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Beňov.
Beňov, katastr. (675 ha) a politická obec, leží nedaleko Moštěnky jv. (8'5 km) Přerova při
silnici z Hor. Moštěnic do Čech. Ves mívala 38 domů (22 l/2 1. po 42 m., 7 ¼ l po 21 m. a 9
domků bez polí) se 1219 m. polí, z nichž 142 m. bylo činž. a 6 m. obec.; od 30leté války stál
dům Vrbovský s 42 m. pust; ujal ho Lukáš Polák; mezi domky byl mlýn s 3 složeními; r. 1749
patřilo poddaným 14115/8 m. polí, !2/8 m- pastvin, 10V8 m. zahrad a luk pod 543;4 v. sena a
otavy; r. 1794 bylo zde 73 domů s 418 obyv., r. 1835 již 98 domů, 582 obyv.; r. 1900: 121 d.,
719 češ. akat. obyv.; r.. 1921: 129 d., 777 obyv., z nichž 774 Č a 3 cizozemci, 774 kat. a 3 bez
vyznání.
Jméno obce vzniklo prý z osob. jména Byn neb Bín, jehož nositel se uvádí jako svědek na
jedné listině z r. 1130. Jméno Náhrad de Binon vyskytuje se v listinách z let 1318 a 1322 1) v
deskách zemských píše se r. 1365 Bínov, v českých listinách pozdějších Beynov.
Do r. 1365 měli zde a v zaniklých Boskovicích některé zboží Liban a Zdeněk z Tršic, kteří je i
s beňovským mlýnem prodali bohatému Heršovi z Rokytnice,2) jenž ihned upsal na Beňově a
tamním dvoře mimo mlýn a les své ženě Alžbětě věnem 20 hř. gr.3) Hereš z R. byl posledním
svého rodu a f 1384. Statek jeho spadl na markr. Jošta, jenž vložil r. 1385 Lackovi z Kravař
Beňov, dvůr zv. „Biskovský", Prusy a Želechovice.4) R. 1406 zapsal pan Lacek Zbyňkovi
Hřivnáčovi z Hněv ošic Beůov a Běškovice s přísl.;5) nový majitel měl za manželku Annu z
La-budě, jíž zajistil 350 hř. gr. věna na získaném zdejším statku (r. 1406).6) Když pí. Anna
ovdověla, spolčila se 1420 se svým strýcem Bočkem na Beňov;7) Béškovice se již
nepřipomínají; zanikly. Pozemky vsi byly přiděleny beňovským obyvatelům.
R. 1437 byla ještě na živu; po 10 letech Jan Hřivnáč z H., její syn, prodal Kateřině z Lulce
řeč. Mošně, manž. Sulka z Pacova, ves Beňov, štěpnici a dvůr s přísl.8) Syn její slul Hynek; s
ním stúpila se sice na beňovský statek r. 1464,9) ale ještě t. r. přijal syn na týž majetek
Bedřicha z Vrahovic.10).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) C. D. M., IV, 112, 150. 2) Z. d. ol., I, 803. 3) Z. d. ol., l, 804 .4) Z. d. ol., IV, 645. 5)
Z. d. ol., VII, 78. 6) Z. d. ol., VII, 79. 7) Z. d. ol., IX, 311. 8) Z. d. ol., X, 732. 9) Z. d.
ol., XI, 50. 10) Z. d. ol., XI, 145.
2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1481 byl majetníkem Beňova Václav Sulovský (Sulevský) z Třebule a Borovce. Manž.
jeho byla Maruše z Brňova. Týž rok, zdá se, stal se Vilém z Pernštýna poručhíkem statku
+ Václava Sulovského; neboť t. r. pan Vilém propůjčil r. 1481 Beňovským odúmrt tak, aby
to zboží a statek po smrti kšaftujícího na jinou vrclinost přeneseno nebylo. Byl-li by dědicem
někdo odjinud, měl se sem přistěhovati k orání té roli, neb provozování jiného obchodu.1)
Přitom ustanovil, aby rozepře o pozůstalost konšelé té dědiny sami rozusovali, a když by to u
nich nemohlo dokonáno býti, aby se věc buď na jejich pány vznesla, anebo tam, kdež ta
dědina právo jinak nalézá. A to bylo městské právo lipenské; Beňov zvláštním listem
připověděl se k tomu právu, uznav pány lipenské za své právní otce.2)
V zemských deskách dočítáme se však k r. 1492, kterak Ctibor z Cimburka, zem. hejt.,
prodal r. 1491 sirotčí statek někdy slov. panoše Václava Sulovského z Třebule, tvrz a ves
Beňov a přísl. Vilémovi z Pernštýna za 1200 zl. uher.3) a násl. Roku zapsal témuž kupiteli
týž statek v desky.4) Odtud má ves tutéž vrchnost, jako Přerov.
Syn Vilémův Jan z Pernštýna ustanovil r. 1543, aby Beňovští jako Popovičtí, Předmostečtí a
Kozlovští dováželi vždy na podzim dva trámy na opravu přerovského mostu.5) Mimo to
platili Beňovští roční mostní plat (gr.) přerovské obci.6)
R. 1562 založena registra gruntovní a sirotčí, která započal Blažej Pisák, mýtný a zvoník
přerovský, od něhož je obec beůovská koupila a dále v nich pokračovala.7) Tehda bylo zde 30

rolníků, kteří mimo platy byli povinni dříví k palivu na zámek přerovský voziti (každý 4
fůry). Zahradníci či podsedníci sekali to dříví v lesích beůovských a chodili s rolníky čtyřikrát
v roce na hon a do lesů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Hranice v sobotu po sv. Bartoloměji 1481. Selský archiv, 1902, Listinář čís. l, kde A.
Březina celou listinu otiskl. Chová se v obecní truhlici beňoyské.
2) Ant. Algwitz, Dědinská práva. Selský archiv, 1904, str. 18, 19.
3) Archiv Český, VI, str. 526; XVI, 421. Dto 14. ledna r. 1492.
4) Z. d. ol„ XIV, 1. 5) Archiv Český, XX, 466, 467. Přivil., Tovačov, f. 173.
6) Pamětni kniha přerovská, fol. 47.
7) Selský archiv, 1902. Listinář, č. 2. Orig. v obecní truhlici beňovské.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vratislav z Pernštýna osvobodilr. 1566 Beňovské ode všech robot mimo dovoz dřeva na
zámek přerovský a hony za stálý dědičný plat 51/, kopy grošů, jednou v roce při sv. Martině
(jak jest v registrech přerovského' zámku zapsán), ovšem mimo předešlé platy povinné.1)
R. 1596 dostal se Beúov v majetek města Přerova (viz str, 70); bylo to však jenom na krátko;
tehdy Vratislav z Pern-> štýna byl nucen statek přerovský pro dluhy prodati městu Přerovu.
Žerotínové měli v Beňově vinopalnu, solní obchod a prodej páleného či kořalky.
Za Karla st. z Zerotína koupila obec Beňovská r. 1608 opětně registra gruntovní, do nichž se
zapisovaly grunty a statky všeliké. 2)
Celých 48 let vykonávali Beňovští povinnosti na ně Vratislavem z Pernštýna za zrušení robot
r. 1566 vložené. Konečně dostalo se jim pána, k němuž obrátili se se žádostí, aby je i těch za
peněžitý plat zprostil. Karel st. z Zerotína vyslyšel jejich prosbu a vyhověl jim r. 1612 tak, že
jemu a jeho potomkům platili za ně ročně 66 zl. ve dvou lhůtách (o sv. Jiří a sv. Václave), 3)
Jakou váhu přikládali Beňovští tomuto listu, dokazuje, že r. 1689 dne 22. května dali si jej u
králov. tribunálu opsati a ověřiti.4)
Z opatrnosti dali si také v Beňově r. 1756 dne 17. května od Karla hr. z Lilie opsati a ověřiti
známý list, daný jim kdysi Vilémem z Pernštýna r. 1481 na odúmrt jim propůjčenou. 5)
V 18. věku docházelo na mnohých místech Přerovska ku sporům mezi poddanými a jejich
vrchnostmi o platy a robotyl Něco podobného udalo se za vlády Amanda Petřvaldského z
Petřvaldu také v Beňově.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Pamětní kniha přerovská.
2) Selský archiv,- 1902. Listinář, I, č. 4. 3) Dto na Rosicích
25. února 1612. Opis listiny chová se v obecní truhlici beňovské. Selský archiv, 1902.
Listinář, I, č. 5. 4) Listinář, I, č. 6.
5) Listinář, I, č. 7.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------V květnu r. 1756 žalovali Beňovští prostřednictvím svého právního zástupce Sulzbeka u
krajského úřadu v Olomouci, že vrchnost mimo robotu vymáhá od nich plat 66 zl. Krajský
úřad dal tuto záležitost vyšetřiti komisí, která 27. listop. t. r. rozhodla, že Beňovští jsou mimo
starodávnou robotu k tomu povinni, když již po 60 let tak činili a Petřvaldský je koupil se
všemi právy povinnostmi; ostatně tyto staré privileje pernštýnské a žero tínské po potlačení
českého povstání novým zemským zřízením pozbyly platnosti.
Po třech letech r. 1759 obnovil jejich zástupce žalobu u samého císaře. Beňovští neupustili od
dalších stížností, neboť zástupce jejich obnovil 17. listopadu a 5. prosince r. 1761 žalobu, že
vrchnost nutí poddané vězením k odvádění oné berně pod podmínkou, že jí rozhodnutí
císařské dosud nedošlo.

Obr. 19. Dr. Ant. C. Stojan, olom. arcibiskup.
Při vyšetřování prohlásili Beňovští, že již od dvou let berně té neplatí, a že k tomu ani
donucováni nebyli. Prosba jejich směřovala prý jenom k tomu, aby jim bylo v robotě uleveno
pro zlé časy, následkem přetížení vojenskými královskými transporty. Stížnost jejich byla
zamítnuta.1)
Ves bývala přifařena do Moštěnice. Fara v Beňově zřízena z bývalé expositury r. 1900; expos.
trvala od r. 1870. Déle působili: Aug. Říha (—1873), Vavřinec Roubal (—1898), od r. 1921
Aug. Odstrčil. Kostel sv. Františka Seraf. byl postaven 1854 na památku zachránění byv. cis.
Fr. Jos. před zavražděním,
Přiškolena byla též do Moštěnice. Od času Marie Terezie má vlastní školu. Učiteli byli
vysloužilí vojáci, Plat jejich tehdy: l groš měsíčně a strava po domech. Učitel Macenauer stal
se profesorem ve Skalici na Slovensku. Přes 30 let učil zde Frant. Mazáč (f 1883); byl
učitelem výborným a vynikajícím hudebníkem. Znamenitým malířem byl učitel Met. Danek,
který přišel na školu r. 1893. Jeho olejomalby budí na výstavách obdiv.2)
V Beňové nar. se 22. května 1851 dr. Ant. G. Stojan (obr. 19.), olorn. arcibiskup. Gymnasium
studoval v Příbore a Kroměříži a bohosloví v Olomouci. Kaplanoval na různých místech. V
Příbore založil české gymnasium, které Gautschovými nařízeními bylo zrušeno. Jako farář
působil v Dražovicích u Bučovic. R. 1908 stal se kanovníkem a proboštem v Kroměříži.
Politicky byl činným od r. 1897, kdy byl zvolen za všeobecnou kurii hradištskou říšským
poslancem; r. 1900 povolán byl v doplňovací volbě do zem. sněmu. Po převratu byl členem
revolučního Nár. shromáždění a při všeobecných volbách byl zvolen senátorem, kterým zůstal
i jako arcibiskup. Po odchodu kard. Skrbenského stal se olom. arcibiskupem a metropolitou
moravským. Posvěcen na biskupa byl 3. dubna 1921. Zemřel 29. září 1923. Všude chtěl býti
posledním a proto byl prvním v srdcích všech; za jeho rakvi kráčela láska a úcta celého
národa. Leží pochován v královské hrobce na Velehradě.

