepustil, jenž do 
velkých dluhů upadl, takže velkostatek r. 1790 v dražbě i s ná
bytkem prodán byl za 131.055 zl. Bedřichovi lantkrabéti z Fíir- 
stenberka. Tento zemřel r. 1815 bez posledního pořízeni, načež 
dědicové statek postoupili jeho vdově Josefě roz. hr. z Žerolina

') Viz Kr. Snopek ,ALtu kardiuala Ditrkbítejnu z let lě l f l—1US6.
*) Rod jeho vymřel r. 17M; původní rodné jméno jejich bylo Fmnk- 

noTský. V mor. archivé uchován jest ve XXX. sv. t  zv. .Adelsakten* list Rn- 
dolfa II. z r. 159í> ke stavům mor., aby slovutného Mi lni lito  Fronknovskéhu 
z Osteíora za obyvatele Moravy přijali.

*) Ve své poslední vuli datované v Brné 8. července 1 7 i i  vytáhala 
si pohřeb v krypto kláštera františkánského ve Znojmé, dědici statků ustanovila 
své bratry Karlu a Ferdinanda Kotulinské z Kotulina. Slečnám Boženo Ku- 
tulm»ke odkázala 10UO zl., Maxmiliáni Kotulinské áWO zl. a své neteři, pant 
Jankoveké, ttlOO zl.

*) Učinil značnou nadaci na špitál.
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v ceně 465.000 zl. vid. měny. Po jeji smrti ( f  5. dubna 1857) 
dědil Tavikovice Frydrych lantkrabě Fňrstenberk, který statek 
tehdy na 89.091 zl. oceněný zadlužil. Dědicově jeho, Josef hrabě 
Schalgotsclie a Adéla hraběnka z Herberétejna, kteří na statku 
měli zajištěné podíly, prodali zadlužené Tavikovice roku 1807 
Arturu rytíři Schnapperovi. Po něm (f 188G) převzala statek jeho 
vdova Emilie Si. Sclmapperová se závazkem jej předati tehdy 
nezletilému Robertovi Goldschmidlovi. který r. 1898 majitelem 
se stal. Nynějším majitelem velkostatku Tnvikovského měřícího 
!088'G8 ha půdy (z toho 33? ha pole a 049 ha lesa) jesl ledy 
Robert Goldschraidt.

Roku 1750 dle přiznáni vrchnostenského mél statek u Ta- 
viknvského dvora 756 měr pole na 4 zrna a 101/* měr zahrad, 
u Přeskačského 447 m ěr na 3 1/* zrna a u Šamikovského 105 měr 
na 3 zrna; nemělo žádných pastvin a  páslo dobytek s dobytkem 
obecným na úhorech, pak v lesich. Luka u Tavikovic dávaji 

IO»»‘/a vozu sena a 27*/* vozu otavy, u Přeskač 151/* vozu s e n a ,  

6*/s vozu otavy, u Šamíkovic O1/* vozu sena a 1 */« vozu otavy. 
Rybník u Béhařovic živil 20 kop kaprů, u Bilé hlíny také 20 kop. 
Velký u Dobronic 40 kop. Malý u Dobronic 15 a rybník „Ke Uliček 40 
kop. Vrchnost měla sice ještě 3 rybníky, které však vodu nedržely.

V Tavikovském pivovaře vařilo se roěně 290 sudů piva a 
v hospodách panských vytočilo se 17 sudů vina.

Lesa prostředního držela vrchnost 846Vo miry, dobrého 
s  tvrdým dřivim 1070 m ěr: bažantnice měla 21 '/2 miry. Lesy se 
jm enovaly: Kleěůvka, ve Stokách, Rosničku. Jaborůvka, Společné 
tmi. nu Vejhoně, u Gekalvody, v Panenských, ve Stinadlech. Zadní 
Ouvary, Pastviska, Hájek, Sinohe, v Skalní cestě.

Na různých dávkách doslávalu vrchnost: za předivo 73 zl. 
3 kr.. z polní činže 10 zl. 2*/4 kr., jiné různé 91 zl. I0 1 ř kr., 
vajec 58:/ i  kopy, z hospod a mlýnů (Zavadilův, Loupalův, Nový 
a  Yilimův) celkem 804 zl. 48 kr., za rybolov v řece 19 zl. Mlynáři 
platili mezi jiným také za nekrmeni vepřů a nechování psů.

Desátky a to ze pšenice, žita, ječmene, ovsa a hrachu brala 
vrchnost z Přeskuě. Dobronic. Tavikovic u Šemikovic; z Héhařovic 
dodával desátek farář. Někdy chovalo panství býku, ze kterého 
bralo poplatek: také za trhání a požíváni trávy brulo celkem 
12 zl. 29 kr. Robntnich dní bylo: s párem  koní 8487 a s 1 osobou 
pěši 8268 dnů.
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V Tavikovicich osazeno bylo pouze 11 pfillániků a 1 čtvrt
lánik. Půllánici měli obyčejně 28 měr pole: někteří však jen 12. 
někteří až 29 mér pole, 7 m ěr pustin, */4 m ěr zahradu a z luk 
t */2 vozu sena. Čtvrtlánik měl 16 m ěr pole a též 1 ‘/2 vozu sena.

Vrchnost měla mezi obecními pozemky 70 m ěr pole a 25 m ěr 
jwstvin. Celkem patřilo do obce: 310%  miry pole, 22 mir pustin. 
25 mír pastvin, 8 %  míry zahrad a luk na 19*/4 vozu sena.

T ratě se nacházely: U Březí, u Silnice, u Kacíře, pod Hájkem, 
u Stavu, u Bahýnkn, u L uie , za Ovčirnou, u Vejhona, u Vejvoza, 
u Žhbku, u Božích muk, u Cihelny, k Villmovýmu inlejnu.

Osadníci se jm enovali: Dvořáček, Eliáš, Hlásný, Hrůza. 
Kolář, Malovaný, Michálek, Paulides, Šfaslný.

Itoku 1775 byli v Tavikovicich již jen 4 pololánici. za to 
ale 8 čtvrtláníkfl.

Pololánici měli 30%  miry pole, platili dané 10 zl. 51 kr.. 
gruntovní činže 2 zl. 2 kr. Robotovali od Jiřího do Michala 
s párem koní a 1 osobou pěši 3 dni v témdni, ostatní dobu 
s párem 3 dni a s pěši osobou 2 dny.

Čtvrtlánici měli pole polovici a platu také; robotovali od 
Jifiho .Michala s 1 osobou pěši 6 dní týdně, ostatní čas 5 dni 
týdně.

Domkařů bylo 0 ; ty robotovali pěšky 1 den v lémdni po 
celý rok.

Vrchnost měla v obci 25 měr špatného pastviska.
Nová jm éna obyvatelů: Badm os, Boček, Hromadný. Králky. 

Pavlíček (snad býv. Paulides), Růžička, Severýn, Schneider.

oooooo

Udeříce

(do 1'deřic, v l ' —cich od osob. jmóná I derljest nepatrná vesnička 
v jednu obec spojena s Račicemi, od kterých jen 8 min. na zájmd 
jest vzdálena. Vesnička má tvar otevřené na západ podkovy. Okolo 
ni vedou 3 cesty, do ni jediná od Bačic. Ves pozůstává jen z návsi, 
na kterou domy jsou obráceny štítem. Ostatně ve všem srovnávají 
se s blízkými Račicemi, kam jsou také přiškoleny: přifařeny jsou 
do Krhova.

II. 1835 bylo zde 15 domři sc 119 obyv., r. 1870 v 17 do
mech 131 obyv.: r. 1910 v 21 doni. 120 obyv. českých, katolických.
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K obci Ideřicům  nálež! 225 ha pu,dy. z čehož se na pole 
počítá 194 ha, luka 8*7 ha, /.ulirady 2*3 ha, lesy 11 ha. R. 1910 
chovali zde 25 koni, 74 krav, 15 koz a 54 kusů vepřového a vče

lařili v 10 úlech.
Slaní pečef obecní měla po pravé straně radlo, po levé straně 

v oblouku nápis: PK. PO. OB. HTDERZIH. IBečet poctivé obce 

1 ludeřic.)
Podobný osud jako sousední Bačice a Hadkoviee měla ves 

l i  jeřice. Patřila! od pradávna ku liradu Bítovu, se kterým se r. 1307 
dostala pánům z Lichtemburka v lenni drženi. R. 1310 zapsal 
Uemund z Lichlemburku klážteru Oslavanskému na Hudeřicich. Ba- 

čicích a Radkovicich 10 kop. gr.
Udeříce spravovali panoši u vladykové, pánům z Lichteni- 

bnrka poddáni, kteří se psali z Udeříc (Iludořic). Známi jsou nám 
l*řibik z Hudetic, který r. 1368 od Ctibora z Litavan a Miloty ze 
Msténic koupil 2 lány v Litavanech a Mikeš z Iludeřie. jenž r. 1417 
jeden lán v Litavanech Jiřímu LiSkovi z l sti prodal.

R. 1498 stalo se zboží hradu Bítovu dědičným v rodě pánů
z Liclilembnrka a již r. 1511 prodal Albrecht Bítovský z Lichtem-
burka a na Hostiini nepohodlné odlehlé lladeficc Janu Zelenému 
z Říčan u na Krbově, od kteréž doby se statkem Krhovskýra spo

jeny zůstaly.1)
Po 301eté válce byli v Udeřících 3 třičtvrtinylóníci, kteří měli 

po 72 měřicích pole a 2 podsedníci neb čtvrtlánici. (Dle udáni 
starých lidí bylo zde rytířské Bidlo se dvorem.)

R. 1667 byly Udeříce osazeny 5 třičtvrtinyláníky, 3 čtvrtlá-
nikv a 1 domkařem, jichžto jména byla: Razala, Blatný, Dukát,
Harant, Kopečný, Procházka, Perniřka, Vyhnal.