Obyvatelé zabývají se zemědělstvím až na jednotlivé řemeslníky. Staré rody: Černoch a
Matalík. Trati sluly: (1749) Lipiny, Zábrodí, Kamenná, v Háčkách, Koutek, Meslo, na
Kračině.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------') Guberniálni archiv, fasc. B 316, B 254. 2) Dle sdělení nynějšího p. říd. učitele Frant.
Turečky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Myslivna „Kocanda" (2 č. s 16 obyv.), mlýn. mlékárna s vyrobou sýrů a cihelna (2 č.).
Živelni pohromy: r. 1865, 1866 (shořelo 5 stodol) a 1913 vyhořely 2 domky). R. 1876
velká voda protrhla stavy. Povodeň r.1910 strhala most přes Moštěnku za mlýnem
Stulbachem.
V bývalém mlýně nalezen kámen s vyrytým letopočtem .Anno 1226 (?)"; t. r. byl prý
asi postaven. Má snad státi 1446.
Spolky: Čtenářský spolek „Svatopluk", zal. r. 1882, hasičský 1891), „Sokol" (1910),
Raiffeisenka; obč. knihovna z r. 1882.
Běškovice či B ě š o v i c e, opustlá ves sev. Beňova na trati ,Běškovska". Měly stejné dějiny
a vrchnost s Beňovem (v. t.). Zanikly s počátku husitských válek. Pozemky její byJy přidány
k Beňovu, jehož obyv. dávali určitý poplatek za jich užívání. R. 1564 za doby pana
Vratislava z Pernštýna byly platy z „Běškovska" zvláště počítány. „Běšovsko" bylo rozděleno
na 28 stejných padělků, a současně dvůr „Biskovský" na 28 Újezdů.1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------1) Arnošt Březina a Vincenc Prásek, Běškovice, opustlá ves na Přerovsku. Selský archiv,
1907, str. 110—114
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bochoř.
katastrální (1004 ha) a politická obec, jz. (4'5 km) Přerova při dráze se stanicí „VěžkyBochoř". Ves jest známa lázněmi.
Ves mívala s počátku 17. stol. 51 domů, z nichž r. 1676 bylo obydlených 38 a pustých 13;
ovšem po válce 30leté bylo domů mnohem více; r. 1794 bylo již domů 80 s 579 obyv., r. 1835
čítalo se 91 d. a 570 obyv., r. 1900 162 d. a 1018 kat. a češ. obyv.; r. 1921 271 d., 1646 obyv.,
z nichž 1625 Č., 2 N., 7 Ž., 12 cizozemců, 1609 kat., 16 ev., l češi., 7 jiň. vyznání a 13 bez
něj.
Štíhlá věž farního kostela jest slohu gotického (z r. 1876) a vypíná se velebně nad úrodnou
hanáckou rovinou.
V dávných dobách náležela polovice Bochoře klášteru velehradskému a později vizovickému,
kdežto v druhé polovici měly majetek a podíly zemanské rodiny; zdejší usedlíci byli povinni
zemskou robotou kopati příkop a plésti parkán kolem města Přerova.
---------------------------------------------------------------------------------------------------2) Arnošt Březina a Vincenc Prásek, Běškovice, opustlá ves na Přerovsku. Selský archiv,
1907, str. 110—114
---------------------------------------------------------------------------------------------------Byl to Archléb z Dubna, který poslední vůlí daroval půl vsi Bochoře, ves Újezd, Vlkoš a
Musnicz zmíněnému klášteru, jak o tom svědčí jeho synové Archléb a Vítek z Dubna k r.
1294. 1)
R. 1349 měli na druhé polovici majetek bratří Gunter a Friduš z Linavy a jejich sestra
Alžběta, kteří t. r. svůj podíl bochořský (in Bochorow). l/2 vsi a polovici lesa a dvůr ve
Věžkách podíl v Běškovicích a Podolí 2) postoupili svým vnukům.
Podobné týž Friduš zv. též ze Štulbachu měl tu (Bohorcz) od Zdeňka z Kokor podíl a r. 1373

upsal na něm, jakož i na Vlkoši, Věžkách a na polovici Kokor 500 hř. gr. věna své manželce
Kateřině.3)
Hereš z Rokytnice měl zde také majetek; alespoň r. 1374 pohnal před soud panský Vracivoje,
purkrabí Friduše ze Štulr bachu a Vlkoše., ze 100 hřiven gr., že mu louky na statcích bochořských zpustošil.
Dcerou Friduše byla Eliška z Drahotuš, řeholnice v klášteře augustiniánek u sv. Jakuba v
Olomouci, kteráž se spolčila s Ješkem (Janem) Puškou z Kunštátu na svůj statek ve Vlkoši
(tvrz a činž, lidi) a v Bochoři (na lesy a louky) .4)
Zdá se, že kláštery velehradský a vizovický pozbyly zdejšího majetku záhy; neboť r. 1407
Kuník z Drahotuš upsal své manželce Ofce na polovici vsi Bochoře, "polovici luk „Plutiště" a
přísl. 150 kop gr. věna.5) Ale již r. 1416 odevzdali úředníci čudy olomoucké statky Kuníkovy
Bochpř,a Vlkoš Vilémovi*z Potštejna.6) R. 1421 zastavil Bochoř cis. Zikmund Petrovi ze
Sovince za 60 kop gr. českých.
Dcerou Ofčinou byla Eliška z Potštejna jinak z Vlkoše, jež přijala na spolek veškerého
majetku, který zdědila po matce a bratrovi Vilémovi v Bochoři a Vlkoši, svého manžela
Jakuby.7) z Blaž ej o víc, Jenž se pak psával z Vlkoše a Bochoře. Týž spolčil se hned téhož
roku na toto své právo v řečených všech se Smilem ze Zástřizl.8)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) C. D. M., V, 21.
2) Z. d. ol., I, 111.
3) Z. d. ol., II, 232.
4) Z. d. ol., VI, 888.
5) Z. d. ol., VII, 414.
6) Brandl, Půhony, II, 464; v Bochoři bylo 10 lánů a V4lán, 7 podsedků, 8 hř. a 22 gr. roč.
činže, ve Vlkoši 7 lánů a čtvrt, 2 podsedky, 3 krčmy, 7 hň gr. a 4 gr. činže, lesy a louky z v.
„Plutiště", jak je držel Kuník z Drahotuš a jeho manželka Ofka.
;) Z. d. ol., X, 160.
7) Z. d. ol., X, 151,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Jakub pojistil r. 1446 své druhé manželce Barboře z Bránic 6 hř. gr. roční činže v Bochoři (na
4 lánech, krčmě a 4 poddaných) a 9 hř. ve Vlkoši.1) Jeho dcery Anna a Barbora přijaly r.
1464 své manžely, ona Jindřicha, tato jeho bratra Hynka z Gholtic na spolek na ves Vlkoš a
na vše, co držely v Bochoři.2) Bratři tito z Choltic potvrdili r. 1480 svým poddaným v
Bochoři výkup z roboty a odúmrt. Bochořští vykoupili se kdysi z robot a práva odumrti od
předešlých pánů a měli to potvrzeno listinami na perg. Když pův. listiny ztratili a robotami
byli obtěžováni, prosili vrchnost, aby jim svobody znovu potvrdila, aby od velikých robot
z berní osvobozeni byli.3) Za ty roboty měli odváděti o sv. Jiří 21 gr. a o sv. Václave 20 gr.
Vrchnost tak učinila.
Mezi svědky na listině jest Vítek z Dobrčic a Říkovic a Ctibor z Dobrčic a Přestavlk.4) Odtud
byli Bochořští dbalejší a lépe si chránili listin obnovení svých priviléjí. Výkup tento z roboty
týkal se části Bochoře, příslušné k vlkošské faře; druhá polovice k faře přerovské náležitá
robotovala ku dvoru bochořskému až do r. 1777.
Obé zmíněné sestry Anna a Barbora z Blažejovic a Vlkoše upsaly r. 1464 Zuzaně a Kateřině z
Heinzdorfu (Hincdorfu) a Bystratic 5) 10 hř. gr. roční činže v Bochoři na 6 lanech a 7
poddaných v dědictví. Zbývajících 6 hř. gr. na Bochoři zůstavily sestry pro sebe.6) Anna
mimo to přijala r. 1481 své syny Václava a Petra na spolek svého podílu v Bochoři; Zuzana
také svého manžela Jiřího z Myšlan na plat 5 hř. v Bochoři. Kateřina konečně prodala r. 1502
Hynkovi z Ludanic na Rokytnici veškerý svůj dědičný majetek v Bochoři a Zuzana téhož r.
prodala mu svých 9 dědičných poddaných ,(se 3 lány a 3 podsedky) v Bochoři za 200 zl. uher.
červ ;7) synem Barbory byl Jiří, jenž dle zeni. desk (Z. d. ol., XVI, 24) zapsal 1502 Hynkovi z
Ludanic a na Rokytnici tvrz a ves Vlkoš se 2 dvory, kost. podacím a lidmi, kteréž měl v
Bochoři, i s tou loukou zv. „Pušková louka". (Viz Vlkoš!)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., X, 493. 2),Z. d. ol., XI, 146, 147. 3) Odváděli jisté množství chmele, slepic a

vajec. 4) Ve Vlkoši den sv. Pavla, na viru obrácení r. 1480. Bočkova sbírka listin v zem.
archivu, é. 6782. Selský archiv, 1904. Listinář, č. 144. Orig. v obec. truhlici v Bochoři.
5) Zaniklá ves u Holešova... . 6) Z. d. ol^ XI, 187.
, 7') Listinář Selského archivu, 1907, .č, 330. V Holešově den sv. :Jakuba apoštola r. 1502.
Z. d. ol., XVI, 25.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zatím již dávno některý z opatů kláštera velehradského a vizovického zapsal vesnice
Chropyni, Zářící a půl Bochoře Janu z Ludanic na Rokytnici; alespoň r. 1502 Hynek, syn Jana
z Ludanic. ukázal králi Vladislavovi zápisy, kteréž Vladislav mu potvrdil.1! Zároveň vykázal
se Hynek listem, kterým dal Vladislav po smrti Hynkově na těch vesnicích výplatu a život, t.
j. doživotní držení Adamovi z Cimburka a Tovačova a po smrti jeho a jeho synovce Ctibora z
Cimburka Vilémovi z Pernštýna.2) Prosil tudíž Hynek krále, aby doživotní to držení převedl
hned na jeho syna Jana: král to učinil s podmínkou, že, kdyby řečené kláštery chtěly je
vyplatiti hotovými penězi, ovšem po uplynutí doby výpovědní, musí k tomu svoliti a ty vsi
pak jim postoupiti.3)
Konečně r. 1532 kněz Mikuláš, opat kláštera velehradského, s konventem, dal na přímluvu
krále Ferdinanda I. ze zástavního držení v držení dědičné zem. hejtmanovi Václavu
Rokytskému z Ludanic a na Chropyni polovici Bochoře a Plešovce,4) kterýžto vklad
Ferdinand zvláštním zápisem do desk potvrdil.
Než byl tu ještě bratr hejtmanův Puta Rokytský z Ludanic, který po bratřích dle dílčích cedulí
zdědil také polovici Bochoře a Plešovce. Dle výpovědi zplnomocněnců od bratří volených,
prodal r. 1534 Puta svoji polovici Václavovi za 225 kop grošů.5)
Král Ferdinand udělil obci Bochoři r. 1558 právo výročního trhu o sv. Jakuba.
Po Václavovi z Ludanic dědil statek syn Jan z Ludanic, který r. 1561 uzavřel s Bochořskými
smlouvu o konání roboty.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z výpisův královských register r. 1490—1502. Archiv Český, VI., 590.
2) Na Budíne 19. února r. 1492. Archiv Český, VI, 530;—XVI, 426.
3) V Olomouci ve středu, před sv. Fabiánem a Sebastiánem r. 1502. Listinář Selského
archivu, 1906 č. 272. Z archivu kroměřížského otiskl £osef Lochman. Archiv Český, XVIII.,
280, 281.
4) Listinář Sel. archivu, 1906, č. 301. V Olomouci v outerý den sv. Prokopa r. 1532. Z.
d. ol., XXV, 27; zápis v desky dán 1544.
5) V Olomouci ve čtvrtek po sv. Františku 1534. Listinář Sel. arch., 1906, č. 302.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bochořští si totiž na něho stěžovali u císaře Ferdinanda a zem. hejtmana, že od nich více
roboty požaduje, než byli povinni konati, a že je mimo to zkracuje v prodeji vína. K rozkazu
císařovu vyšetřoval zem. hejtman spor. Nechal si předložiti výpis ze zemských desk, jakým
způsobem nabyli Bochoře jeho děd Jan a otec Václav, a spolu privilegia Bochořských.
Shledal, že pro jeho praděda Hynka dva díly Bochoře s robotami byly lesk vloženy, a třetí
díl že dal .do desk pro Václava z Ludanic vepsati opat velehradský, takže byli Bochořští
robotou povinni svému pánu Janu z Ludanic a jeho potomkům. Celá robota a ostatní
povinnosti Bochořských jsou obšírně uvedeny; více neměl Jan z Ludanic a potomci jeho, jako
držitelé Bochoře, od lidí těch adovati.1)
Ale již r. 1568 přešla Bochoř v majetek pernštýnský, když prodal Jan z Ludanic Vratislavovi
z Pernštýna tvrz a městečko Chropyni, Zářící, Bochoř, Vlkoš s kostelním podacím a Plešovec;
než ještě téhož r. vložil v desky dobrou vůli, dle které pustil Vratislav veškeré toto
jmenované zboží i s Bochoří Hanušovi Haugvicovi z Biskupic a na Začanech.3)
Hanuš Haugvic prodal r. 1581 statek chropyňský s dědinami k němu příslušnými Janu
Purkchartovi Černčickému z Kácova, truksasu císaře a českého krále. Byly to Zářící, Bochoř,

Vlkoš, Plešovec, Žalkovice, Břest, Bezměrov a Hradisko (okr. Kroméřiž.). Nový pán chtěl
peníze sitotčí sám spravovati, aby jich mohl užívati dle své vůle, což bylo však proti nařízení
sněmovnímu, dle něhož příslušelo právo to obecním úřadům, které kladly pak vrchnostem
svým každého roku účty ze správy peněz sirotčích. Proti tomu bránili se s úspěchem Břestští a
Žalkovští; jak zachovali se v tom Bochořští, Vlkoští a ostatní obce, není známo.3} R. 1595
vložena Bocfeoř m. j. do desk pro Kuňku Gern-čickou z Kácova na Košumberku, která zboží
to hned postoupila Bernardovi Pražmovi z Bílkova, při jehož rodě zůstala do r. 1614.
Bochořští měli některé louky a včelín od vrchnosti v užívání. Louky ty byly v tratích zvaných
v Krauzích, na Puškových, na Klechově a na Věžecku a včelín zv. Dýčkův při lese
Bobrovisku. Poněvadž již dávno udělali ^ luk těch orná pole, obávali se, aby je nemuseli
vrchnosti vrátiti" a proto žádali Viléma st. Pražmu z Bílkova, aby jim je nadal a osvobodil tak,
aby mohli jimi vládnouti a naložiti, jako se zbožím svým, aby je smělí prodati, zastaviti,
odporučiti, zaměniti atd. Vilém jim skutečně r. 1604 vydal na to list takový.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) V Olomouci v pondělí před sv. Prokopem. Bočkova sbírka v zem. archivu, čís. 6783.
Selský archiv, 1904. Listinář, č. 145.
^
2) Z. d. ol., XXVIII, 7.
3) Vine. Prásek, Jak obce hájily svou-samosprávu. Selský archiv z r. 1906,. str. 81.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Jenom v případech posléze jmenovaných mělo se to státi před fojtem a konšely v Bochoři.1)
R. 1614 koupil Bochoř od bratří Pražmu z Bílkova Šebora a Karla kardin. Frant z
Dietrichštejna a po dvou letech -(r. 1616) postoupil ji za statky zrušeného kláštera žďárského
biskupům olomouckým, čímž byla připojena ke Kroměříži. Odtud má stejnou vrchnost s
Kroměřížem.
Ku konci 17. stol. a počátkem stol. 18. měl biskup pověstného hejtmana Kyselovského. Proti
starým obyčejům přimnožoval Bochořským roboty a věznil je, když nemohli odvésti platy v
penězích a obilí, jako r. 1699, kdy po 3 roky měli špatnou úrodu. Prosili-li o zproštění vězení
a posečkání, byli odmítnuti.
Když na př. po žních r. 17,00 nemohli platiti, Kyselovský jim odňal a k panským dvorům
připojil 106 m. rolí a luk. Prosili, aby jim byly vráceny, o úlevu robot a zmírnění velikých
dávek, #le vše bylo marno. Kyselovský zavedl ještě nebývalé platy z pastoušky a obecní
kovárny; k tomu 8 usedlostí bleskem bylo zapáleno: když žádali o dříví na stavbu a o půjčení
něco obilí na chléb do nového, byli odmrštěni; jenom trochu dřeva dostali z lesů
chropyňských.
R. 1702 vzal jim Kyselovský opět 96 měr nejlepších polí a pro staré dluhy uvrhl je do těžkého
vězení, dokud dlužného obili do panské sýpky neodvedou. Na prosby obce za propuštění
uvězněných byla odpověď odnětím jim opět 36 měr svobodných poli; jenom z milosti se jim z
nich odepsala daň.
Robotovati musili stále, hrozby exekucemi a vězením vznášely se jim stále nad hlavami a při
prosbách byli vždy odmrštěni. R. 1717 prodalo panství obci lázně za 100 zl., ale měli z nich
platiti 3 zl. ročně; zároveň si vyhradila vrchnost koupiti je za touž sumu zpět.
R. 1723 v prosbě o slevení robot uvedli, kolik jí"měli před Kyselovským a kolik jí mají po
něm; dříve robotovali 3 dni v témdni, nyní po celý týden s více osobami; odpověď zněla, aby
se jim pohrozilo hůkvaldským vězením.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------') Na Chropyni ve čtvrtek den sv. Martina 1604. Selský archiv, 1904 Listinář, č. 146. Orig. na
pergamene v obec. truhlici v Bochoři.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dávky v naturáliích pozůstávaly v odvádění slepic, vajec, husí, ovsa; za Kyselovského
poraženo jim to na peníze. Zakázána jim lesní pastva a žatí trávy; lesním strážcům přikázán
zostřený dohled na lesy: za to odpučtěna jim dávka ovsa.
R. 1706 (22. ledna) žádali Bochořští cis. Josefa I. za potvrzení svých privileji, ale došlo jich z
dvorské kanceláře vyrozumění, aby před českou korunovací ničehož nepodnikali a teprve po
ni aby svoji žádost obnovili. Korunovace nebyla, a tak zůstala ;jejich žádost nevyřízenou.
Za cis. Karla VI. vyzvány 17. července 1731 obce, aby za i zení svých privileji žádaly.
Bochořští se přihlásili a předložili známou listinu bratří Jindřicha a Hynka z Choltic z r. 1480
týkající se vyrovnám o robotu s Janem z Ludanic a onu žádost k cis. Josefovi I. o potvrzení
privileji. Záležitost odevzdána k vystření a vyjádření král. guberniu, od něhož pak šla k zem.
hejtmanovi, který se obrátil 21. dubna r. 1732 na biskupa olomouckého kard. Schrattenbacha.
Ten až 18. září t. r. navrhl, aby žádost Bochořských byla zamítnuta, poněvadž jejich privileje
následkem předešlých nepokojů, čímž se myslí povstání proti Ferdinandovi II., pozbyla
platnosti.1)
Celková rozloha obce jest 1004 ha, 80 a a 62 m2, v čemž zahrnuto 324 ha lesa a polnosti
náležející velkostatku.
'Obec sama rozkládá se v úrodné rovině podél silnice od sev. k jihu vedoucí, čímž tvoří jednu
ulici, kterou na severním konci protíná v pravém úhlu ulice zv. Drahy, obydlená domkaři.
Náves jest rozsáhlejší prostranství podél silnice.
Obyvatelstvo vyniká zámožností, takže hlavní část osady tvoří grunty. Domy z nepálených
cihel stojí těsně u sebe, průčelím •do ulice, bez hanáckého „žudru" a bez zahrádky před nimi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Starý gubérniální archiv, fasc. B 132. — Robotní poměry byly v Bochoři ovšem zvláštní.
Část Bochoře přifařená do Víko se vykoupila se z ni r. 1480 od bratří Jindřicha a Hynka z
Choltic, kdežto druhá část přifařená do P ř e r o v a, jak za starších dob náležela
klf*velehradskému, robotovala ku 'dvorn bochořskému až do r. 1777. Roku toho totiž
vrchnost polnosti dvorské (732 měřic) rozdělila v 81 dílů, takže 44 usedlých pololáníků
dostalo po 12 měřicích a 32 domkařů po 6 m.; při tom si vrchnost vymínila krorně
itvrtročního platu z těch dílů (po 4 a 2 zl.) robotu potahovou čtyřdenní, hony, sypati z těch 12
měř. 81/* měřice ječmene do Kroměříže a čtvrt měř. divokého chmele po plotech nasbírati,
Když došlo r. 1850 k výkupu, platilo se z těch 12 měřic po 80 zl. a za ty fůry po 60 zl. Selský
archiv, 1904, str. 128. ,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starobylý kroj ve vsi téměř vymizel; jen o slavnostech a zábavách oblékají mužští červené,
úzké koženice „s vyléčkami". modrou vestu zv. „marynku" a krátký kabát bez šosů
moderního střihu.
Do r. 1873 stávala uprostřed dědiny kaple s v. Floriána, která byla tehdy pobořena a na místě
jejím zbudován krásný gotický kostel s věží 48 m vysokou.
Fara zřízena r. 1884; bylať ves přifařena dílem k Přerovu, dílem k Vlkoši.1)
Na vlkos. díle bylo 8 1/2láníků, 1/4ník, 8 podsedníků a 16 domkařů; přerovská část měla 20 ½
láníků, ¼ iníka., 2 podsedníky a 17 domkařů.
-Matriky od r. 1784. — Hřbitov zřízen r. 1876. ,
V 16. stol, bývali v Bocboři luteráni a češ. bratří.
Značné požáry byly v letech 1822, 1832, 1857 a 1865. R. 1874 uhořelo 5 osob a 3 tak byly
popáleny, že za nedlouho zemřely, r. 1875 vyhořelo 21 stodol a 6 domků, r. 1866 domků 8.
Mezitím bylo však menších požárů několik.
Krupobití veliká stihla obec v 1. 1828, 1886 a 1892. Obilí pomrzlo v l. 1853 a 1866.
Drahota veliká nastala r. 1847, kdy měřice pšenice platila 22, měřice žita 24 rýnských.
V Bochoři jsou prastaré lázně. Od r. 1717 patřily obci, od níž je zakoupil před 29 lety (1909)
Alois Palacký, který zařídil elektrické osvětlení a autobusové spojení s. Přerovem a stanicí

Bochoř — Věžky. Sirnatoželezitá voda bochořská léčí reamatismus, ischias, bledničku,
nemoce ženské, chudokrevnost a jiné; odporučuje se též píti při nemocech žaludku.
Voda obsahuje anhydryt kyseliny křemičité, kysličník železitý,. nadmanganitý, vápenatý a
horečnatý. Víme z dějin Přerova, jak jich hojně užívali správcové bratrští a zdaleka příchozí k
léčení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------!) Desátku dávalo se jak faráři vlkošskemu, tak přerovskému, a to: pololáník kopu pšenice a
kopu ovsa, a rektorům po dvou snopech pšenice a ovsa. Výkupného za desátek r. 1850 dala
přerovská strana 100 zl. faráři a rektorovi 2 zl.; vlkošská strana platila faráři jen 80 zl. Selský
archiv, 1904,. str. 128.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------První, který o nich zprávu světu podal, byl Tomáš Jordán z Klausenburku, protomedikus
moravský a praktický lékař v Brně, ve spise: „Thomase Jordana z Klausenburku, doktora a
lékaře zemského v markr. moravském, kniha o vodách hojitedlných neb teplicích moravských
slavným čtyřem stavům markr. morav. připsaná. V Brně 1580. 1)
Nejstarší rodiny, které drží rodný dům více jak 100 let, jsou: Mojžíšova, Horákova a
Domanského.
V obvodu obce jest samota „Včelín". Dříve míval každý soused buď u lesa (1/4 hod. od
osady vzdáleného) neb v něm zahrádku se včelínem. Byly roztroušeny; jen na dvou
místech bylo jich více pohromadě. V poslední době, asi od 45 let, vymizely včelíny tyto,
nejprve ty v lese, pak u lesa, a na místě jich stojí nyní samota. Do r. 1868 byly tam jen 4
čísla, r. 1910 bylo ve Včelínách 19 č. s 84 obyv. a r. 1921 napočteno již 26 chalup a 2
chalupy osamocené s 10 obyv.
V Bochoři byla r. 1788 zřízena škola ve vlkošské části a umístěna ve světničce v
lázeňském domě, tehdáž obecním č. 11.
Dříve byla obec přiškolena do Vlkoše. Před 100 lety navštěvovalo školu dle pamětní knihy
50—70 žáků. První učitel Karel Martinovský dostával od jednoho žáka I tř. výměrni 6 denárů
a II. tř. 2 kr. týdně.
Sedlák dával dva, podsedník pecen chleba za jedno dítko; měl-li někdo více dítek ve škole než
dvě, nedával více než za dvě. Od obce dostával učitel 4 měř. žita, 1/2 měř. kaše (prosa) a 1/2
měř. hrachu.
K vytápění školní světnice donášely děti dobou zimní jedno polínko dříví denně. Jeho
nástupce měl od obce svobodný byt a na vytápění školní světnice 4 sáhy dřiví a z každého
dítka bez rozdílu ročně l zl. 12 kr. a pecen chleba; k tomu nasypáno mu o sv. Martině po 4
měřicích žita a pšenice. Také od zvonění dostával 4 měřice žita a z každého čísla (bylo jich
91) hanácký koláč.
Před r. 1842 přestěhována škola do obec. domu č. 15, kde rňěl učitel světničku vykázanou za
byt. Do toho r. 1842 se mnoho učitelů zde vystřídalo, poněvadž z toho platu nemohli rodinu
uživiti, ač hrávali při tanečních zábavách" a tím si vypomáhali. Toho roku přišel na školu
učitel Ludevit Gabriel, který dostával místo chlebů 7 měřic žita. Při výkupném z desátku r.
1850 obdrželi rektoři po 2 zl. R. 1852 z nařízení úředního zvýšen mu příjem, takže dostával
od sousedů ročně 2, od domkařů l měř. přední pšenice. Z uvedených naturálních dávek
vyplatila se obec 730 zl.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Po Jordánovi psali o zdejších lázních: Jan Ferdin. Hertod, městský fysik v Brně, Jan
Krantz, Jan hr. Mitrovský iv!79í, který podal chemický rozbor této vody, jakož i pramene v
Moštěnici, Jurenda, Dr. J. Helcelet(r. 1840) Dr. E, Osann, Koch, Melion, Pluskal a j.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1869 přeložena škola opět do lázeňského domu; učírna byla v I. patře v prostranné
místnosti a pod ní v přizemí vykázán byt učiteli o dvou světnicích velmi vlhký. R. 1883