R. 1719 udáno v Udeřících panského pole 3%  lánu a 8  

komínů.
R. 1751 žilo zde 5 celohiníkfi a 3 čtvrtlánici; celohinik měl 

lOOVjj miry pole, 61/,  m. úhoru a Ink na 4 1/, fůry sena a trávy, 
čívrlláník 31 */8 m. pole, IO*/4 ni. úhora a luk 21/* Wry. Tratě se 
jmenovaly: na Břižti. v Loučku, na Ouvařfch, za Humny, k Žlíbku. 
u Dúbka, v Červeným, pod Borovým, u Hivy, na Horních lesích. 
Jména obyvatel zcela jiná jako 1667: Vystrčil, Kalina, Padělek, 
Otava, Urbánek, Horký, Kocanda. Ondrák. leníci seli jen 5— ti

’) D. B. 1. 30. 218. II!. 150, 578. IV. 2ii3. V. 60.
H *>



mér pšenice, drželi jen 8 krávy a V, pole úhořily. Dříví lacino 
kupovali u Myslibořic.

R. 1776 měli celolánici (5) jen 86 mér pole, 6 ‘/* in. piidy 
pusté, zahrady na 5 osmin a luk na 4 1/* fůry sena a otavy; pla
tili: kontribuce 40 zl. 36 kr., o vánocích: za husu 20 kr., za 2 sle
pice 20 kr., za kuře 5 kr., za 24 vajec 6 kr., za předivo 42 kr. 
Robota stejná jako v Hrotovicích. Čtvrtníci (3) měli 20 měr pole 
a  3 1/ .  m- Pťúly neobdělané, z louky 11/2 fůry sena: platili 10 xl. 
kontribuce a polovici poplatku o vánocích. Doiukafi dva na ptUtě 
vrchnostenské platili činži vrchnosti.

oooooo

Újezd

(do Újezda, v Újezdě) leží na náhorní rovině lO kn i jižně od Hro
tovic, ve výši 420 m. Osada, nepravidelné stavěná, prostírá se po 
obou březích potůčka, jenž nedaleko odtud na území obce vzniká. 
Pravidelná řada domů jest podél silnice, vedoucí do Tavikovic. 
Domy stavěny jsou z kamene a cihel, pokryty bud křidlicí neb 
slámou a čistě zomitány.

Na jihozápadním konci osady vyniká vrchnostenský zámek, 
obklopený panskou zahradou: také domky občanů maji v předu 
zahrádky.

Ani starý nábytek ani kroj se nezachoval; jen v zimě nosí 
muži žlutohnědé dlouhé kožichy různými květy zdobené.

Přifařen jest Újezd do Běhařovic, kam dřivé také byl při- 
školen. Zde byla školni budova vystavěna teprve r. 1882 nákladem 
5000 zL Peníze tyto sebrány Cásteěně dary. Fond 100 z l  na za- 
kouponí j»saelch potřeb pro nemajetné dítky založil Franl. Štancl, 
farář héhařovský (f  1884). Škola m á knihovnu žákovskou a  též 
knihovnu obecni, kterou založili bohoslovci brněnští r. 1884. Školu, 
nyni dvoutřidnou, navštěvuje asi 00 žáku ; přiškolen j«*sl ťrantiškov. 
Správcem nově zřízené školy ustanoven Ign. Form an.1)

Mimo zámek vyniká poblíž panský dvůr a jižně od něho asi 
6 min. vzdálená panská sýpka.

Samoty do Újezda patřící jsou: Dvorek na severozápad u sa
mého lesa v polovici cesty do Biskupic; za Dvorkem dále k Bi-
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skupicúm stávalo staveni pohodného (rasa) již pobo čn é . U řeky 
jest Újezdský mlýn, poblíž něho bývalo dosti rozsáhlé „Učlidlou, 
kde w* dříve množství plátna bílívalo: staveni jest rozltořené.

Obecni jměni kromě malého domku a Školní budovy jest 

20 jiter (11-5 ha) polí, */» j rtra (0*1® *lal luk, 2 jitra (1*15 ha) 
pastvin. V kontribučním fondě má obec něco přes 3000 korun. 
O lk em  palři do Újezda 571 ha půdy a  to : 354 ha pole, 15 ha 
Ink. li ha zahrad. 13 ha pastvin a 162 ha lesa. Panství má 

: 148*27 ha.

Tratě polni se jm enuji: Bejčník, u Rybníka, nad Rybníkem, 
Padělky, n Dubu, u Kříže, v Pustých, u Mlejna, u Cihelny. Kra
jiny, Plácanice, Zahumeníce, na Smohách, Novačka, Nádavky, Ou- 
varky, Zahrádky, R ab šte jn ; tratě lesní jso u : Náplavka, u Čihadla, 
pod Vranovici, Vaverka, ve Zlíbkách, Dubová seč, v Semenách. 
Latová seč. na Babylóně. v Kopanině. Sička. Poblíž osady je 

cihelna.

l id  živí se chovem dobytka a rolnictvím: řemeslníku je málo, 
jen pro nejnutnějftí domácí potřebu; několik lidi obchoduje s čer
stvým ovocem, s tyčemi vinohradskými, s dru běží a vepřovým do
bytkem.

R. 1910 chovalo se 21 koni, 153 kusň hovězího dobytka, 
76 koz a 96 p rasa t; včelaři měli 41 úlň.

R. 1863 byla pro stálé sucho, kterým i voda v řece Jaro- 
měřičce skoro vyschla, velká neúroda; i roku 1848 byla značná 
drahota obili.

R. 1910 napočítáno 379 obyv., mezi nimi 3 Němci, r. 1890 
bylo v Újezdě ve 53 dom. 5'K) obyv. (I s Františkovem), r. 1870 
v 57 dom. 373 obyv.; r. 1830 žilo ve 54 dom. 305 obyv., r. 1801 
ve 47 čís. 191 obyv.; r. 1689 bylo v Újezdě jen 8 domů.

Ve staré pečeti bylo radlo a krojidlo.

D ě j in y .  Újezd, též Újezdec zvaný, býval původně sídlem 
vladyckého rodu, o ktoróm se nám dochovaly jen  skrovné zprávy.

R. 1381 Jan z Újezda dal svému zeti Jílkovi a sestře své 
Adličce 2 lánv v Ratišovicich.

R. 1398 Jindřich z Jcvišovic prodal své právo, které měl na 
l 'jezdě od své manželky Anežky, Jiinramovi z Újezda. Po litnra- 
movi připomíná se častěji Mikeš z Újezda, který r. 1415 své žené 
Kateřině na vsi Újezdě 25 hř. věnoval.

31,7
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TI. 1446 připomíná se panoš Hynek z 1 jezda jako svědek na 
listině SlýZe z Chřlpic. Dcera jeho Ludmila z Újezda pohnala 
r. 1481 Ludvika z Tavikovic z 15 kop zadržalých úroků, které jest 
zadržel jeji matce Elišce. Páni rozhodli: „Poněvadž Ludmila právem 
mateři své, kteráž byla zůstala po Hynkovi z I'jezdec. to obdržela, 
a Hynkův syn, Markvart. došed let na to se dlužil, a ona len 
statek drži, že povinna jest Ludmila, co zaň dal, YyvaditL

Kdy n jak se stal Újezd lennim statkem biskupským, nevíme 
udati. Toliko známo jest. že již v 16. století lénem byl a spojen 
býval se statkem Slatinou, kterého užívali páni Jankovali z Vla
šimě. IL 1573 vladyka llynek Jankovský i  Vlašimě a na Slatině 
jménem vlastním i za svého mladšího bratra Jaroslava ves Oujezdec 
se dvorem a se vším příslušenstvím zaslavil na 6 let za 700 kop 
£. gr. Jeronýmovi Mackovi Otcovskému z Čížova a na Batelově na 
celoroční výpověd. Ale biskup s tim srozuměn nejsa nařídil v listo
padu téhož roku, aby Hynek s Čižovským učinil narovnáni: „Zá
stavní list se ruší a smlouva rozvazuje. Jankovský vrátí list hlavni 
na sumu 800 kop se 6 rukojmími a 7 peče tm i Cižovskémn 
a Člžovský vydá Jankovskému zástavní léno."

Bedřich Jankovský prodal Újezd r. 1610 Jiřímu Zahradeckému 
ze Zahrádek a ten brzy na lo Valeni. Pavlovskému z Pavlovic. 
Pavlovský byl sice ve zpouru r. 1620 zapleten, ale ]>održel statek 
do své blízké smrti. il. 1624 kardinál z Dietrichštajna dal mocný 
list Tobiáši .Sťíssweinovi, aby manství Biskupice a Újezd mohl pro- 
dati a odkázati i svým dcerám, po případě nejbližším příbuzným: 
r. 1627 jeho vdova, kleni se provdala za >lik. Sclmuna, dostala 
povoleni, aby jej vzala za spolumajitele. Tak byl Újezd přivtělen 
ku Biskupiciiu, avšak Karlem Steínelem z Plessenet odprodán po 
roku 1660 Antonínu šl. Terzovi, který jej Barboře Sclirúfclové za
nechal, od kteří- jej r. 1680 Zdeněk Bohuslav Dubský z Třebo- 
bomyřlic za 8.200 z í odkoupil a s Biskupicemi opět spojil, ale již 
r. 1G96 Frant Ani. Salavovi z Lípy prodal. Tento přepustil r. 1713 
statek trhem za 10.500 zl. Janu Jos. Berthonidesovi z Týrán. Po 
něm drželi statek společné jeho syni Jan Josef a František Josef 
z Tyran, po smrti bratrově Jan Josef sám. Jeho následoval syn 
František Josef, pak stejnojmenný vnuk, kterým rod ten r. 1807 
vymřel.

Arcibiskup olomucký hrabě Colorado, kterému léno připadlo, 
prodal statek za 30.000 zl. Jakubovi Donblebakému svob. pánu
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ze Šternecka. Po něm následoval jeho syn Karel, apelačni nula 
v Brně, kterému otec statek r. 1810 prodal. Od Karla Doubleb- 
ského přešel r. 1850 Oujezd trhem za 55.000 zl. na Jana Paus- 
pertla z Dmchentálu. Vrelinl poručensky úřad jeho dítek*) prodal 
r. 1870 statek za 58.000 zl. lékaři Jana Vojtěchu Dobrovskému, 
jenž zemřel r. 1892. l ’o něm dědila manželka Terezie Dobrovská, 
po jejížto smrti r. 1903 připadly */i statku dceři Eleonoře Hrdli- 
i kové a 7* dceři Anně Kalábové. Manželé Ferdinand a Eleonora 
Hrdlirka-Cisař odkoupili r. 1905 také třetinu od Anny Kalábově 
a  jsou nyni jod i nyni i majiteli Oujezda.