rozšířena na dvojtřídní; druhá třída umístěna v přízemí v bytu učitelově a jemu, jakož i
podučiteli, upraveny byty v I. patře. V polovici přízemku byly lázně.
Konečně r. 1894 postavena řádná školní budova na místě bývalého podsedku č. 16 nákladem
36.000 K; po 10 letech vzrostl počet žactva tak, že bylo nutno rozšířiti školu v trojtřídní. Dnes
má tolik žactva, že byla obec nucena přístavbou školu o čtvrtou učírnu rozšířit.
Pamětní kniha školní žal. r. 1878 učitelem Janem Jířičným, který zřídil také již r. 1860 školní
knihovnu. Učitelé zde působící: Karel Martinovský od r. 1842, Ludevit Gabriel v 1. 1857—
1877, Jos. Vaculík (—1880), Jan Jířičný.1)
Čtenářský spolek byl v Bochoři založen r. 1893.
Narodil se zde MlTDr. Frant. Skácelik, bývalý zasloužilý-starosta města Přerova, a JUDr.
Frant. Možiš, advokát v Přerově.
V Č. Lidu vyšly o Rochoři 2 články od. Fl. Zapletala: (XIX. roč.) Klepáči v Bochoři, a
(XX.jroč.) Děvčátka s kyselem na květnou neděli a klepáč velikonoční s tragačem v Bochoři
na Hané.

Brodek,
městečko sev.-záp. (9'5 km) Přerova na dráze z Olomouce do Přerova se soujmennou stanicí.
Půda kolem jest velmi úrodná. Řeka Morava jedním ramenem, které jest zároveň mlýnskou
stokou a sluje Moravka, protéká obvodem obce a do něho ústí za Brodkem Olešnice, za
starodávna Jezda zvaná; obě, jakož i blízká Bečva, vylévajíce se často z břehů, způsobují
mnoho škody na polích. Na městys byl povýšen r. 1909.
') Mnohé zprávy o nynějším stavu a poměrech obce napsaly nadučitel Josef Paseka a řídicí
učitel Josef Obrátil.
Brodek, politická a katastrem (701 ha) samostatná obec, má jméno od brodu na
Olešnici, kterým vedla starodávná obchodní cesta, již r. 1086 připomínaná. Také se
jmenuje mezi obcemi, které byly povinny zemskou robotou pracovati při opevnění hradu a
města Přerova.
Brodek náležel s blízkým Citovem od r. 1290 klášteru dominikánek u sv. Kateřiny v
Olomouci, který je držel až do svého zrušení (20. března r. 1782).
R. 1364 městská rada olomoucká postoupila mosty přes Moravu pod olomouckým hradem
jakémusi Vektoroví a tu vypočítává osady, které mají jemu odváděti platy, a mezi nimi
jmenován majetek kláštera sv. Kateřiny, Brodek, a sice z lánu a krčmy po půl groši.1)
Říčka Jezda rozvodňovala se často a činila škody na klášterním statku v lesích, na lukách a
pastviskách a konvent nemohl tomu zabrániti zděláním hrází bez svolení vladyky Zdeňka z
Kokor a na Majetíně. Proto uzavřela 3. července r. 1499 převoryše Magdalena s ním smlouvu,
dle které mu dala moc, aby tu vodu, která vede Brodkem, obrátil na své rybníky. Také k tomu
s konventem -volila, aby mohl mlýn v Brodku u jejich mlynáře splatiti a k svému užitku v
držení obrátiti, ale tak, aby ten plat, který z toho njíýna každoročně klášter měl, totiž 12 grošů
běžných, klášteru zůstal. Za to, že se mohl v ten mlýn a vodu uvázati, měl odváděti konventu
ročně l hř. gr., a sice vždy po půl hřivně o sv. Jiří a sv. Václave.2)
Zdeněk z Kokor na Majetíně byl správcem statků kláštera sv. Kateřiny, Brodku a Citova a
král Vladislav listem daným v Budíně 23. prosince r. 1513 potvrdil jemu a jeho synům Janu a
Jindřichovi správu těchto vsí do jejich života, leda že by ji chtěl později k některému svému
zámku na Moravě připojiti a zapsati. Mimo právo a spravedlnost se správou jich spojenou
neměli v ničem lidi v nich obtěžovati tak, jak to obyčej při správě zboží duchovního.
Obyvatelé těch dědin byli povinni býti pohotově ku potřebě králově tak, jako jiní duchovní
poddaní komory královské v markr. moravském.3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) C. D. M., IX, sír. 251.
2) Archiv Český, VI, str. 579; — XVI, 536, 537.
3) Archiv Český, XVII, sir. 194, 195.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobně uzavřena smlouva 20. června r. 1536 mezi Janem z Pernštýna a převoryší Kateřinou
o stav čili rozšíření stro rybniční nade vsí Brodkem a 13. července toho roku stala s
výpověď v rozepři Jana z Pernštýna s Kateřinou o povinnostech poddaných klášterních v
Brodku při opravě stavů, kterými se voda k Tovačovu žene.
Požádali Jan z Pernštýna konvent o dovolení, aby směl na gruntech brodeckých širší strouhu
od stavu k novému rybníku pod Majetínem udělati a slíbil, že škodu Brodeckým a konventu
posud způsobenou nahradí.
Konvent a jeho oprávce svolili, ale pod jistými výminkami: 1. aby se Brodeckým polovice
vody od stavu tokem starým pouštěla. 2. aby pan z Pernštýna ty grunty svoje s této strany
Brodku za příkopem až po dubskou lávku postoupil klášteru a Brodeckým dědičně, 3. aby na
budoucí časy při každém pouštění toho rybníka čili při každém lovu dostával klášter 10 kop
kaprů a 2 kopy štik dobrých a 12 kop grošů českých ročně. Mimo to žádáno, aby dal přes tu
strouhu zbudovati most, a kdyby se od ní cesty kazily, nechal je svým nákladem opraviti.
Brodečtí měli míti svobodný lov ryb v této strouze. Za lovu nového rybníka majetín-skeho
měl taková opatření učiniti, aby voda odtékající Brodeckým na gruntech neškodila.
Viděti v tom znamenitého obchodního ducha konventu klášterního, neboť dle toho byla by
přišla ta nová strouha pánu z Pernštýna hodné%draho. Ovšem se vyjednávalo a bylo
ujednáno:
Za svolení k rozšíření strouhy měli budoucně při každém lovu Pernštýnští a Majetínští nikoli
10 kop kaprů a 2 kopy štik dobrých dávati, nýbrž pouze 5 kop kaprů nejpřednějších, které
kdyby převoryše vzíti nechtěla, měla dostati za ně peníze a sice tolik, po čem bude ten čas
kopa nejpřednějších a největších kaprů platiti: kdyby toho při jednom lovu opomenuli, mají o
budoucím lovu jednou tolik dáti. Od jiných jakýchkoli platů byli osvobozeni.
Jan z Pernštýna a převoryše s konventem měli požádati císaře, aby tuto jejich smlouvu
potvrdil; nákladem pána z Pernštýna měla do desk býti vepsána.1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Desky zemské. V Brodku r. 1536 po památce sv. Víta. Archiv Český, XX., str. 392.
Březina, Selský archiv, 1903, str. 71.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 28. června 1538 došlo k opětné smlouvě mezi nimi, kterou Jan z Pernštýna osvobodil
Brodecké od dvoudenní roboty k zámku Tovačovu, začež se klášter vzdal nároků na 5 kop
kaprů, které se jemu při každém lovu rybníka majetínského odváděly.1)
Převoryše Kateřina byla ráznou v hájení zájmů svého kláštera; žalovala Půtu z Ludanic na
Rokytnici z 1000 hř. gr., že jeho lidé z Lukové vložili se jí a konventu jejímu v role, pastviska
a grunty její ku vsi Brodku příslušející, a že Puta přítrž tomu učiniti nechtěl. Porovnání o
to stalo se smluvčími r. 1539 dle poučení soudu zemského jim daného tak, aby grunty od
kamene, který dělil troje hranice (kokorské, brodecké a lukovské) po cestě k starému
Bečvisku a podél něho až k pastvisku, odtud po pravé ruce byly brodecké, po levé lukovské;
cesta pak od řečeného kamene za humny lukovské k pastvisku vedoucí má se zachovati k
volnému používání. Brodečtí pak, kteří hraniční kameny vy-oráním odstranili, museli je opět
na bývalá místa vsaditi.2)
Po, několika letech hrozilo prý Brodku nebezpečí veliké od kokorských rybníků, jak očití
svědkové se o tom přesvědčili. Bylyť nedaleko Kokor rybníky a zvláště jeden nový, založený
Putou z Ludanic na Rokytnici, jedenkráte se tak vodou následkem trvalého deště naplnil, že
tato způsobila při něm strži, kterou nemohl Puta opraviti, jelikož překážel mu v tom kus pole
při těch rybnících k Brodku příslušný, majetek to konventu kláštera sv. Kateřiny. Požádal
tudíž Půta převoryši řečeného kláštera Annu z Bílovic, aby mu ten kus role prodala. K tomu
nemohlo jinak dojítinež řádnou smlouvou a ta také r. 1544 prostřednictvím smluvčích mezi
nimi uzavřena, kteří ohledáním místa se přesvědčili a převoryši -předložili, že, kdyby se
rybník ten strhal, ves Brodek, ne-li všechna, tedy většinou by byla vodou vzata a tím zkažena?

Čímž by znamenitá a nemalá škoda konventu a chudým lidem se stala. A tak docílili toho, že
převoryše dotčený kus role, jak jej čtyři muži se strany Půtovy a čtyři od panny převoryše
vyměřili, Půtovi za 18 1/2 kopy grošů prodala. K tomu zavázal se Půta dobrovolně převoryši a
konventu, že při každém lovu toho rybníka, jim kopu kaprů on i jeho potomci dávati budou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Ve Vídni v pátek po panně Marii Hromničné r. 1539. Archiv Český, XX, SÍT. 418.
Březina, Selský archiv, 1903, str. 93 a 94. Listinář I, č. 98, 99.
2) V Olomouci ve čtvrtek před sv. Prokopem r. 1539. Listina otištěna od A. Březiny v
Listináři Selského archivu, 1903, čís. 126, str. 124, 125.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K tomu vymínil si konvent, aby Puta na místě zatopené cesty v té roli zřídil cestu podle
rybníka, kudy by se nadále jezditi mohlo. Stával pak mlýn při Olešnici nad rybníkem, ke
kterému vedla svodnice čili náhon, který lidem Brodeckým zátopami značně škodil. Proto
požádala panna Anna i pan Puta tailuvčí, aby s nimi šli tu svodnici ohledati: ti přesvědčivše se
o škodě, přiměli Putu, aby pod svodnici hráz zříditi dal, aby se Brodeckým voda do pole
vylévati nemohla.1)
Po uplynutí 185 let r. 1729 došlo k opětné smlouvě o toto pole při kokorských rybnících mezi
tehdejší vrchností kokorskou, kolejí jesuitskou v Olomouci a klášterem sv. Kateřiny.
Rokytnická vrchnost pole toho neužívala a tak se stalo, že během těch let zarostlo stromovím,
křovinami či chrastím a trávníkem a zapomnělo se i na jeho rozlohu; až r. 1729 vznikl spor o
to pole mezi kolejí jesuitskou v Olomouci a klášterem sv. Kateřiny, neboť obé strany si pole
vlastnily. Bylo třeba nové smlouvy, která také t. r. dne 1. prosince uzavřena mezi tehdejším
rektorem koleje P. Janem Rollerem a P. Tomášem Pleinkem, převorem kl. sv. Michala v
Olomouci, plnomocníkem převoryše Kateřiny Marie Machálkové.
Dle smlouvy té bylo sporné pole, rozkládající se od kamene pod hrází posledního rybníka
kokorského až k cestě od Kokor vlevo nad prostředním rybníkem vedoucX v délce 365 sáhů
mezi ně rozděleno a hranice -pod hrází kokorského Kalábského rybníka, při toku Olešnice,
která od_±oho rybníka teče, stromy a kameny vyznačeny.
Zajímavé jsou odstavce dotyčné smlouvy, dle kterých, kdyby takový strom sám se svalil,
měly se obě vrchnosti o jiný postarati, neb hraničný kámen na to místo společným nákladem
vsaditi a povalený strom měl se od rovného počtu poddaných obou stran na rovné díly
rozděliti.
Ovoce z hraničných stromů mělo po levé straně náležeti koleji jesuitské a po pravé klášteru
sv. Kateřiny. Pod přísným pak trestem zakázáno oběma stranám do vyměřeného jim držení
navzájem jakkoli vkročiti, byť by se tak jenom trháním ovoce se stromů stalo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------J) V Olomouci ve středu před rozesláním apoštolů r. 1544. Dle opisu A. Březiny v
Listináři Selského archivu, č. 127, 1903, str. 125.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------V případě tom měli se v dobrotě porovnati a pych takový dle učiněné škody bez trestu
nenechati.1)
R. 1753 dne 19. října vydala převoryše poddaným klášterním vsi Brodku, Citova a jiným
čeledínský řád, dle něhož měl býti trestán každý člověk, mladý a silný, který by sloužiti
nechtěl, a kdyby si takový daremný čeledín světničku neb komůrku najal, měl to odnésti
káznicí neb jiným přísným trestem. Také nikdo dle řádu toho nesměl bez vědomí vrchnosti
čeládku déle 24 hodin bez zaměstnání u sebe chovati pod trestem nucené práce 24hodinné
v poutech na hradbách olomouckých.2)
Pod vládou klášterní vrchnosti nedařilo se Brodským a Citovským vždy dobře pro útisky v
robotě a nesnesitelné platy.
Již r. 1606 4. února stěžovaly si obě obce u císaře a markrabí morav., že tehdejší převoryše

Magdalena Píčková z Lysic od nich nespravedlivé roboty požaduje, že jim odňala některé
louky a ruší jejich právo odúmrtní. Že obžaloba nebyla úplně pravdivá, lze poznati, že král.
komora dala za právo vrchnosti, poručila pod skutečným na hrdle trestáním, aby se k
převoryši a konventu poslušné a poddaně chovali; potom byli pro předešlé výstupky na dvě
neděle vězením trestáni.
Ale to jich neučinilo povolnějšími, neboť i později zpěčovali se konati robotu k brodeckému
dvoru a k pivovaru nové vrchností v Brodku postavenému, začež dostali se opět, do žaláře a
po-hrozeno jim, že budou z gruntů svých vyhoštěni.
Měli tehdáž Brodečtí a Citovští od vrchnosti v nájmu 400 měřic za roční plat 78 zl. a
převoryše Marie ze Stadlu slíbila jim, že jim nikdy platů povinných nezvýší.
R. 1705 podala obec brodecká společně s 57 osadami císaři žádost za obnovení a potvrzení
nadání i obdarování jim daných, ale také za polehčení přeobtížných robot, platův a jiných
proti předešlým obyčejům ukládajících povinností a za vrácení jim odňatých lesův, roí, luk a
rozličných gruntův. Císař odeslal 36 takových žádostí morav. tribunálu a nařídil resolucí ze
dne 18. prosince ve Vídni danou, aby ty žádosti uvážil, vyšetřil a pak opět k ruce král.
kanceláři české vypravil.3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1) Smlouva pro strany vyhotovena ve dvou stejných exemplářích. V Rokytnici 1. prosince
1729. A. Březina, Listinář Selského archivu, 1905, č. 229.
2) A. Březinou 'v Práškově Selském archivu r. 1902, I, str. 209—211, jest otištěn celý.
3) Selský archiv, 1907, str. 23, 24.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak se věc vyřídila, nevíme: Bochořských privileje následkem vzbouření stavů proti
Ferdinandovi II. pozbyly platnosti.
Nejhůře bylo, když r. 1756 převoryše Marie Viktorie z Hornberka odňala jim nejlepší
pozemky „čtvrtiny", které za roční platy odedávna drželi. Jedna čtvrtina = 2 m.
Když se Brodečtí a Citovští často bouřili, byli poháněni ke kraj. úřadu do Olomouce,
vyslýcháni a vězněm; slibovali poslušnost, ale na konec prohlásili vždy, že bez těch rolí
nemohou žíti. Vrchnost povoliti nechtěla; pfi jednom vzbouření zvoněno v obou obcích
dokonce na poplach a robotníci povolaní z Kožušan a Tázal, měli, vedeni jsouce panským
písařem, sporná pole zorati; byli však od mužů a žen, ozbrojených holemi, klacky a vidlemi
zahnáni, načež následovaly nové žaloby a tresty vězením.
Bouřili se však opět a při třetím pokuse s Kožušanskými a Tážalskými povstalo v Brodku a
Citově hotové povstání ženské.
Brodecké ženy, ozbrojené holemi a vidlemi, vrhli se na písaře a cizí robotníky. Byly z toho
opět žaloby a Brodečtí s Gitovskými při proti vrchnosti prohráli. Než "teprve po opětném
odepření roboty na sporných polích, byly jejich ženy potrestány tím, že byly střídavě na
hodinu dány do klády. Než i pák odpíraly konati robotu. Podněcoval je k odporu Václav
Novák ze Šlapánic, aby na nich mámil peníze.
Brodeckým odňala vrchnost 118 měřic. Gitovským skoro 40 měřic k panskému dvoru a
ponechala prvým 944 měřic, druhým 320 měřic, a to tak, že měli platiti nájem každý jenom ze
4 čtvrtin čili z 8 měřic; 4 čtvrtiny měl míti každý zdarma za konanou robotu. Kdo měl více,
musel postoupiti přebývající část tomu, kdo měl méně, aby se vyrovnali. V Brodku 38 sedláků
a 21 chalupníků mělcr od vrchnosti po 8 čtvrtinách či 16 m., celkem 472 čtvrtiny či 944 m. V
Citově »20 usedlých podobně užívali po 16 m., celkem 320 m. Platili nájmu Brodečtí 236 zl.,
Citovští 80 zl., celkem 316 zl.
Ale i nyní zpěčovali se vrchnosti přisouzené čtvrtiny ponechati a žádali, aby jim je všechny za
ten plat nechala, a vedli dále svou, že bez těch rolí žíti nemohou.
A tak dostali se přece jenom na hradby. Krajský úřad odsoudil k nucené práci na hradbách
hlavní podněcovatele.

Dlouho však ve vězení nepobyli. Jednak útrapy, jednak touha po domově přiměla je k
povolnosti.
Krajský úřad oznámil, že Brodečtí a Citovšti podvolili se sporna nájemná pole vrchnosti
postoupiti a spokojiti se tím. co jim tato dobrovolně ponechati slíbila a vydali na to dva
reversy.1)
Každý z citovských usedlíků měl mimo to chalupu, velkou ovocnou zahradu, něco
svobodného pole a chovali 2. 3 krávy, některý mimo to 2, 3 a 4 koně, krom několika kusů
vepřového dobytka, pročež prý Citovští poddaní nemohou se nazývati domkaři, nýbrž
velkozahradníci, totiž jako velici podsedníci.
Robotu konali od sv. Michala do sv. Jana po 3 dny a od sv. Jana do sv. Michala po 5 dní v
týdnu bez přerušení. Brodečtí jakožto pololáníci konali robotu s 2 koni stejně, jako Citovští.
Zajímavá jsou tehdejší jména tratí, ve kterých čtvrtiny ležely: pod Opletí neb v Opletách, v
Zahumenkách, u Strže neb na: Strži, v Suchých lukách, pod Hájem, pod Bečvisky neb na
Bečviskách, za Humnama: na Nivách, v Klíčů, pod Bernátkou, na Dolovatej, na Sopouchu, na
Hejtmanskej neb v Hejtmanskej sečné, u Valův, u Dubu, u Topola, u Dlouhého chodníka, na
Březové, pod Člupkem neb na Člupku, u troubecké cesty, u Branky, u Kovářskej. za
Zahradou, za Dráhy, u Konečného neb v Konečném koutě, na Kačinku, na.Hrobařce a na
Okróžku.
Jména tratí v Brodku tatáž jako v Citově; nová jsou jenom: u troubecké branky, u židovny, na
křenovatej, pod oborou, na příhoně, na rohatej, u Dloubej, v Štětovskej neb pod
Štětovskýma.2)
Po zrušení kláštera sv. Kateřiny 20. února r. 1782 připadly statky klášterní náboženskému
fondu, který spravovala král. komora. Od ní koupili r. 1827 Brodek a Citov bratří Jan a
František Pauspertlové z Drachenthalu za 79.590 zl. Dědička jejich Pavla z Drachenthalu
provdala se za ryt. de Navarre a po něm za Maxmiliána svob. p. Vodňanského z Wildenfeldu.
Po jejich smrti dědil statky Pavel Hevin ryt. de Navarre, syn z prvého manželství.
Dvorským reskriptem ze dne 10. února 1783 nařídil císař Josef II,, aby na všech komorních a
na všech někdy klášterních statcích na prospěch říše a pro blaho poddaných roboty na věčné
časy se porazily na platy, což slulo úředně „Robotabolitioni: (poražení robot).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Citovský FAvers ze dne 23. února 1758 je celý otištěn od A. Březiny v Selském archivu,
str. 113, č. 117.
2) Guberniáhll archiv, fasc. B 22. Bližší zprávy o těch bouřích lze se dočísti v Kreutzové
pojednání: „O selském vzbouření v Brodku a Citově v okrese přerovském proti klášterní
vrchnosti v Časopise Matice Moravské, roč. 36. str. 1—11.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dle nařízení zmíněného reskriptu uzavírali r. 1787 dvorští komisaři s úředními osobami
takových dědin zvláštní smlouvy; obec brodecká byla dle takové smlouvy povinna robotního
platu ročně odváděti 1108 zl. 54 kr. Mimo to však dříví z lesův dovážeti a ve dvoře v sáhy
rovnati, jakož i věci ku stavbě potřebné na dvě míle dovážeti.
Zrušení roboty r. 1848 bylo vjastně vykoupení z roboty, které platilo pouze pro robotné
sedláky. V tomto případě znamenalo to vyvadění či odstranění robotního platu vrchnostem
místo robot dávaného.1)
Pozemkovou reformou získali Brodečtí asi 330 m. pozemků z Gutmannova statku v Majetíně.
V Brodku měli uprostřed návsi zděnou zvonici, které říkali pyšné veza; r. 1893 zbudovali
místo ní kostel v románském slohu, zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Má 4 oltáře: sv. Jana Krt., sv.
Anny, P. Marie Růž. a sv. Josefa (dar. rodinou Skoupilovou). Na věži 3 zvony z r. 1926.
Brodek býval přifařen do Citová do r. 1914, kdy zde zřízena fara. Od počátku tu působí Alois
Freund.
Škola obecná jest čtyrtřídní; byla zde dříve filiální škola školy citovské. V r. 1881—1915 byl