It. 1671 byly zde 2 < Ivo ulány, ku kterým náleželo po */i 
měř. pole 11. Iř. a 66%  ID- třídy a 1 zahradnici neb podsednlci, 
kteří měli 3— 10V3 raěř. p°le H. Iř. a jednou tolik III. třídy. Jména 
obyvatelů byla: Svoboda. Novotný, Kfikava, Křižků, Vašku, Zálesný.

Nové osazen byl 1 dvoulán a 1 podsedek; starými pustinami 
zii^Uivaly: 1 dvoulán, 1 lán a V chalupy. Jména po d ru h ů : Mikula, 
lílaža, Korbšik. Vepsloch.

II. 1750 doznala vrchnost — jako majitelé podepsuni jsou 
Jan Josef Derthonides von Tyrann a Frant. Josef Berthonides von 
Túrun, že při dvoře 1’jczdském má 390 měř. pole, 57 měř. 
pustin, 76 měř. pastvin, 3 měř. zahrad a luk na 40 vozů sena 
a 10 vozů olavy, Rybníky byly 2 : Polní na 15 kop a rybníček 
u mlýna na 2 kopy kapru: lesa dosti chatrného 600 měr. ze kte
rého dřiví se prodávali nemiile. poněvadž nestačí na vlastni a pod
daných jiotřebu. Činže slepični bylo: 56 kusů slepic a  210 kusu 
vajec: ze mlýna šel plat 160 zlM z palirny 32 zl. Desátek dostá
vala vrchnost (jure dominicali) a to  jen 3 míry žita a 27 t  míry 
ovsa. 'Při celolánici mhotmali s párem koni a 1 pěši osobou 5 dni, 
pololárdk s párem koni a 1 pěši osobou 3 dn i; nic v čas žni 
a  senoseče celolánik s párem 6 dni, polnlánfk s pěši osobou taktéž 
6 dni.

Z púllánú byl tehdy osazen 1, pusty stály 4, celkem bylo 
636 měřic pole pustých.

Dobytek pásl se částečně s vrchnostenským v panských lcsich. 
i >bili vozili sedláci nn trhy do Znojma a do Jarom éřic; řemesel 
zde nebylo.

•) Byli lo vladykore Vladimír a Auiruet Pauspertlové z Drnelientálu.
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Dle výkazu urbariúlniho z téhož r. 1750 žili tehdy v Újezdě 
3 celolánlei, kteří měli pole na 89—98 měr, zahradu přes 1 měř., 

luk na 3a ,, vozu sena: polotóny — (46Via m řř- P°le» m* m ~ 
hrady, l a/4 ni. pustin a luk na l*/4 vozu sena) byly sice 3. 
avšak jen jeden osazen sedlákem, ostatní držela vrchnost. Po roce 
1760 vrchnost npravené pole nově rozdělila na pololány, a sice 
tak, že k polotónu patřilo jen  17—24 m ěr polo o l n l á l a n é h o .  ale 

za to vice. až 33 měřic pustin. Tím chtěla docíliti lepšího obdě
láni i>ole a většího výtěžku. Ale i to nepomohlo, nebof větvinu 
těch polotónů vrchnost si sama poneehati musela. Domkafi na 
obecním byli 2 a na panském taktéž; podruhové byli 3.

Obec měla |*uize 16l/» měřice pustin a 50l/ 4 měř. pastvin, 

vrchnost svýui rozdělením na polotóny nových osadníků 
nenalákala. palm o z výkazu r. 1771. Vykazuje se totiž t. r. v l!jezdě 
jediný celoláník a pouze 4 pololauíci.

Celo láník měl 947/é měřice pole a luk na 34/ 4 vozu sena; 
platil kontribuce 36 zl.. dodával 16 slepic a kopu vajec a spřed! 
6 liber příze zdarm a: robotoval pí) celý rok s párem koni ó dni 
lýdně.

•leden pololánfk měl 46 měr dobrého pole, l*/4 měřic pustiny 
a luk n a  1 */* vozu: ti ostatní 8 pololánlcl měli jen asi 20 m ěr 
poie dobrého, k tomu 22 30 měr pustin, ale luk nu 3 túry sena.

Každý platil 18 zl.. odváděl 8 kuřat a %  kopy vajec, první roboto
vali s párem koní a  jednou pěši osobou 3 dni. ostatní jen koňmo 
3 dni v týdni.

Jm éna nsadnikfi byla: Veselý. Kozdas, ftiháěek, Stav a, Kučera.

Ostatní polnosti při nedostatku hospodářů držela vrchnost.

Jm éna trati shodovala sc skoro s nynějšími jm én y ; nedocho
vala se jm éna: U Jezírka, u Drány, u Drážek, na Kakovský. 
u Stejsky záhumně.

Skoro stejná robota trvala až do  r. 1848. Zimního ěasu ro
botovalo se v lese. Dva robotnici museli denně ’/• sáhu dříví na- 
dělati a je  srovnali; dfívi pak museli zavezli do skladiště (d.< fo
roty) a  lo denně 11/ i sáhu.

Výkupu /. půltónu se zaplatilo 206 zl. 26 kr., z desátku 
90 zl. 48 kr.

000300
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Františkov

111<) Františkova, na Františkově.1) Asi 7« hod. západně od Oje zda 
leží kolonie Františkov, která s Újezdem tvoři společnou obec. Po
zůstává toliko z jedné řady domů, postavených po levě straně sil
nice, vedoucí do Biskupic. Františkov založen by) na začátku stol. 
19. asi r. 1806: usazovali se zde hornici, kteři na blízku odtud 
n Slatiny železnou rudu kopali. Chalup jest nyní na Františkově 
asi 20 se 115 obyvateli.

O O O D O O

Valč,8)

jedna z nejstarších osad okresu leží malebně na náhom i planině 
ve výši 444 m. pobliž silnice vedoucí z Třebíče do Dalešic. (Obr. 55.1

lt. 1835 měla osada 551 obyvatel v 80 domech, r. 1870 ve 
88 dom. 657 obyv., r. 1890 ve 110 doni. 743 obyv., r. 1900 ve 
118 [dom. 740 obyvatel. Poslední sčítáni r. 1910 vykazuje 744 
obyv., Čechů, katolíků.

Obec rozkládá se od strany severní na jih jedinou ulici, kn 
které přiléhá několik menších ulic; zvláštní návsi osada nemá. 
Části osady sluji: Il ran díra (hospoda u silnice), 'na Klosích. Mo
či nek a  Bélov.

Domy jednotlivé jsou bud spojeny neb odděleny úzkými me
zerami, mají v předu malé zahrádky, v zadu větší zahrady. Mezi 
jednotlivými grunty jsou roztroušeny chalupy (baráky); jen ulice 
Močinek sestává ze samých chalup (baráku neb domku). Výstupků 
domy nem ají: stavěny jsou většinou z cihel nepálených, omítány 
a ohdeny. Obydlí sestávající z jedné světnice, kuchyně a komory 
jest v průčelí; dvoř)- jsou hospodářskými staveními uzavřeny. Ná
bytek a kroj podobá se městskému. 1. číslo v obci má dvíir, 
2. rámek, 3. fara. Xa prostoře mezí dvorem panským a farou roz
kládají sc 2 panské rybníky.

') O a d a  pojmenována byla dle ci«. Františka I., nebyla ledy založena 

r. 1780 (jak Černý udává).

■0 Odvozeno od oeobniho jmčna Válek (Valentin Y) původní VaJeč. zkrá
ceno Valč.



K obci patři 38 lánů (po 50 ji třech 1 pudy, z čeho?, připadá 
velkostatku 13 lánů. Dle nového vyměřeni má obec 1069 ha půdy; 
z toho připadá na pole 874 ha, na luku 59 ha, na zahrady 15 ha.

313

na pastviny -6  a na lesy pouze 68 ha. ílelolánfkft jest v obci jen 
8, ostatní jsou polo- a  člvrllánici.

Před zrušením roboly pracovali lánici týdně tři dny s pota
hem, polo- u čtvrtlánici dle toho poměrně, domkaři robotovali 
pěšky 2 dny lýdně.
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01»ee má v majetku 25 měr lesa a til) in6r polí.
Zámek jest staré stavení dle nápisu založen od Smilu Osov- 

ského z Doubravice r. 1531. opraven a zahradou ozdoben byl 

r. 1712.
.Nyni jest v bývalém zámku byt nájemce dvoru a lihovar.
Jm éna tra tí: Zahumenice, I3ezdČkov. u Koujína, pod Padělky, 

za 1'otůčkem, Voliče, TTlouSky, ve Vodinsku; luk: v lavičkách, 
Suchý onvary. na Žlíbkáeh. Potoky jsou Mocle a Uočínek; tento 
teče dolním koncem obce k východu a ona teče asi */« hodiny od 
obce. Xa Mocli postaven jest mlýn o 2 složeni, patřící k Vatě i.

K obci patři také 2 rytmiky: „v Lavičkách” a nedávno vy
puštěný „Utopenec**.

Obyvatelé Živi se rolnictvím a  chovem dobytka: řemesla, už 
na strojní truhlářství, jakož i obchody provozují se jen pro místní 
p< > líchu.

Dobytka chovalo se r. 1910: koni 95, hovězího ttiO. vepřo
vého 349 k u sn : mimo to 105 koz.