řídícím učitelem Karel Gigánek, čestný občan Brodku, pomáhal budovati cukrovar, sladovnu,
byl znalec hanáckých krojů, obíral se místopisem přerovského okresu, zvláště Brodku. Od r.
1892—1916 byl zde učitelem Arnošt Březina; zabývalť se dějinami téhož okresu. Nynější
řídící Libor Koudelka od r. 1923. Žáků 113. Z dávek učitelům ze starších dob dovídáme se
pouze, že učitel Jos. Gajdoš měl r. 1856 příjmu roč. 128 zl., r. 1865 však roč. 240 zl.2)
Měšťanská škola (zříz. 1919) v nové moderní budově (od r. 1926) má 4 třídy, 7, nichž první
jest rozdělena na chlap, a dívčí. Red. od počátku Šimon Dvořák. Ž*áků 150.
Obyvatelé zabývají se polním hospodářstvím, při čemž se mimo obilí pěstuje mnoho
cukrovky a chmele; ale i řemesla jsou zastoupena téměř všechna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) V. Prasek, „Smlouvy na porážení robot". Selský archiv, 1902, sír. 129 a násl.; V. Prasek a
A. Březina : „Ještě smlouvy na orážení robot". Tamtéž, str. 220 a násl.
2) Dle sdělení řid. učitele Libora Koudelky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brodek jest však také místo s kvetoucím průmyslem, který zastupují zde závody: akciový
pivovar, sladovna, akc. cukrovar, parní mlékárna, chemická továrna, továrna na výrobu
kyslíku a kostní moučku, strojírna, mydlárna, vápenka a cihelna.
O zámožnosti obyvatelstva svědčí dobře prospívající rolnická záložna, na jejíž závodní podíly
splaceno r. 1925 100.080 Kč, spořitelní spolek a celé řady hospodářských družstev.
Spolky: Občanský spolek s knihovnou, čtenářsko-pěvecký -polek „Vlastimil", tělocvičná
jednota „Sokol", Dělnická tělocvičná jednota, odbor Nár. jednoty, hasičský. Politické
organisace jsou: nár- demokratická, živnostensko-středostavovská, republikánská strana s
„Domovinou", českosloven. socialistická a sociálně-demokratická.
Z pohrom živelních sluší zmíniti se, že r. 1835 vyhořelo 18 čísel, r. 1847 8 čísel i se školou
ještě doškem krytou, r. 1854-61 čísel se stodolami a úrodou, r. 1907 „na Pacnožce" 14 domků.
R. 1914 v noci na 7. srpna protrhla se hráz u říčky Olešnice, voda valila se ulicí Beneše
Třebízského na náměstí a vnikala do sklepů. R. 1812 zničena úroda krupobitím úplně.
Cholera řádila v Brodku r. 1831-32; zemřelo na ni 17 obyv. R. 1848, 1849 a 1866 (zemřelo 15
lidí). Na návsi stojí kamenný kříž z r. 1868; dříve zde byla mohyla a na ní Boží muka. Při
odvážení hlíny z mohyly toho r. 1868 nalezena uvnitř kostra a nějaké kovové předměty.
V obecní truhlici v Brodku chovají se četné památky písemné. Kromě listin, obsahujících
smlouvy a majestáty, jako smlouvy z let 1536, 1538, 1544, 1772, majestát cis. Ferdinanda I. z
r. 1539, opis smlouvy z r. 1731, řád čeledínský abatyše u s v. Kateřiny z r. 1753, jsou zde
knihy: Gruntovní registra s nejstarším zápisem z r. 1650, nová registra obnovená r. 1687,
sirotčí registra z let 1696 a 1713, registra dědinná založená r, 1772.:)
-------------------------------------------------------------------1) A. Březina, Selský archiv, 1902, str. 184.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Buk.
katastrální (378 ha) a pól. obec sv. (7 km) Přerova nedaleko hranic Okresu.Bývalo tu 22 domů
se 447 m. póz. (8 ½ l po 27 m., 10 ½ l po 21 m., 4 podsedky bez polí); po válce 301eté byly
pusty 2 ½ 1 apodsedek a po r. 1671 ještě ¾ lán a 4 ½ l r. 1749 patřilo poddaným 852 1/2m.
polí, 6 2/8 m. zahrad (15 /2 1. po 46 2/8 m., 3 1/4. po 222 3/8 m., 4podsedky s 42 6/8 m. polí);
r. 1794 bylo 34 d. s 239 obyv., r. 1835 již 42 d. a 318 obyv., r. 1900 51 d.. a 401 kat. Čechů, r.
1921 65 domů a 508 kat. obyv., z nichž 503 Č. a 5 N.
Ves jest do Velkých Prosenic přifařena a dříve bývala také přiškolena do blízkých Radvanic.
Tvrz. o které děje se zmínka kolem r. 1377, stávala jistě na místě nynějšího pololánu č. 18.
kde se dosud na zahradě říká „na zámku", a kde také asi před 30 lety přišlo se při kopání na
podzemní chodby a zbytky základů. Nevíme, kdo tvrz založil, a který rod tu v nejstarších

dobách sídlil; jenom dosti pozdě dovídáme se, že seděli tu po jistou dobu páni z Kunčic, jedna
asi větev toho rodu, který pocházel a nazýval se dle Kunčic v okresu hranickém. Alespoň roku
1497 nazývá Hynek z Kunčic tvrz v Buku dědičnou svojí tvrzí.—
Již r. 1275 připomíná se Vlk (Lupus) z Buku jakožto svědek s Lutmírem z Věrovan a
Předborem z Citova na listině pro klášter hradíšťský.
R. 1349 zapsal zde Oldřich z Buku své manželce Jílce dvůr s lázni a lesem.1) Dědictví jakés
měli v Buku a Zákřovicích bratří Milota, Lacek a Jindřich z Ivaně, kteří je 29. září r. 1359
prodali bratřím Janu a Držislavovi z Kravař.2) R. 1360 Kateřina z Buku, stúpila se se svým
sestřencem Vojtěchem, synem Oldřichovým, na dvůr s hospodářstvím a příslušenstvím.8) Po
8 letech Vojtěch z Buku postoupil dědičně Zbyňkovi v Kokorách, manželce jeho Kateřině a
dědicům dvůr s lázní, krčmu a y.2lán s přísl.4)
R. 1371 prodal Frank z Kunovic Unkovi z Majetína a dědicům v Buku 8 lánů, 4 poddané,
krčmu, což dříve bylo lénem markraběte: místo toho jiné zboží v Chýlci zapsal za léno
markraběti.5) Unka poukázal r. 1373 své švagrové Gertrudě, manželce Viknana, 100 hřiven
grošů věna na Tršicích, avšak tak. aby věno, které dříve měla v Buku, z desk se vymazalo,6) a
Petříkovi (Petrovi) z Žeranovic na vsi Buku 8 hř. a 4 gr. roční činže.7) -------------------------------------------------------------------------------------------------1) G. D. M., XV, str. 65. 2) Z. d. ol., I, 125. 3) Z, d. ol., I, 737. 4) Z. d. ol, ], 1041.
5) Z. d. ol., II, 24.
6) Z. d. ol., II, 390. 7) Z. d. ol., II, 562.
----------------------------------------------------------Roku zmíněného 1371 jmenuje se také Wknan z Buku který rovněž své manželce Gertrudě
poukázal véno v Buku, což učinil také Petr z Petřvaldu, zapsav své manželce Cecilii r. 1373 –
8 hř. gr. roční činže na svém majetku v Buku.1) Týž Petr koupil r. 1377 od Zbyňka z Kokor v
Buku tvrz, dvůr s dvěma polužími a vším příslušenstvím mimo les „Úvozy" a pojistil své
manželce Cecilii na doplněni jejího věna ještě 20 hřiven gr. na Buku. 2) Petr z Petřvaldu
nazýval se nyní z Buku.
R. 1381 Petr z Buku, Hovora z Čech, Bareš z Číchovic a Markéta, vdova po Kaňovcovi,
prodali Vilémovi ze Šternberka ves Kaňovice, čemuž odporoval markr. Jošt, pravě, že on má
právo k té vsi. O tři léta později r. 1384 prodal Petr ze Žeranovic Cyrilovi z Kokor na vsi
Buku dvě popluží s lány, lesy, krčmami a jiným příslušenstvím a k tomu ještě krčmu v
Radvanicích.3)
R. 1389 Bareš zv. Číhovka z Číhovie, Viknan z Majetína, Protivec z Čekyně a Štěpán z
Dobronic, rukojmí za věno Cecilie, manž. Petra z Petrsvaldu, převedli ji s věnem jejím v
Buku do Tupce na dvůr, 5 činž. čtvrtlánů, 2 podsedky a na polovic vsi Zidlochova s lesy,
lukami, pastvinami a jiným příslušenstvím poukázavše jí věnem 100 hřiven na tomto zboží. A
Bareš s On-šíkem slíbili, bude-li se něčeho nedostávati, že to ze svých vlastních statků
doplní.4) Tehdáž Petr z Buku zemřel.
Část vsi r. 1374 náležela k Helfštejnu; neboť t r. zapsal Lacek z Kravař na Helfštejně své
manželce Markétě 750 hř. gr. roční činže na svém statku oseckém: Oseku, vsi Dol. Újezdě,
Buku, Loučce, vsi Horké s poplužnim dvorem.5) Cyril z Kokor k tomu, co koupil od Petra,
získal téhož r.-1389 ještě koupí od Lacka z Kravař na Helfštejně 4 l/2 lánu s lesy a jiným
přísl. v Buku.6) R. 1397 zapsal však Buk se svob. dvorem, krčmu v Radvanicích a tvrz se
svob. dvorem v Penčicích Hanušovi z Vikštejna (Vitkenštejna J,7) jenž ihned pojistil své
manželce Katejině 10 hř. gr. roční činže v Buku8) a r. 1409 přijal na spolek Závise z
Vikštejna, svého bratra, na vsi: Buk, Penčičky a krčmu v Radvanicích;9)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., II, 216. 2) Z. d ol., III, 383, 384. 3) Z. d. ol., IV, 469. 4) Z. d. ol., VI, 97. 5) Z.
d. ol., II, 444 6) Z. d. ol., VI, 21.7) Z. d. ol., VI, 367. 8) Z. d. o)., VI, 582. 9) Z. d. ol.,
VII, 763.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záviš, známější jménem Záviška, psal se odtud z Buku a z Penčic; r. 1412 se stúpil na ves a
dvůr v Buku, na majetek v Penčicích a krčmu v Radvanicích s Bartošem z Kokor a Elišce z
Kokor, jeho manželce, zajistil věno 10 hř. gr. roč. činže v Buku a r. 1417 pojistil své manželce
Anežce z Lomnice 150 kop gr. věnem na vsi Buku a alod. dvoře.1) Téhož r. přijal také své
syny na spolek na všechen statek, svůj v Buku a Radvanicich.2)
Záviška míval časté spory s Janem Kropáčem starším z Frenštátu jinak z Penčiček.
V těch letech vyskytuje se jiná Kateřina z Buku; byla zasnoubena Hanušovi ze Schauštejna,3)
který r. 1411 žaloval svou nevěstu ze 60 hřiven, protože jeho člověku, t. j. poddanému
Mikulášovi na Vřešíně, pobrala krávy, ovce, koně, obili a jiný nadbyt (dobytek, drůbež, ryby
atd.), což měl. Chtěl se spokojiti s tím, co páni za právo uznají.4) Byla to pěkná nevěsta a neméně shovívavý ženich!
Páni nalezli r. 1412, aby Kateřina dokázala, že to spravedlivě pobrala před úředníky do jisté
lhůty. Svatba z toho však byla přece a brzy: snad to Kateřina dokázala. Alespoň již r. 1412
Kateřina ze Schauštejna přijala na spolek Artleba z Veteřova a jeho manželku na své věno v
Buku.6)
Dle zemských desk r. 1446 koupil Buk, dům, dvůr s přísl. a krčmu v Radvanicích Záviš z
Kunčic od Bočka z Pozořic a Drahotuš.6) Záviš z Kunčic ihned ustanovil poručníkem svých
statků Mikuláše Bystřici z Ojnic a Milonic (jinak z Kroměříže), kterýž zapsal r. 1464 veškeré
právo svoje v Buku Onšovi z Kunčic, který se již od r. 1446 psal z Buku, jako Závis.
Ves Buk s příslušenstvím upsal r. 1466 Onšovi (Ondřejovi) a jeho dědicům také Jan z
Cimburka.7)
R. 1493 vložil Hynek z Kunčic své manželce Elišce z Býtkova a Branek 325 zl. na 33 zl. toho
platu k jejímu pravému věnu na dvoru a půl vsi Buku a na rybníku pod vsí Bukem ležícím ;8)
druhou polovici vsi s tvrzi r. 1497 smlouvou sepsanou v Tova-čově 30. dubna prodal týž
Hynek z Kunčic Oldřichovi Šiškoví z Kounic a jeho matce pí. Anně z Landštejna za 1-250 zl.
uher.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., Vlil, 197, 309, 310, 629; — IX, 23. 2) Z. d. ol., IX, 111.
3) Kn. půh. ol., I, 379, nazývá se Záviška z Šaustaina. 4) Kn. půh. ol., I, 379.
5) Z. d. ol., Vlil, 29.
6) Z. d. ol., X, 447.
7') Z. d. ol., XI, 156, 208, 262. 8) Z. d. ol.,
XIV, 13.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zprostředkovali ten kup Zdeněk z Kokor a na Majetíně, Znata z Melic a Prus a Vítek z
Dobrčic na Přestavlkách.
R. 1498 dobrou vůlí postoupil Oldřich tvrz a ves Buk s dvorem Vilémovi z Pernštýna.1) Do
zem. desk zapsán vklad, že Hynek z Kunčic Vilémovi z Pernštejna vložil tvrziště a ves Buk s
dvorem, rybníky a přísl,2)
Dědic páně Vilémův, Jan z Pernštýna, prodal 1548 Erazimovi z Bobolusk městečko Horní
Újezd s kostelním podacím, vsi: ítaniměřice,' Veselíčko, Chýlce, Buk, v Malých Lázníkách
(Lazmčkách) 6 člověku a Výklecích 6 člověku, pusté vsi: Kozlov, Ranošov, Mezeříčko,
Kyjánku 3) a Sedliště.
Erazim hned vložil do desk4) na tom všem a tudíž i na Buku své manželce Miladě ze Zástřizl
vénné právo. Dlouho zdejšího majetku nedržel. Již 1557 prodal p. Erazim veškeré to zboží
(tvrz a ves Veselíčko s dvorem poplužním, s pivovarem, ves Chýlce, Staniměřice, městečko
Horní Újezd s kost. podacím, ves Buk, ve vsi Výklecích 6 člověku, v Malých Lázníkách 8
člověku, vsi pusté: Ranošov, Kozlov, Sedliště, Kojánku, Mezeříčko a Vícenov a grunty y
Sečích a v Mokří a ta místa, o která byla rozepře s Pernštejnskými pány), Jiřímu ze Zástřizl.
Když Jiří zemřel, tu r. 1566 Bedřich Březnický z Náchoda a Zikmund ze Zástřizl, jakožto
mocní otcovští poručníci dítek a statků po nebožtíku Jiřím, vložili bratřím Oldřichovi a
Kryštofovi z Kounic veškeré shora jmenované zboží a tedy také Buk do desk.