Včelnich úlu měli 53.
Poblíž osady jsou 2 cihelny.
Kostel zasvěcený „Povýšení sv. KřižěJ postaven jest téměř 

uprostřed osady nu návrší. (Obr. 5ti.) Presbytář má sloh gotický, 
o čemž svědět žebra na stropě lomeném, sedilia na straně epištolní 
ve zdi s ozdobami gotickými, obruba gotických dveří <lo sakristie, 
úzké okno gotické k východu v průčelí presbytáře, jakož i 5 pod
pěrných pilířů zvenčí. Lod původu pozdějšího má strop klenutý. 
K< >stol byl r. 1784 bílými kamennými deskami vydlážděn a  r. 1888 
od brutří Dvořáku z Dukovan vymalován. Důkladně opraven byl 
za faráře \1. Wolfa. (IL 1882 obnoven hlavni oltář, r. 1887 po
boční olláře.) Na hlavním oltáři jest uměle provedený »>braz umí
rajícího spasitele, kterýžto obraz daroval okolo r. 1785 patron ko
stelu .Toaehim sv. pan Husa; obraz maloval IVdř. Oclenheinz 
z Vidné.1) Varhany dala r. 184ti svým nákladem pořiditi vysokor. 
slečna .Mol i tor z IJcssú. Věž kostoini jest zděná od základu až po 
vrchol: dolejšek jesl čtyřhranný a  dutý cihlový jehlanec střechy 
šestlhranný. Věž vypínající se nad lilavnim vchodem jest dole dosti 
prostranná. Opravena byla r. 18ti8 a opět 190-4. Nad sakristií na
chází se oratoř pro bývalou vrchnost. Kostel z venku obnoven

') Obraz byl znova napnut a upraven iníeti-em prof. FruiiL Zvěřinou.
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a uvnitř vymalován byl r. 1902. Hlavni oltář již úplně sešlý na
hrazen novým r. 1913. Na věži visi 3 větší zvony a jeden malý.
1. zv. robotničck, který visival u česly před kosic lem a svolával 
lid na robotu. Největší zvon asi 12 centů těžký má n áp is: Sancte 
Donate, liheru nos a lenipesUite atque alia noxia a nobis te lérven- 
ler petentibus segntibusque noslris abice. Íla orat Malthias Jos. 
Kramarczik cum Tibi confisis Oviculis. (Svatý Donate, osvoboď mis 
od bouře a  jiné škodlivosti od nás, Tebe vroucně prosících a  od 
našich osení odvrat! Tak prosí Malěj Jo9. Kramářík s ovečkami 
sobě svěřenými. L. P. 1713. Uprostřed viděti Spasitele na kříži 
a sv. Donatn klečícího a nápis : Antoninus Liber Báro de Forgntsch 
Dominus in Waltsch.

Druhý zvon inó obrazy Panny Marie a sv. Floriána s nápi
sem : Ss. Maria, Mater I)ei ora pro nobis. — Sigmund Kerker goss 
mich in Brinn 1717.

Třetí zvon pochází z r. 1724 od téhož zvonaře: na zvoně 
viděti Spasitele na kříži a kolem něho Pannu Marii a sv. Jana, 
opodál sv. Jana Nepomuckého s nápisem. S. Joan. Nepoinucene 
ora pro nobis.

Pod střechou věžní jsou hodiny.

Věž kostelní vyhořela r. 1678 a opět r. 1690.

U kostela stoji kamenný křiž z r. 1817.
Prostranná krypta pod presbytářem opravena a nadána byla 

ročními 100 zl. r. 1729 ovdovělou baronkou pl Mař. Forgačovou. 
O této kryptě zmiňuje se r. 1593. Paprocký takto: „Ve Válči, 
kterýžto zámek a ves na len čas drži pan Vanecký z Jemničky, 
li páni z Doubravice své pohřby mívali. Ten kostel již téměř do
cela spuštěný jest, ale však ještě textové na kameničil poznali se 
mohou. Jako: „Létha Panic 1539 umrzel urozený pán pan Jan 
Osowsky z Daubrawice. Pán Buoh, raez dussi jeho milostiw byti.“ 
Na druhém kameni: Létha 1537 umrzeJa urozena panna panna 
Anna Osowska z Daubrawicze. Pán Bůh racz se smilowati nad 
dussi gegi. Třetí: íiotha Panic 1555 umrzel gest urozeny pan pan 
Jaroslaw Osowsky z Daubrawicze a na Rziczanech, gehoZto dussi 
Pan Buoh racz milostiw byti.

Fam i slaveni stoji o samotě na  konci osady jsouc od kostelu 
vzdáleno asi 1000 kroků, jest jednopatrové, avšak došli prostranné, 
obklopené velkou ovocní zahradou, kterou založil farář J , Kriegler. 
R. 1788 pravi se, že u fary byly zahrady dvé, jedna před farou.
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d ruhá za farou. Budova postavená r. 1770 značně byla opravena 
farářem AI. Wolfem.

Fara ve Válči jest p ras tará : pochází snad již ze 13. století. 
Když totiž roku 12fl4 Oldřich z Hradce, pro pllpad, že by bez 
dědiců zemřel, své statky králi Václavovi poručil a sice nu Moravě 
ve Znojemské provincii: Valč a Vilímovice se všim příslušenstvím . 
ves Rečice (snad Račice), daroval patronáty všech far svých něm. 
řádu  křižovniků: mezi těmito byla bezpochyby i fara Vnlecká. 
Jakým způsobem se octnula fara ve 14. století v majetek klášteru 
benediktinského ve Vilímové, není znám o.1) Ale fara obsazována 
byla knězi světskými. Teprve r. 1365 žádal klášter Vilimovský 
řádu sv. Benedikta, který kromě patronátu i některé statky ve 
Válči měl, ze kterých dva mniši žili, spravující okolní majetek 
klášterní, papeže, aby s jeho dovolením kostel Valečky přidělen 
byl klášteru tak, by řízen byl klášteruiky. Papež Urban V. o tě 
záležitosti vyžádal si r. 1366 dubrozdáni od pražského arcibiskupa, 
avšak teprve r. 1305 inkorporoval papež Bonifác IX. faru Va
lečkou klášteru Vilimovskemn. ((Jod. XJL 283.) Ještě roku 1303 
připom íná se jako valecký farář kardinál paduanský, který svým 
generálním plnomocníkem na dobu od sv. Jiřího do sv. Jiřího 
příštího roku výnos té fary knězi Vojslavovi za 60 kop pronajal.1*)

První klášlemik vilimovský. jenž byl dosazen do Válče na 
faru, jmenoval se Bruno. Psal se „perpeluus vicarius ecclesiac 
in Valč‘ a smluvil se se svým opatem Mikulášem o desátky 
v ten způsob, že polovici včtšiho desátku ponechal opatovi, 
druhou polovici a menši desátek sobě. Klášter držel patronát až 
do válek husitských: za těchto zmatků zmocnili se bohaté fary 
jednotliví majitelé; r. 1431 byl sice převor kláštera Vilimovského 
Mikuláš ustanoven farářem ve Válči, odkud jsa r. 1438 jmenován 
opatem  odešel, ale přes to ještě r. 1437 Jan z Mochova prodal

•) Podivno jesl, že Valč spojena byla s  osadou sousední Vilímu vice mi. 
.Nemá již to nčjakétio styku s českým VilimovemV VHimovský klášter bene 
diktinský poblíž Golčova Jeníkova ve východních Č echách založen Vilémem, 
jen ž  hýl příbuzným llejčky, choti Vladislava L ze Sulzhachn, roku USU. tedy 
brzy po založeni kláštera Tfebickěho. U. 14SI byl klášter od husitů dobyt 
o rozbořen. Po bouřích husitských vrátili t e  mniši do kláštera, byli však brzy 
p řinuceni rozejiti se. n . 1438 volili někteří mniši vilimnvšti «? mnichy tfebi- 
'kV m i v UberčicicL opatem vdiuiovskýui kněze Mikuláše.

-j T adra , soudní akta konzistoře pražské. Snad to byl Vojslav. fa rář 
/. Mih řina , tehdy korrektor kněžstva.
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Valč s tvrzí, patronátem a desátkem patricím ke kostelům bratřím 
z Náramče. Avšak r. 1446 tito bratři prodali Valč s> příslušenstvím 
mimo patronát a dvůr farářsky a právo farářovo vůbec Benešovi 
z Vlašimě a tento hned Hanušovi z Mirova. Že tehdy již byla 
fara opět mnichem vilimovskym obsazena, dokazuje půhnn z r. 1446, 
kterÝ vedl Žiblid z Račic na  Hanuše z Rajce a z Válče z 20 kop. 
ze odkoupil základ jeho, který měl na Benešovi z Vlašimě po
stihnout!, který také desátek po svém dvoře pobral a farářova 
roli osel bez jeho a farářovy vůle. Potom za neustálých rozepři 
s majiteli Válče obsazoval klášter Vilimovský zdejši faru až do 
prvni čtvrtiny 16. století.

Roku 1450 opat vilimovský Mikuláš pohnal Matěje (Stoška) 
7 Alberovic a Válče, „že je s t jeho moci a bezprávně odehnal od 
fary a  podací lu ve Válči a od toho již devět let poplatků ne 
dostával*. Teprve r. 1464 páni inezi knězem Mikulášem, opatem 
vilimovskym, a  Matějem Stoškem nalezli: Poněvadž se to desátků 
dotyce, a Matěj Stošek podal, že chce na knězi biskupovi o všecky 
věci přestátí, aby to hned ujistil pod 20i) hř. gr., a kněz opat 
také. aby před knězem biskupem stáli, když jim rok položí, a 
jeho Milosti rozkázáni učinili, což jim v tom rozkáže. Matěj Stošek 
postavil pod základem 200 hř. čtyry rukojmí a opal vilimovský 
těž pod základem 200 hř. čtyry, mezi nimi Matěje, opata třebi- 
ckého. Že spor ten ve prospěch kláštera dopadl patrno z toho. 
ze klášter faru na dále osazoval.1) R. 1497 opat vilimovský Mikuláš 
pohnal Bočka z Kunštátu z 1O00 zl. uh„ že mu drži poddaci 
kostelní ve Válči bez práva, také pohnal předešlého majitele Válče 
Zikmunda Val. t  Mirova, že mu nechce dáti svědectví o tom. 
R. 1499 byl spor mezi Janem Bočkem z Kunštátu a na Polně 
h opatem Vilémem o presentaci faráře do Válče, Ladislavem 
z Bozkovic a na Třebové tak rozhodnut, že farář, kterého usta
novil Boček, má na svém miste zůstali pod tou podmínkou, aby 
žádal za presentaci u  pana opata. Budoucně však má každého 
faráře do Válče presentovali jen opat vilimovský. Roku 1517 
odevzdal opat Vilém fani dosavadnímu faráři v Uherčicich Kri- 
štofovi, kléry ve Válči mél krušné postaveni, poněvadž desátků 
nedostával, pročež do Krhova přesídlil. Roku 1581 pohnal jako 
farář krhovsky převoru kláštera Daleřiekého Barboru, že když

') xeni tedy p ravda, co tvrdý Volný, že Boček z Kunštátu u Polně 
pa tronát Valeeký uchvátil a ukatotického faráře ustanovil.



318

byl farářem ve Válči, jeji lidé z T tebenic mu desátek jarý a 
a ozimy, který si v té vsi složití dal, pobrali a ona mu to na* 
pravili nechce.

Za panováni rodu Osovských z Doubravice na Válči kalo* 
lická fara zanikla.

Z farářů nekatolických jest znám z r. 1610 kněz Jan  Kostka 
rodem z Hranic, správce zboru ve Válči, který 3i toho roku 
namlouval v manželství Zuzanu, dcom nebožtíka Jana Kubiée 
z Jezemice. Převládala ve Válci církev bratrská. Poslední bratrsky 
kněz vystěhoval se odtud r. 1628. Pak  zůstala fara osiřelá, až 
teprve r. 1657 nová řada  kněží katolických začíná. Sem přifařeny 
byly až do r. 1675 Daleáice.

V novější době nejdéle a nejzáslužněji zde působil Alois 
Volf, který jako arcikněz jaroméřicky a farář dalešický zemřel 
r. 1912. Nyní jest farářem Alois Kežlínek.

Pam ětní knihu založil farář Alois Kriegler (1770— 1806.)
Matriky počínají se rokem 1642.
Zařízené misto kaplanské jest dlouhou dobou neobsazeno.
Do farního obvodu patři obce: Valč, Dolni Vilímovice. 

Sttebenice, Plešice a Chroustov; věech duái vyjmouc Dolni 
Vilímovice (okres Třebicky) jest 1342 vesměs katolíků. Kami 
dotace má za desátek 2284 K,1) dům a zahradu. Jm ění kostelní 
v obligacích 1328 zl. (2656 K), fundacích záduěnicli K 9357*34. 
Hřbitov starý byl okolo kostela a na něm kaple, která nyni slouží 
za byt kostelníkovi a úkryt nočním hlídačům. Nový hřbitov za
ložen za ob-i na západni straně r. 1832: na něm stoji krásná 
kaple se sochou sedmibolestné matky Boži nákladem faráře Kosy.

Jako v jiných farních osadách i ve Válči stávala škola, 
o které véak písemných zpráv málo se dochovalo. Dle fam i m a
triky Třebické z r. 1674 byl již tehdy ve Válči učitel, ale budovy 
Skolni nebylo; učilo se v najatých místnostech. Učitel dostával 
od sedláků podíl o žnich. měl také muly akcident zu pohřby

’) R oka 1775 popisuje se  desátek a jíně  příjmy farářovy tak to : Z Vatře 
mimo obvyklou Atolu */„ desátku z každého obilí, na Vánoce dodával láník

4. pállánik 3 a  čtvrtlňnik 1 vejce, o a  posvíceni každý usedlý |>o koláčů Koledy 
o  Vánocích od celolánika koláč a  3 kr. n a  hotovosti, od pololánika 1 kr. 
a 2 den., od č trrtlán ika 3 den. Z PleSc dostával stejná jako z Válče, z Chrou
stova žádný desátek, nýbrž jen  obvyklou řtolu, ale o Vánocích od každého 
cbalupuíka 1 vejce a koledy koláč a 3  den., o hodech koláč.



a  křty, v neděli a o svátcích obědval u faráře il .  íjt. Polanského 
za to, že zpíval v kostele. Totéž i novější matrika farní v Třebíči 
z r. 1601 o ValeCké škole tvrdí. R. 1789 jest udáno, že mezi 
domky stála škola (Schulliaus) a že učitel v obecni trati „za 
Voborou* užíval i  jitra pole. Nově zkoušeným učitelem Janem 
Novotným obsazena byla r. 1792. R. 1860 postavena byla řádná 
Skelni budova, která však toliko jednu měla učirnu pro 153 žáků. 
Protož vyhlédnuta byla m ístnost d ruhá pro vyučováni v zámku, 
coz trvalo do r. 1877, kdy obec provedla rozšířeni školní budovy. 
Do r. 1889 přiškoleny byly do Válče obce: Střebenice. Plešice, 
a  Chroustov; toho roku vyškoleny byly Střebenice.

Učitelská dotace byla zde jako jinde velmi b ídná; stačila 
sotva k živoření. Učitel odkázán byl na skrovné Školné, na néco 
posnopného za službu kostelní. R. 1857 paní Kateřina Si. Hessová 
založila jistinu 1000 zl. na zlepšeni dotace zdejšího učitele.1)

D ě j in y .  Nejstarší písemnou zprávu o Válči máme z r. 1294. 
Oldřich z Hradce pro případ, že by bezdétek zemřel, odporučil 
své statky králi Václavovi. Mezi jeho a talk)’ moravskými jmenuji 
se Valč a Vilémovice se vším příslušenstvím a ves Rečice (Račice) 
ve Znojemské provincii: patronáty všech far odevzdal něm. řádu 
křižovníkú. (Cod. dipl. V. str. 10.) Jakým způsobem Valč se do
stala panům z Meziříčí není známo; víme toliko, že r. 1365 Jan 
a Jindřich braiří z Meziříčí a jejich bratrovec Jan odstoupili Mar
kétě, vdově po panu Pňlovi z Vildenberka (asi sestřel po čas jejího 
života vesnici Valč kromě lesů. Po vymřeni hlavni linie Ijemnických 
na Meziříčí ku konci 14. věku připadla Valč markraběti Joštovi, 
který ji r. 1406 s tvrzi a dvorem, také svým právem, které měl 
na Zambicích, daroval svému stoupenci Janovi řeč. Hovorkovi 
z Hartvíkovic. Tento své ženě Maruši (Markete) 100 kop gr. na 
Radonlně a, kdyby se tam nedostávalo, na Válči pojistil.

Hovorka byl vojenský násilník, jak dokazuji současné stíž
nosti proti něm u: R. 1406 pohnal jej Martin z Radotíe že mu 
držel jeho ves Vilimovice, úroky bral a lidi šacoval. Téhož roku 
pohnal jej Přech z Kojetic, že mu pobral desátky, které koupil a 
zaplatil ve Vilímovicich a Třebelicleh (nynějších SlPebonicich) 
a Pelr měštěnín z Třebové jej žaloval, že když s jeho lidmi, kteří
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') T m u /. riobrnrlitelka založila ve Válči tund ici pro chudé, z k teré  plyne 
ro«‘iiě 73 zl. ( I Pi  K). Závazek len je?-t na panství rialeéiakéin zajištěn.



na Trtnáťov jeli, se setkal, oni mu pobrali 5 koni a viiz s nákla
dem (8 tun herynkóv a  2 samostříly) a jeho zajali. Lidé prý řek li: 
.P án  náš nám přikázal, abychom po vší zemi b ra li!“

Měšfunu Petrou přiřknula byla náhrada 30 kop, avšak ne2-li 
Hovorka pokutu zaplatil, byl zavražděn, prořež Petr zažaloval 
r. 114)9 o tu sumu hejtmana Hynka z Pacova, který po Hovorkovi 
statky obdržel. Také hejtman Hynek z Pacova své ženě Čence nu 
tvrzí ji vesnici Válči 250 hr. gr. věna zapsal, ale již r. 1111 mrtev 
byl. Na lo markrabí Jošt statek Valecký s tvrzi a dvorem, ves 
Kraluhov s patronátem, vesnice Zarubice & Radonín daroval Mi
kulášovi z Mochova. kterému to obdarování teprve r. 1412 do 
kněh bylo zapsáno i s 500 kopami, ježto své žeué Markétě na 
Válči pojistil.

Proti tomu ozval se druhý muž Marušin i vdovy po Hovor
kovi) Bernard Senkvic, tvrdě, že jeho manželka má dříve věno 
zapsáno na Válči.

Vůbec proti Mikuláši z Mochova podáno mnoho puhonu 
nejen od Čeňky, vdovy po Hynkovi z Pacova (roku 1111), a 
od Maru se, vdovy po Hovorkovi, že jim  neplatil z véna úroky, 
nýbrž také půhony pro dluhy Hovorkovy: H. 1412 pohnal Miku
láše Břeněk z Našedlovie ze zboži Válče, které mu Hovorka za
stavil za 100 kop, a Dětfich z Bransud. že půjčil Janovi Hovor
kovi. pastorku svému, 30 hř, když zboži Válče doplaeoval. Smil 
z Hernltie žaloval, že drží Mikuláš jeho základ, protože slíbil za 
Hovorku za 10 kop. Ondřej z Okárce tvrdil, žc Krahulov a Valč 
jsou jeho zástavou, Také Štos z Bránic jej pohnal pro nevypláceni 
véna Čeťice, vdově )>o Hynkovi z Pacova. J. Martin z Radotic, 
někdy mincmistr brněnský, pohnal Mikuláše, že inu drží jeho zá
klad, lo zboži Valč, jakož on na tuibož. Hovorkovi obdržel 200 
kop a na ně dal při sud svůj, inezi tím Hovorka byl zabit a po 
jeho smrti nebožtík markrabě Jošt v to zboži se uvázal; pročež 
mu nebylo možno provésii práva svého. Po Mikolášovi držel Valč* 
Jan z Mochova, kterýžto r. 1437 ves Valř se dvorem, lesy a ryb
níky, s tvrzi, s |>atronátem a desátkem patříčim ku kostelu u se 
zbožím v Za rubících prodal Mikuláši a Vaňkovi, bratřím z Xáramfe, 
kteří již po 10 letech zmíněné zboži i sc mlýnem, avšak kromě 
práva putronátního a dvoru farářova prodali Benešovi z Vlašimě, 
lešlě téhož r. 1417. Beneš z Vlašimě se svýrn bratrem Mikulášem 
prodali zboži Valeeké Hanušovi z Mírová a Rajce, jenž vzal svou

8 Í 0
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ženu Afru z Puklštejna na ten statek za společnici. (Krb č. 83.) 
On získal od Jindřicha z Říčan posty hrad Holoubek s Plešicemi 
a Vilimo\icemÍ. Hod jeho, Ráječti z Mírová, drželi zboží Valecké 
až do r. 148(>.

Mezi tou dobou vyskytuje se prostřed 15. stol. na Válči jako 
majitel jistý Matěj Stojek z Alberovic (Arbelovte), který dlouhý 
spor vedl o desátky farní s klášterem Vilímovským po roce 14414* 
vice se nepřipomíná.