Po třech letech r. 1569 prodal Oldřich z Kounic a na Slavkově jménem svého mladšího bratra
Kryštofa B u k a veškeré ty statky s Vicínovem Václavu z Ludanic na Helfštejně. Ten
zanechal po sobě sirotka Kateřinu, jejíž poručník Zachariáš z Hradce prodal 1573 statky ty s
Bukem Václavovi Staršímu Podstatskému z Prusinovic.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Archiv Český, VI, str. 537.. 2) Z. d. ol., XVI, 4.
3) Nynější Kyjanice u Kozlova na Lipnicku
4)Z. d. ol., XXV, 52.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po 30leté válce dostal se Buk rodu Brabantských z Chobřan. Synové Bernarda Václava
Brabantského, Jan Bernard, Vilém Alexander a Jindřich Maxmilián prodali 28. září r. 1651
Buk s poplužním dvorem a Vinary zem. hejtmanovi Janu hr. z Rottalu za 10.200 zl. morav.
Od něho koupil je 25. června r. 1654 Jiří Štěpán hr. z Vrbna se svojí manželkou Johannou
roz. Vojskovnou z Bogdunčovic na Količíně a z Klimštejna za 16.000 zl. morav. Ještě t. r. 5.
srpna za 13.500 zl. přešly v majetek Mikuláše Viléma Kobylky z Kobylího na Moštěnicích.
Jeho dcery a dědičky (Kateřina, Polyksena Jana a Zuzana Eleonora) prodaly je konečně r.
1668 Šimonu Schirerovi, rektoru olom. jesuitské koleje, za tutéž sumu. Odtud byl Buk spojen
s rokytnickým panstvím (v. t.).
Buk větší části byl přifařen do Předmostí, menší (4 grunty) příslušel r. 1623 farou do Oseku.
R. 1784 po zřízení velkoprosenické fary vyfařeni osadníci z Předmostí a Oseku a přifařeni do
Vel. Prosenic. Místní kaple je zasvěcena sv. Urbanu.
Přiškolena byla obec do r. 1786 do Předmostí; od t. r. chodily děti do školy do Vel. Prosenic.
Učitel dostával z Buku z jednoho dítka v I. odd. 11/2, z II. odd. 2 kr. týdně, kopu a 4 snopy rzi
a tolikéž ovsa. Z každého gruntu za jedno dítko ročně pecen chleba, něco stravy (kaše, krup,
hrachu) a příspěvek na dříví 15 kr. R. 1909 zřízena pro Buk a Sobíšky, které z Penčic
vyškoleny, dvoutřídní jednopatrová a krásná obecná škola v Buku; stála 58.000 K. Dětí r.
1927 jest 94. Déle učil Fr. Quitt (—1921). R. 1878 vystavěna silnice spojující Buk s Velkým
Újezdem a r. 1905 silnice z Buku přes Sobíšky, Zábeštni Lhotu do Penčic. Téhož r. provedeno
scelování pozemků nákladem 36.000 K.
Na staré obec. pečeti byl nápis: • SIGILLVM • COMMV-NÍTATIS-PAGI BUCK 1685 a
znak: Strom (buk) se sekerou v půli jeho pně. Novější: OBECNI PEČEŤ WESNICE BUK s
týmž znakem. Trati slují:"'Chmelnice, Neplachov, Nad oborou, Kráčiny, Háj; v 18. stol. sluly:
Od Lipenská, na Díle, Padělek, v Poličku, od Lídečka, za Struhu, v Kopaninách, Porubá.
R. 1907 postavena zde továrna na dřevěné zboží (hračky) a nábytek. Od r. 1908 až do války
světové posílal každého roku rolnicky spolek „Ruské zrno" v Petrohradě do Buku mladé
chovance, aby od zdejších rolníků přiučili se našemu hospodářství a stali se jeho průkopníky
doma.
R. 1912 zavedeno ve vsi elektrické osvětleni.
Spolky: Hasičský, Sokol, odbor Nár. jednoty pro východní Moravu. Neštěstí: r. 1857 požár,
jenž zničil 9 domů "á 5 stodol; r. 1866 cholera; zemřelo 49 osob.

Císařov
katastr. (287 ha) a pól. obec, leží při silnici (z r. 1910) z Citova v rovině nedaleko pravého
břehu Bečvy, záp. (10 km) Citova. Dle sčítáni lidu z r. 1900 měl 361 katol. a češ. obyv. v 65
domech; dle sčítání z r. 1921 má 434 češ. obyv. ve 74 domech; podle nábož. jest z nich 432
kat., l čsl. a l bez vyznání.
Obec byla založena r. 1785 na pozemcích citov. dvoru, který xdysi náležel klášteru sester
dominikánek u sv. Kateřiny v Olomouci. Klášter byl císařským nařízením r. 1782 zrušen a
statky jeho dostaly se náboženskému fondu; aby více vynášely, rozděleny a rozprodány

pozemky ode dvora v Citově na 50 dílů s podmínkou, že kupci založí na vykázaném místě
novou osadu pod jménem „Josefslust". Ještě téhož r. pořízena obecní pečeť se lvem ve znaku
s německým opisem: „Insiegel der Gemeinde Josefslust, verfertigt A. 1785." Do konce roku
1786 byly všecky díly rozprodány a to 46 po 10 zl. a 2 po 20 zl.1)
Jméno „Josefslust" se neujalo, nýbrž užívalo se dle matrik fary citovské, kam jest obec
přifařena, jména „Kaiserwerth" (Císařův Ostrov, Císařov).
Ves založena se vzornou pravidelností: dvě řady domů, stejně od sebe vzdálených s ulicí mezi
nimi a se 3 uličkami, vlastně průchody pravidelně proti sobě vyměřenými.
Domy vystavěli z cihel nepálených s pěknými ozdobami, z nichž některé bylo ještě do
nedávná viděti. Stojí těsně vedle sebe, průčelím do ulice a jsou to většinou familie, grunty
žádné, několik jenom chaloupek. Zahrádky před domy nejsou, výstupek pak jen u jednoho
stavení. Hned také postavena dřevěná zvonice, v níž měli zvon na kýtách — patrně na
rozsoše. R. 1795 koupili ze zrušeného kláštera Hradiska u Olomouce sochu sv. Anny a
postavili ji uprostřed dědiny.
První osadníci Jbyli ze Svisedlic (olom. okr.) a Citová (Matouš Korhel, rektor z Citová, č. 9 a
27). Celkem bylo zde 50 familiantů, z nichž 46 obdrželo po 24 a čtyři po 48 měřicích půdy.
Čís. 51 byla pastouška.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------J) Stalo se to zásluhou Joachima ryt. Stettenhofena, od r. 1789 dvoř. rady a náměstka Kašnice,
administrátora státních statků, který mnoho osad na Moravě a ve Slezsku založil. Také Gitov
byl mnohými dominikalisty zvětšen. J. Tvarůžek, Joachim ryt. Stettenhofen, Selský archiv,
1904, str 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noví osadníci dostali pozemky dědičně, které mohli se svolením vrchnosti prodati neb
zaměniti; robot však nekonali. Z každého čísla platilo se vrchnosti průměrně 25 zl., k tomu
měřice rzi a ječmene a povinnost opravovati příkopy a cesty.
Od r. 1820 stanovena jim daň z hrubého výtěžku: proto ocenila vrchnost výnos všech
pozemků každého familianta. Nejvýnosnější pole Pavla Malovaného bylo „Na suchých
lukách".
Když r. 1827 Citov, Brodek a Císařov koupili Jan a František Pauspertlové z Drachenthalu (v.
Brodek), potvrdili sice Císařovským všecka práva, žádali však zvýšené dávky; že se
Císařovští tomu bránili, vložili dlužnou daň všem familiantům do gruntovní knihy; spor po 30
letech r. 1865 skončen ve prospěch obce.
Děti chodily do školy do Citová. Když nadešla potřeba školu citovskou rozšířiti na dvojtřídní,
vystavěna zde byla v 1. 1874—1876 škola, na níž učil Kar. Gigánek (1877—1882). Mnohé
práce školní upomínají zde také dosud na učitele Jana Křižka od r. 1889 —1892. Od r. 1904
posud učí Ig. Kadlčík. Dávek nějakých učitelé z Císařova vůbec neměli. Letos jest dítek 68.
R. 1893 postavena kaple sv. Josefa a r. 1900 socha P. Marie Lurdské. Na hranici pozemků
císařovských a lukovských směrem k Rokytnici stojí Gyrilo-Metodějský křiž.
R. 1866 v červenci byli zde Prusové a 12 lidí zemřelo cholerou. V červnu r. 1874 vyhořelo 10
čísel a některé stodoly, v květnu 1876 2 č., v dubnu 1878 5 č., r. 1879 9. ledna staly se kořistí
ohně 3 čísla; r. 1915 a 1919 byly ohně menší.
Krupobití stihlo obec Císařov 21. července 1886, 9. června 1911 a 1925. Dne 17. května r.
1911 čtyřicítidenními dešti rozvodnila se Bečva, vystoupila z břehů, protrhla násep, postavený
na hranicích pozemků císařovských a zalila celý kraj.
Obyvatelé zabývají se polním hospodářstvím a chovem dobytka; skot z Císařova jest hledaný.
Jest zde proto také mlékárna. Spolky: Občanská beseda, hasičský. Obec má 20 měr polí,
hliník s rybníkem, 3 kusy olšin a nemocnici. Na pečeti jest nápis: PEČEŤ OBCE CÍSAŘOV.
Silnice z Císařova do Citová vystavěna r. 1910, jiná je z Císařova do Rokytnice.
Trati slují: Na obecním neb u kříže, Dodávky, Ctupek, Na ostřici neb Na ostřížách, Díly pod