H. 1480 Zikmund a Markvart bratři Ráječti z Mirova vložili 
Janovi z Kunštátu a  na Buchtově ves Valč, ves Vilímovice. dvůr 
v Chroustově a ves Piešice, načež tento své manželce Kunc? 
z Pernštejna věno tam pojistil. Hned po kupu zastavil Jan Doček 
z Kunštátu zboží Valecké Janu Španovi z Bamštajna, který se 
počal psáli „z Valče“, ale již r. 1481 jej pohnal, že jest mu pravil, 
že by na kněze (opata vilimovského) list měl na pultfellho tisíce- 
zl. a on na jeho řeč zastavil mu své zboží Valecké, a potom, když 
inu to zaslavil, nebylo s ním více učteno než 2000 zl. a o tom 
mu drži jeho zboži a on škodu beře pro lěch 500 zl. Jan Špan 
z Bam štajna musel zástavu postoupiti majiteli. Dědici po Janu 
z Kunštátu byli Zajimači z Kunštátu.

K. 1520 byla Ludvíkem Zajlmačem z Kunštátu nabízena Valč 
i s Kunšláteiu ke koupi Vilémovi z Pernštejna prostřednictvím 
Jaroslava ze Selenberka. nejv. komorníka království Českého. Pan 
Vilém žádal, aby mu byla podána rejstra obou statků, že koupi 
oba jeden bez druhého ne. Ve svých listech, které <* tom kupu 
jednají, zmiňuje se p. Jaroslav, že kdysi koupil Valč panu Boč
kovi starému, který seděl na (Horních) Kounicich, za 2800 kop 
míš., že ale zboži bylo zhořelé. Koupi provedl teprve r. 1522 Vi
lémův nástupce Jan z Pernštejna, jemuž Ludvik Zajímač vložil ves 
Válči, ves Vilímovice a ves Pleščice. Po 9 letech (r. 1531) vložil 
Jan z Pernštejna Emilovi z Doubravice1) tytéž vesnice s pustou vsi 
Chroustovem. Smil postavil zámek ve Válči; zemřel r. 1547, kdy 
se syni jeho Jaroslav, Karel a Rnrjan rozdělili o statky Okaroc. 
Valč a Vedrovice. Burjánovi z Doubravice připadla Valč. kterou 
r. 1558 s Vilimovicemi, Plešicemi a  pustým Chroustovem prodal 
Jiříkovi Čelovi z Ceehovte (Erb č. 13). Nástupce jeho Kašpar Celo

') Podepsal r. 1536 listinu Váel. st. z Lomnice a na N&wéSti, kterou 
ndčltne Mohdnu odúmrt.

H 21



z Ceehovlc a na Páskové vložil r. 1567 tvrz a  ves Valč s kostel
ním podacím, ves Vilímovice, ves Plcšice, zámek pustý Holoubek 
a ves pustou Chronstov Bartolomějovi Vaneckému z Jemnický, 
(erb č. 31.) který své manželce Anně Zámreké ze Zinnrsk na tom 
zboži věn né právo vložil (fol. 8—82). Bartoloměj, jenž držel mimo 
Vale také Dře voli os ti ce. zemřel dne 8. září 1589 a  byl pochován 
v Brandýse ve hrobce p. z Žerolína. l'o Bartoloměji následoval 
r. 1590 na Valr-i jeho synovec Václav Vanecký') pak Jan Vanecký 
a od 1608— 1616 jeho syn Václav. Tento byl r. 1611 mezi rytíři 
poslán na generální sjezd l>raky. Byl tehdy J. M. Královské íir- 
šnajdr. Po bilvě Bělohorské jest roku 1622 řeč o sirotcích Va- 
neckých z Jemnický.

Později stal se majitelem Válče Jiři hr. z Náchoda, jemuž 
byl statek vložen r. 1630 (fol. 9. 41), ale již r. 1631 Bedřich z Vla
šimě. jenž zemřel 1639, pak opět Jiři z Náchoda, jemuž násle
doval na Válči syn Leopold Ferdinand, nebot r. 1660 jm enuje 
se týž majitelem na Válči a Tulešicich. Tento přepustil Valč 
Karlovi Boholmdovi Zahradeckému ze Zahrádek, jehožto syn 
Oldřich prodal již r. 1667 statek Grisslovi z Grisslau, po jehožto 
smrti vdova Alžběta se vdala za Dohalského z Dohalic. Od 
ni roku 1675 koupil Valč rytmistr František Schneider von 
Schneidau a od něho roku 1685 Leopold rytiř Odkolek,*) který 
r. 1713 statek ten prodal Janovi Pachtovi z Hájová, od kterého 
přešel r. 1725 trhem na Petra  sv. pána Forgáče. Po něm držela 
r. 1729 jeho ovdovělá pani Maric Forgáčová. pak jeji syn Josef 
Karel. Rodina bar. Forgáčů držela Valč do roku 1785. kdy od 
vdovy po Josefu Karlovi z Forgáče, Josefy, roz. Zabiatské z Tn- 
lešic, přešla na  Joachima SL Hessa. Nástupcem toho byl Albert 
baron Hiller Hess. c. k. gubem ialni rada.

R. 1850 koupil Jiři baron Sina Daleěice s ValCI, a spojil 
oba statky s Hrotovicemi; po něm r. 1864 nastoupil jeho syn 
Šimon, který zemřel r. 1876. Statky ty dědila jeho dcera ifigenie, 
provdaná za francouzského vévodu de Castries.

Nyní tvoři Valč s Dalešicemi a Slavělicemi zvláštní statek 
spojeny s velkostatkem Hrolovským; rozměr jesl 2531 ha. R. 1882 
přešly ty  statky trhem na ávechalského pivovárníka Ant. Drehera.

' )  S y a  p o  b r a t r o v i  J i ř í m  p o t v r d i l  r .  1 0 6 6  l i s t i n u  m ě s t e č k u  P m * t o m é ř i o á m

*) Loo|M>ld rjl. Odkolek opravil r. 171Ž zámek ve Valíi a založil 1710
znova, ves Chronstov.
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Poméry statku h poddaných za Antonína sv. pána Forgáče 
v polovici 18. století byly:

U dvoru Valeckého mělo panstvi 739 m ér pole, 30 íuér 
pastvin, 12 měr zahrad, sena na 35 vozů, otavy n a  15; u Chrou
stova 239 m ér pole, luk na 10 vozů sena a 5 otavy, tuke 300 
m ěr lesa; u Plenic jen  250 mér lesa. Lesy byly pry špatné, 
protože rostly na skalnaté půdě. U dvoru byl pivovar na 140 
sndů a  u rn ltna rybníček na 12 kop kaprů.

Valč platila 100 zl. grunt, činže, odváděla 53 kapounů, 
14-7 slepic a 2100 vajec. Plešice 23 z l.; 10 kapounů, 30 slepic 
a 480 vajec. Chroustov 40 z l ,  1G kapounů a 180 vajec. Misto 
kapounů dávali též kuřata. Ze 4 hospod brala vrchnost 45 zl. 
46 kr. činže a nějaký desátek obilní a hrachový z Chroustova 
a Plešic. Dále mél statek k dobru roboty, o kterých při každé 
obci zvláště je  pojednáno. Tehdy docházeli do roboty v 9 hodin 
dopoledne a odcházeli o půl 4. hodině odpoledne.

Ve Válči bylo tenkráte:
20 celolániků ; měli po 81 */« niiry pole, na %  miry za

hrady a luk na 6 vozů sena: robotovali po 5 dnech v tydni 
s párem.

Pololánikfi bylo 7 : měli polovici pole, */, miry zahrady 
a luk na I 1/* v02u sena; robotovali s párem koni 3 dni v tydni; 
od Jiři do Václava posílali také jednu pěši osobu n a  robotu.

Čtvrlůniků bylo 7, měli 20 m ěr pole, 3 osminy zahrady 
a luk nu půl vozu sena a 2 osminy pudy neobdělané; robotovali 
v tydni 3 dni pěšky. Ke Clvrtlánikům počítáni byli lake: Ho
spodsky na  Rozkoši, jenž měl 17®/g miry pole, hospodsky „Spodni* 
valečky, který mél 8*/* miry pole, a hospodsky „Homi* valečky 
s 18;/8 miry pole. také mlynář valečky se 16*/d miry pole.

Obec méla tehdy 338/4 míry špatného pole a 68*/4 miry 
pastvin.

Domkařů )>ez pole bylo 10; robotovali 1 den v tydni. Pole 
bylo velmi rozkouskováno. Jm éna tra ti: Na Brodkách, Padělky. 
Nádavky k Plešicim, v Hluku, pode Vsi, Dosprávkv, pod a mezi 
Kouninein, u Utopence za Potoučkem, nad Dúbky, u Dubu. 
v Hlouskách, za Stráži, na Klínku, u Rozprávky, na Kamenech, 
u Mlejna: r. 1789 také: u Lávky, v Oslici, u Božích muk, za 
Chmelencem, nad Rasprůvcem, Ouvary, v Lavičkách, na Kužnl- 
kách, na Čihadle.

« •
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N ěkterá zvláštní jm éna obyvatelA: Bartošek. Batela, Benda. 
Báflh»l, Botka, Božek, Čaněk, Kotrsal, Palát, Planeta, P em - 
átejnsky, Skukan, Tejan. Vosmélovský.

R. 1775 za vdovy svob. p. Josefy Forgačové, roz. Zablatskč 
z Tulešic. celolánici platili kontribuce 31 zl. 48 kr., gruntovní 
Činže o sv. V á c la v  4 zl., odváděli 2 kapouny, 0 slepic a 1 kopu 
30 vajec. R obota byla Částečná pfiostfena tim, že od Jiíiho do 
senoseče kromě párem  koni ještě osobou pěší museli robotovat!, 
za to ale nepotřebovala-li vrchnost od Jiřího do Václavu práce 
s potahem, tedy robotu konali 2 osobami pěšími.

Pololánici měli platy poloviční; odváděli do panské ku
chyně 1 kapouna, 3 slepice, 45 vajec. Robotovali od Václava po 
senoseč 3 dni týdně s párem koni, od Jiřího mimo to s 1 osobou 
pěši ještě 2 dni týdně, v čas žni s párem  koni a 1 osobou
3 dni týdně.

Čtvrtlánici platili kontribuce 8 zl. a grunt, činže o sv. 
Václavu I zl., dávali 2 slepice a 22 vajec. Robotovali za doby 
žni a senoseče s 1 osobou 6 dni, v ostatní čas jen  3 dni týdně. 
Jediný Kumenický již tehdy z roboty se vykoupil a platil 10 zl. 
ročně. Domkaři, bydlici v panských chalupách na obecním gruntě, 
platili 18 kr. kontribuce, ale 5 zl. gruntovni činže o sv. Václavu 
a konali pěši robotu 6 dni v tydni, dva z nich jen o žnicb
4 dny v témdni. Muži ku mláceni schopni mlátí v panských 
stodolách času zimního obili za 14. m in i; mimo to konají po 
cely rok posilky až na 1%  míle, také dělají bezplatné všeliké 
práce u zámku a pomáhají při dováženi a skládáni obili na sýpku. 
Nová jm éna přistěhovalých obyvatelA: Eber, Hmat, Janda. Jonáš, 
Kamenicky, Kašpárek, Kókal, Lópal, Luňa, Ohmitka, Platný, 
Řeřucha, Saural (snad Zuoral), Vanča, Vitovec, Vyhnálek, Zahráčkn.

300000

Zarubice

(od osob. jm éna Zarubu, do Za— bic, v Za—bicích), vesnice, ležící 
asi 6 km severozápadně od Hrotovic na silnici, vedoucí z Třebíče 
do Hrotovic. Osada položena jest v mírném doliku náhorní roviny 
mezi lesy; na východ pode vsi jest rybník, ve kterém Zeny perou 
prádlo. Obec skládá se ze dvou části; starší část má podobu pod



kovy tm jihovýchod otevřené: tu bydlí rolníci a někteří domkaři, 
kteří sc zde usadili na rozprodaných gruntech. Druha část obce. 
mnohem mladší, která sestává ze 14 podél silnice po jedné straně 
postavených domků, v nichž bydli jen domkaři, jsou t. zv. „Fa- 
milie“. IMvod „Familií" datuje se asi od r. 1836. Tehdy dal hrabě 
Arnaguld Josef TaafTe, držitel panství Myslibořického, povoleni, aby 
si lidé na těch místech stavěli příbytky. Kámen potřebný nalámali 
si sami, ostatní stavivo, zejména dřiví, dostali od velkostatku. Za 
stavební misto zaplatili 80 zl. a zavázali se každý 26 dni ročně 
robotovali.

Vlastni obec má prostrannou náves. Domy stavěny jsou vesměs 
z tvrdého materiálu a  pokryty kfidlicl. Staveni jsou /.omítána, 
domkařů olíčena vápnem, rolníků obarvena obyčejně na zeleno. 
Kolem oken viděU vypouklé ozdoby. Domy stoji těsné vedle sebe. 
obráceny průěclim do návsi, v jejíž středu stoji kaplička a poblíž 
ni rybníček pro husy a kachny. Za deštivého počasí bývá náves 
velmi blátivá. Před domy jsou inenší zahrádky pro květiny a  ze
leninu. Za domem, do kterého sc vchází velkými vraty, jsou větší 
zahrady porostlé travou a vysazené ovocným stromovím, kterému 

se pro štěrkoví tou a slínovitou půdu valně nedaří.

Obec měla r. 1910 jen 47 domů a 278 obyvatelů; r. 1900 
v 46 dom. 295 obyv. R. 1870 napočítáno v 41 dom. 242 obyv.; 
r. 1885 načítáno ve 22 dom. 160 obyv.

Lid se živí hospodářstvím a chovem dobytka. Před r 1848 
.stál ii Zarubic panský dvůr, ve kterém chovány ovce; později 
dvůr vyhořel. Na zbořenlskti měla býti vystavěna škola, ale obec 
u panstvi o to se neucházcla; proto z části tam postavena ny
nější panska hájovna.

Dříve bývalo v okolí mnoho rybníků; u rybníka „Kopyto“ 
zvaného stával dřivé mlýn.

Přifařena jest osada do Krhova.
ÍYiškoleny byly Zarubice a i do r. 1898 do Myslibořic, od 

které doby zde byla zřízena jednotřidni obecná škola, na které 
skoro od počátku působí učitel Jan Grmela. Školu navštěvuje asi 
60 dítek. Škola msi úhlednou zahradu a knihovnu žákovskou se 
200 knihami.

Poštovní a telegrafní úřad nejbližší jesl v MysliboHcich.
Před rokem 1846 robotovali rolníci z celého lánu po celý 

rok 8 dni týdně s potahem a od sv. Jana do sv. Václava 1 den



pěší; domkaři měli 26 dni pěší roboty. Daně platilo se z lánu
+0 ■/]. Sajnn, pak stříbra. Desátky dávaly se pouze z obilí. Výkup
ného za vše dáno z lánu 1000 zl.

Školně platili rolníci zvláště a sice z každého dítěte po 1 mě
řici Zita a V* roéř. hrachu.

Obecni majetek sestává ze 1V8 ha pole, 1*04 lia luk a 1*7 
lesa, z čehož dostává so nájmu 1228 koř.: to t jediný obecní pftjcm.

Velkou část půdy z í s k a la  ohee r. 1899 zcelenim pozemků. 
Lid zdejší jest pilný a pořádný. ledy I zámožný. Do obce patří 
áóti ha půdy; pole jest 298 ha. luk 39. zahrad 3 5 , pastvin 16 
a  lesa 179 ha.

Hovězího dobytka chovalo se r. 1910 kusů 174, koni 28. k^z 
18, prasat 126. Včelařilo se v 89 úlech.

Ve vesnici jsou odbory Nár. Jednoty a agrárního sdruženi.
Staré rody jsou: Votavdv, Buditelův a .Muzikářův.
Tratě se jm enují: Záhumní, před a za Školou, pode Vsí. My- 

slibořická, Horní a Dolní pole, Kacíř, Fanihky, Lipenská, Vilirnská, 
Dlouhé. Niva, Kopec a Díly.

Do katastru patří 3 rybníky: Kacíř,1) pode Vsí, Kopyto.
Nedaleko odtud stávala ves O ld řichov ice , kleni již r. 1164 

a opět r. 1531 jakožto pustina se připomíná. (Viz dějiny osady.) 
Ležely asi v místech nynějšího dvora „Huberta*.

Ve slaré pečeti mají Zarubicc pod obráceným radlem písmeny 
\V. Z. (ves Zarubice) l>oz letopočtu.

D ě j in y .  Jako jiné sousední osady také Zarubice ze starších 
dob byly rozkouskovóny na několik vladyckých usedlosti—dvořen, 
jichžto majitelé nejen v 09adě samé. nýbrž i v osadách okolních, 
zejména v Račicích a Odonct bydleli, jak dokazuji nejstarší zápisy 
v deskách Brněnských:

H. 1349 pani Kva z Račic odevzdala svým bratřím < '.tiboroví 
a Oldřichovi 7 lánů v Račicích, 5 v Zarubicieh a 3 v Oldticho- 
v íc ie h ;  toho roku drželi nějaké zboží v Zarubicieh také bratři z Ra
kovina Hartlib, Henrik a Smil.

R. 1356 zaměnil Zdislav z Oldřichovic 2 lány v Oldřich* -  
vicieh za 1 lán v Račicích s Vikardem ze Zaruhic: týž Vikani 
prodal r. 1361 Václavovi a Raliborovi z Myslibořic pul lánu v Za-

') Původně Kaiif, poněvadž na rybníku zdržovalo se mnoho divokých 
kačen (kachen). Sousední trat byla ,u  Jaroáovce'. Obě Irutť spojcuy uyiu 
názvem „u Jaro$ov«k*ho kacíře*!
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mbieicli (Hod. d. IX., list 249.)’) a r. 1385 zapsal Janovi zo Za
mbie v Zarubicieh činžovni dvůr.

IL 1360 pani Anka ze Zambie prodala Odolenovi z Petrovic 
v Oldřichoviclch 5 lánů.

H. 1364 pani Klška*) ze Zambie se svým majetkem v Zaru- 
bielch a sice s alodem a 3 dvorci spolčila se se svým manželem 
Ješkem, čemuž Ratiboř a Václav z Mysiibořic odpor kladli, tvrdíce, 
že na Zamhiclch ničeho nemá kromě 15 kop věna. Prolož r. 1366 
pani Kliška ze Zambie a jeji manžel se vyjádřili, že sice měli 60 kop 
gr. od Jindřicha ze Zarubic na 3 dvorcích a na dvoře, kleré ná
ležely pánům  z Mysiibořic. ale poněvadž jim ty peníze od Vita 
a Václava z Mysiibořic vyplaceny byly, tedy dali položku vymazali.

H. 1369 Štěpán z Ratišovic prodal 3 lány v Zarubicieh Oji- 
řovi ze Zarubic a témuž Adam z Olši v Zarubicieh dvůr.

R. 1386 Artleb z Mysiibořic prodal Pavlíkovi z Nezamyilic 
a Maršíkovi z Výčep 5 kop důchodů na 8 lánech v Zarubicieh 
a Pavlík roku 1390 postoupil tento důchod Žibfidovi ze Zarubic 
a /.íbřid své ženě Kačně a Ondřeji Xelepovi. Téhož roku laké Jan 
ze Zaruhic a jeho matka Perchta prodali Ješkovi a  jeho dědicftm 
I lán v Zarubicieh a vše, co mčli v Oldřichoviclch, a Ješek své 
ženě Kačně na tom zboží 20 kop pojistil. Stejnou dobou jmenuje 
se Maršik ze Zarubic.

R. 1392 Kačna, vdova po Janovi ze Zambie, zapsala Žlbři- 
dovi ze Zambie a jelio ženě Kačně a  dědicům dvůr v Zarubicíclu

R. 1399 Ludvik z Muko vin prodal Zarubico Ješkovi Málkovi,3) 
který na statku tom své ženč Katcřinč 25 kop zapsal.

R. 1406 činil nároky na některé odumřelé zboži v Zarubicieh 
markrabě Jošt a toto zboži daroval Hovorkovi z 1 larlvikovie.

R. 1407 Ješek Prase ze Zambie znova zapsal své ženě Kačně, 
sestře Jana Kláta, na zboži v Zarubicieh a Myslibořicich 12 kop. 
Po smrti svého muže vdova po Ješkovi Málkovi Kateřina r. 1416 
prodala své véno 25 kop v Zarubicieh Heřmanovi z Miličina a jeho 
dědicům a  r. 1437 syn Heřmanův Soběslav z Mllíf ina právo na 
toto věno postoupil své sestře Markétě a její synům. Na ostatní

') Braudl mylné vykládá slovo Sarawitz za Záravice misto Zarubnx-. 
Perp. listina f 3 pefetmi v Zemském archivu LIL S. n. tt.

0  První manžel Elsky byl Jindřich ze Zambie, jenž ji věno k rukám 
Bluda z Kralic zapsal r. 1358.

u  Ješek Málek nazýván byl také Ješek Prase ze Znruhic.



věno (12 kop) vzala vdova po Ježkovi Málkovi (Praseti) r. 1420 
na spolek Filipa ze Slatiny.

R. 1418 vyskytuje se jakýs Mikuláš ze Zarubic (snad syn po 
Ježkovi, viz rok 1390!), který své ženě Ofcc na 1 laně v Zarubi- 
cích a 2Ve láně v Oldřichovicich 20 kop věna pojistil. Tentýž 
Mikuláš vyskytuje se jako svědek na listině Anny z Chřípic z  r. 1432; 
tenlýž ješlě r. 1447 pohnal Svacila z Telče a  Oslaviěky, že mu 
slíbil za správu za 1 %  lánu v Zarubicich. které mu mél v desky 
vložiti a toho neučinil, a stejnou dobou Zigmunta Jenička z 01- 
braxnic, Ze jest rukojmim na opravu. Že měl mu len dvar v Zaru- 
bicích, na kterém sedí, a 3 pod sed ky v desky vložiti. Měltě Mikuláš 
asi syna stejného jména, jenž v listinách se jmenuje od r. 1464 150S.

Die půltónu z r. 1459 mél také Prokop, blanař z '1'řebiče, 
na Zanibicích pohledávku, kterou měl Ondřej z Ričan a Okárce 
do desk vložiti, a  toho neučinil.

R. 1464 Matěj Sto Sek z Arbelovic, ručitel za Mariina a Do
rotu, zapsal Mikoláši ze Zarubic dvůr a  3 chalupy v Zarubicich, }| 
les „Pahrobík“ a stráně s pastvinami u Vilímovic a zároveň týž 
Matéj Stošek s lanem Užnou z Myslibořic, ručitelé za zemř. Jana 
z Probie Mikuláši ze Zarubie a jelio Zené Kateřině zapsali dvůr 
v Probicich (u Hrušovan). Zena jeho Kateřina z Litavan vzala jej 
za společníka na véno v Probicich, na 3 lány v Litavanech a své 
ostatni zboZí. Téhož roku pohnal Jan z Myslibořic Kateřinu z Válče 
a ze Zarubic, Ze mu prodala Zarubice a nechce ěiniti dle úmluv, 
jak ívkla, laké pohnal Mrakfte z Náramče ze UK) hř., Ze mu měl 
Zarubice v desky vložiti a toho učiniti nechce.

R. 1466 byl Mikuláš po druhé žeual s ]>arl*orou z Újezda, 
které na Dolních všech a  Probicich zapsal 80 kop. gr.

R. 1494 pohnal Púta z Lichtemburka a z Bítova Mikoláše 
ze Zarubic a  Jana ze Zarubic {snad syna Mikulášova) ze 200 kop, 
Zví mu měli spraviti dvůr s 8 podsedky ve Slatině.

II. 1500 získal majitel Krhova Jan Zelený z Uíčan zboži v O dunci; 
i pohnal r. 1501 a opět r. 1502 Mikuláše ze Zambie ze 100 zl. 
uh.. že mu topí ryl* nik em Zarubským polo Vodunecké. Když tímto 
svým pfthonem ničeho nepořídil, pohnal r. 1502 Matěje Vacku

■) Na tento majetek, jakož i na své ostatni zboži r Zaruliicich (rnikom 
na |» lánů a 5  chalup) rzal r. 1464 Mikuláš ze Zarubio zn  společníku Jana 
z  Nové Vsi a Radkova, jehožto učinil též společníkem un 7 lánech v Odunci 
a na pusté vsi Oldřiohovicicli.
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z Bezděkova a  z Tupanova ze 300 zl. uh., Ze jsa tnu rukojmím 
za správu v Odunci za dvůr a 4 lány a Mikuláš ze Zarubic mu 
lopí na grunty Odunské a  Vacek toho m u opraviti nechce a vy
čistili nedbá dle zápisu. I tu Zelený ničeho nespravil, „poněvadž 
práva přešla \

Po MikuiáSi ze Zarubic dědila dvůr a ves Zarubice r. 1506 
jeho dcera Kateřina, která byla provdána /j i  Jindřicha z llofeřie, 
jehoi vzala 7.a společníka. Potomci jeji Jan a Petr z Hofeřic1) 
a dcera Kateřina, které matka jl2 r. 1517 vzala na spolek na Za
rubice. 2 lány v Odunci a pusté Oldřichovice, prodali roku 1531 
Zarubice Burjanovi Zelenému z I líčnn, čímž navždy spojeny byly 
s Krhovem.*) R. 1549 kněz. Valentin, farář myslibořský pohnal p. 
Jana Zeleného z Rlčan, že mu pobral ve vsi Zarubicieh desátky.

Z dob pozdějších stůjte?, zde tyto /.právy:

li. 1667 byly zde osazeny: 2 Sestičtvrtiuy lány, 3 celolány, 
2 půllany, 2 čtvrtlány, pusty byly: 2 čtvrtlány, 2 půllány a 6 ceto- 
lánů. Osadnici se jmenovali: dech, Dlask, Duchek, Hajný, Hotárka, 
Konečný. Kučera, Koutný, Nehybka, Pejcha, Písnička, Skácel So
botka.

R. 1717 stala se smlouva mezi pánem myslibořickým Frant. 
Josefem sv. p. z Ostešova na Mysli bořících, Syroviclch a Jackově 
a mezi majiteli Krhovskými, urozenou pani vdovou Annou Frant. 
Hodenovou z llirzenau, roz. Si. Menclovou a jejími syny Karlem 
Ondřejem a Janem Ondřejem z Hlrzenau o některé sporné lesy 
a polnosti mezi Zarubiccmi a  Lipníkem. Nové hranice byly určeny 
a  poznamenány: při tom upraveni byly Zarubice zkráceny. Lipenští 
dostali od Zarubic 65 měř. a Zaruhšti od Lipnika jen 37 měřic.

R. 1719 udala vrchnost, že má v Zarubicieh 3 lány a 7 7* 
osminy a 9 komínů.

R. 1751 bylo v Zarubicieh jen 6 láníku, 6 čtvrtláníkú a  1 
doinkař bez pole (řemenářský tovaryš).

Luníci měli l i l 1/* měř. pole: 2 osm. zahrady a luk na 4 ‘ fúry 
sena a trávy; čtvrtláníci měli 331;,, měř. pole, 3 osminy zahrady 
a louky na 1 */* fůry.

Obec měla 31/* míry pole a 21 měr pastvin.

319

') Vladykové z Hofeřic psali ze později Zarubtti z Hofeřic.
-i Viz Desky Brněnské 1. 80, 140. III. 39, 100. .100, IV. 116, 157. 439,

V. 330. 381, 233, VI. !u6. 121. VU. 1117, 1166.
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Pro nedostatek pastvin chovali dobytek jen pro nejnutnější 
potřebu, dříví kupovali od vrchnosti.

Jménn tehdejších osadníků: Rlatnej, Coufal, Čech. ÍTomola, 
Kazda. Kočár, Kuchařík, Muzikář, Nehchka, Otava, Yitámvis. Tratě: 
u Březiny, u Rybníčka, na Modech, nad Maky, na Kralice, ke 
Kačíři, na Mtkulky, u Jarošovce, na Prštnejch.

R. 1775 bylo tam  opět jen 0 láníků, fi čtvrtlániku a I domkař; 
lánici měli jen “ »• pole a čtvrtníci 25*/4 měř.: láník platil
32 zl. kontribuce, o vánocích za husu 20 kr.. za -1- slepice 40 kr., 
za 30 vaiec 7 kr. 2 d. a za předivo 42 kr., čtvrlnik platil kontri
buce 8 zl., za !/s husy 10 kr., za 1 slepici 10 kr., za 5 vajec 
I kr. 1 d., za předivo 21 kr. Čtvrtník Malou! Muzikář, jenž byl 
rychtářem, neplatil ničeho. Robota byla jako v Hrotovicích: čtvrl- 
nici mlátili v zimě za */u  mlrv v panských stodolách.

V zimě museli 8 celolánici denně nadělali 8 sáhy dřivi. Koně 
a nářadí dostávali robotnici od vrchností, 'la to  si stěžovala, že 
žádni noví sedláci pozeinkv v Zarubicieh si nezakupuji a se neu- 
sazují.

Desátkem platili celolánici (6) ze Zarubic po 10 snopech žila 
a ó snopech ovsa. čtvrtlánici po 4 snopech žila a ± sn. ovsa vrch
nosti, ostatní desátek, mimo z ječmene a hrachu, který patřil vrch
nosti, odváděli faráři krhovskěmu. Hospodský, hajný a šafář dávali 
témuž celý desátek, mimo ječný a hrachový.
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Dodatek ke straně 94.

Obr. 57. Vnitřek chrámn Páně v Dukovanech.



D O SLO V.

Předem  budiž omluveno poněkud opožděné vydáni tobolo 
okresu. Zavinil to nedostatek sazečů v mor. akciové knihtiskárně, 
ježto  většina sil pracovních za vojenskou povinnosti povolána 
byla. Okres Hrotovský jest okres poslední, který pro Vlastivědu 
zpracovati jsem  se byl zavázal. Práci tu vykonal jsem rád. Znaje 
ze svých potulek  mineralogických, které před 80 lety z Třebíče 
jsem  konal, skoro všechny osady Hrotovska, nečinil mi topogra
fický popis okresu zvláštních obtíži, ač jinak okres pro nedostatek 
železnic je s t málo přístupným. Mimo to dostalo se mi ochotou 
našeho duchovenstva a učitelstva mnoho mistnich zpráv, za které 
všem. kteří je  poskytli, vřele děkuji.

Jako dřívější mé okresy : Třebický, Náuiéštský a Strážnický, 
i Hrotovský okres zpracován jest na pram enech původních.

Zdali novým svým příspěvkem Vlastivědě naší jsem prospěl, 
posoudí laskavé členářstvo samo.

V Brně dne 15. prosince 191ti.

Dr. Frant. Divrský.
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