valem, U valu, Bečvisko přední a zadní, V klči, Suché louky, Hrubé louky a U krátkého
rybníka Olšiny se jmenují Přední a zadní strž a Volšinkách.1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Arnošt Březina, Císařov založený r. 1785. Selský archiv, 1902, str. 49—51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citov, 2)
katastrální (358 ha) a pól. obec záp. (10'5 km) Přerova, při levém břehu jednoho ramene
Moravy zv. Stará Morava či Moravka. Po mlýn citovský jmenuje se rameno Moravy
Sokolářka, od mlýna sluje Haluzka.
Část Citová jmenuje se Cigán o v, že se zde kdysi usazovali cikáni; týž pozemek darovala r.
1784 vrchnost z blízké Rokytnice.
Nejstarší část obce jest ta, která se rozkládá od obecní hospody k zámku, kde stávala tvrz
(hrádek); dosud říká se u kostela „na hrádku".
Od r. 1290 Citov náležel s Brodkem klášteru dominikánek u sv. Kateřiny v Olomouci;
doživotními oprávci jejich byli od r. 1513 páni z Kokor; tak Zdeněk z K. a na Majetíně se
svými syny Janem a Jindřichem od krále Vladislava v tom potvrzeni. U kláštera trvala ves do
jeho zrušení (1782). (Viz Brodek!)
Jinak zprávy o Citově známe z r. 1215, kdy Předbor z Citova, purkrabí přerovského hradu,
podepsal jako svědek spolu s Vlkem z Buku listinu pro klášter hradištský.
Jako v Brodku měli vedle majetku klášterního jednotliví zemane některé zboží, tak tomu bylo
i v Citově. R. 1293 uvádí se jako svědek na listině Oldřicha z Lichtenburka Milic z Citová3) a
r. 1305 svědčí Kadold z Polomí, že převoryše kl. sv. Kateřiny zaměnila klást, statky v
Čechách, Služme, Všebořicích (4y2 lánu) a polovici Ohrozíma, které postoupil kdysi klášter
Milíčovi a jeho synu, za dědiny Brod, Milíčov a Citov.4)
Jak se dařilo Citovským v dobách vlády klášterní, kterak se často bouřili proti vrchnosti pro
útisky v robotách a platech, pro rušení odúmrtního práva a zvláště pro odnímání jim niv a rolí,
v. u Brodku. Největší vzbouření obou obcí bylo r. 1756, při kterém hlavně ženy z Brodku a
Citova se vyznamenaly.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Úředně byl poslední dobou název změněn v Citov. 3) Milicius de Cetow. (G. D. M., 397,
398.)
4) Cyetow. G. D. M., V, str. 192, 194.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po zrušení kláštera sv. Kateřiny r. 1782 připadl Citov s Brodkem náboženskému fondu a král.
komora přidělila je pod správu rokytnickou. Toho r. 1782 prodal c. k. dvorský komisař svob.
pán Kaschnitz panský mlýn v Citově za 500 zl., hospodu za 50 zl. a 5 stavebních míst po 10
zl. (nyn. čiš. 45—49).
R. 1787 28. března sjednal týž s úředními osobami Citova smlouvu na porážení robot, za něž
byli Citovští povinni odváděti ročně 253 zl. 30 kr. a k tomu jiné povinnosti, jako vyšenkovati
jisté množství piva z kokorského pivovaru do citovské a brodecké hospody a dřiví sekati.1)
Když r. 1827 koupili od král. komory panství Brodek a Citov bratři Jan a František
Pauspertlové z Drachenthalu, odprodali hned v panské zahradě 26 stavebních míst (čís. 63—
86).
R. 1845 vystavěl Tobiáš Pauspertl nový, nynější zámek na místě staršího z r. 1765 nákladem
60.000 zl.; stavěl jej Rosa z Kroměříže. Majitele nynější v. u Brodku.
K zdejšímu panství patřil Citov, Brodek a později Císařov. Pí. 1750 měl brodský a. citovský
dvůr dohromady 380 m. polí (234—146). 30 m. pastvin, 15 m. zahrad a 90 vozů sena a otavy.
Lesa bylo 3'25 m. a piva se v citov. pivovaře uvařilo 1126 sudů ročně. Dávky. Brodek dával
32 zl. 49 kr. pozem. Činže, 11 zl. 45 kr. za předivo. 212 zl. z kopanin, 114 kuřat a 658 vajec,
Citov: 9 zl. 52 kr. póz, č., 2 zl. 23 kr. za předivo, 80 zl. z kopanin, 38 kuřat a 304 vejce. Z

hospody v Brodku se platilo 60 zl., z Citová 20 zl. a mlýnu citov. 180 zl. Robota: 37 sedláků v
Brodku po 3 dnech týdně s koni a 21 chalupníků po 3 dnech pěšky, citovských 19 chalupníků
po 3 dny pěšky.
R. 1835 mělo panství: (poz . D° nahrazuje čtvereček a stupně)
102 j. 773 D° polí,
poddaní
1330 j.
433 5/6 D°
8 j. 766 ½ D° luk a zahrad,
„
173 j.
1025 4/6 D°
11 j. 340 D° pastvin,
„
267 j.
1253 1/6 D°,
263 j. 496 D° lesa.
Dnes jest na panství 145 ha polí, 5'13 ha luk, 77'70 ha lesa, 22´1 ha parku, 4´23 ha řeky,
celkem 240´46 ha.2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------J) V. Prasek a A. Březina, „Smlouvy o poráženi robot". Selský archiv 1902, str. 220, 221.
Smlouva chová se v obec. archive v Citově. 2) Vrchn. přiznání č. 293.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bývalo zde 23 domků s poli a bez nich; poli činžovních, která se pronajímala, bylo 394 m. R.
1671 stálo z nich neosazeno 6; vrchnost tu měla mlýn, sladovnu a pivovar. Kolem r. 1777
bylo tu 34 domků1) a 20 chalup, zámeček (z r. 1765) při cestě u panské zahrady, pivovar (z 1.
1828—1830), palírna, hospoda, mlýn, olej. lis, 2 poustevny na miste nyn. konírny a pivoraru,
myslivna, rybárna (č. 41), sušírna (č. 37) a panský dvůr, v němž bývaly ovce; r. 1792 všech
čísel bylo 48 s 308 obyv., r. 1835 již 79 č., 446 obyv., r. 1900 104 d., 519 kat. obyv., ze
kterých 516 G. a 3 N., r. 1921 113 d., 593 obyv., ze kterých 581 G., 4 N., 8 cizozemců, 577
kat., 7 evang., 8 čsl. a l bez vyz.
Farní chrám sv. Jiří (obnovený r. 1735) byl r. 1805 rozšířen přístavbou od kazatelny za oltář;
bývalý trámový strop byl sklenut. Mlynář Matěj Melkus dal svým nákladem zbudovati oratoř
a sakristii a na velký zvon přispěl 200 zl., farníci dali 100 zl. Na zakoupení nových varhan od
Oranského v Olomouci, které jsou nyní v kostele brodeckém, odkázal 500 zl. Nové
pneumatické varhany v Citově stavěl Neusser z Nov. Jičína. Byly to tehdaž první varhany
toho druhu na Moravě. Přifařen Císařov.
R. 1878 zvýšena věž, na které byly 4 zvony, ulité Petrem Hilzerem ve Vid. Novém Městě r.
1894. Faráři se střídali často.
Ves bývala přifařena do Kokor. R. 1765 zřízena zde lokalie, r. 1784 povýšena na kuracii a r.
1860 na faru. Vydržuje ji Matice náboženská, velkostatkář citovský a obec. Matriky od r.
1875 a Pamětní kniha z r. 1903. Zadusí obnáší 28.334 Kč.
Mlýn zdejší jest z něj starších na Moravě; měnil však třikrát místo pro povodně způsobené
Moravou.
V obci nalezeny staré hroby, popelnice, nástroje bronzové a staré mince; jsou uloženy ve
zdejších museích a v majetku byv. zdejšího učitele Ant. Teličky. R. 1903 nalezeny zde také
zlaté římské mince. Staré listiny a jiné památky odtud má u sebe Arn. Březina, učitel v
Brodku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) V Citově měli do Pamětní knihy poznamenáno, jak mnoho každý soused, když chalupnické
místo nastoupí aneb koupí, na příjem odevzdati má: Domácí dává 2 vědra piva, a to jedno za
cenu, jak se v pivovaře prodává, druhé v ceně šenkovní, cizí dává 3 vědra, polovici v
pivovarní a polovici v šenkovni ceně; pak 2 libry krouceného a 2 loty šňupavého tabáku, 40
domácích neb 80 kupovaných tvarůžků, 2 pecny doiliácíbo chleba, máz rosolky a máz prosté
kořalky, obecnímu úřadu 80 kr. (A. Březina, Selský archiv, 1902, str. 213.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jména tratí: Trávník, Niva (r. 1756 „na nivách"), kovářská tehdy zvaná u kovářskej, Klč („u
klíčů"), za Drahama, tehda „za dráhy", Okroužek („na okróžku" u valu), Kačinek („na
Kačinku") Kout (v koutě), Pláňava, Chmelin, Ostrov, Za zámkem, Před dvorem, Štěto,vka a

Křižavka. Na starší pečeti jest ve znaku sv. Jiří na koni bodající saň a nápis:
OBEC CITOV NA MORAVĚ.
Triviální farní škola byla zřízena r. 1765 dle zakládací listiny ze dne ~20. října t. r. pro Citov a
Brodek. Do toho r. byl Citov přiškolen do Kokor. Zakladatelem školy a jejím patronem byl
konvent kláštera sv. Kateřiny v Olomouci. R. 1848 byl patronem řkoly sv. p. Tomáš Pauspertl
z Drachenthalu. Vyučovalo se v 1. 1765—1781 v čís. 13. R. 1781 postavena škola na místě
nynější budovy školní, která později pro větší počet žactva nepostačovala; pročež r. 1786
přestavěna a r. 1859 opravena. Dle pamětní desky na chodbě v nynější budově školní
vystavěna budova tato r. 1891 nákladem obce citovské a obětavostí Pavly Hévinové de
Navarre, patronky školy. R. 1895 rozšířena na dvoj-třidni. Jest to jediná patronátní škola na
Moravě, takže patronu přísluší právo presentační místo nadučitele.
Záznamy rektorů počínají r. 1790 a týkají se odvedených darů a výkazů o žácích po způsobu
školních matrik; celkový počet žáků vykazují matriky teprv od r. 1859.
Dle zmíněné zakládací listiny dostával učitel ročně 10 m. pšenice a 5 m. žita a sice 2/3 od
Brodeckých a 1/s od Gitovských; na penězích od sedláků a chalupníků v obou obcích 3 zl. 54
kr. Pětkrát ročně mu dovoleno choditi po koledě; tu dostával od každého souseda l kr. neb 3
vejce, na Tři krále 3 kr. neb 4 vejce, v hody a svátky velkonoční a svatodušní ještě k tomu po
koláči; v den nalezení a povýšení sv. kříže vždy */2 vědra, o koledě vědro, celkem ročně 2
vědra piva z klášterního sklepa.
Dle výměru guber. cirkuláře ze dne 2. března 1812 dostával učitel za varhaníctví 36 kr., za
malý kondukt 5 kr., za velký 15 kr., za každý nokturn při žaltáři 10 kr., za laudy 30 až 50 kr.1)
Učitel Matouš Korhel dostával r. 1796 z normálního školného fondu ročně 5 zl. 21 kr. jako
příspěvek k služnému 94 zl. 39 kr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------]) Tehdy libra hověz. masa stála 4—5 kr., teleeího a skopového 4kr.; za rozštípáni l sáhu
tvrdého dříví se platilo 6 kr. a l sáh měkkého 4 kr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamětní kniha založena uč. Jos, Pazdírkem r. 1844; některé zápisy jsou ještě po uč. Janu
Korbeloví od r. 1765. Ve školním archivu jsou staré knihy a rukopisy, týkající se školy a
obce.
Knihovna žákovská pořízena r. 1865 uč. Jos. Pazdírkem, učitelská r. 1903 naduč. Donatem
Gronesem. Déle učili: Matouš Korbel (1770—1817), Jan Korbel (—1840) Jos. Pazdírek
(1841—1889), Ant. Telička (—1900), Donát Grones (—1919), od 1920 Met. Kučerka. Škol.
dítek jest letos 69.
V Citově jest čtenářsko-pěvecký spolek „Svatopluk" (1883): má svou knihovnu. V obci žijí
pamětníci větších živelních pohrom. R. 1853 na svátek sv. Petra a Pavla krupobití zavinilo
velkou neúrodu. Rovněž 24. května 1865 a 24. července 1886 byla úroda krupobitím zničena.
R. 1831 řádila zde cholera, r. 1856 veliká povodeň protrhnutím hrází Bečvy a Kokůrky. R.
1866 15. července svedena v okolí a v Citově samém bitka s Prusy; toho r. zemřelo v Citově
cholerou 34, v Císařově 12 a v Brodku 15 osob. Také mnozí Prusové zde zemřeli touž nemocí
a někteří padli v boji. Byli pohřbeni na zdejším hřbitově.
Hasičský spolek (od r. 1910) r. 1922 postavil svým nákladem pomník padlým zdejším
rodákům ve světové válce (obr. 20.).

Čechy
katastrálně (454 ha) a politicky samostatná obec jv. (8-4 km) Přerova, po obou stranách
silnice do Domaželic a při Bystřičce (Stvole), jež sluje Moštěnkou teprve od Horních
Moštěnic. Bystřička nazývala se v starých listinách řeka Hostýnská.
Ves mívala 17 rolníků, 11 podsedníků, z nichž 2 měli pozemky, a 15 domkařů; z rolníků 7
mělo po 6/á\. s 64 m. polí (Jan Mančík, Jan Maleček dř. Václav Mančík, Václav Janovský dř.
Matyáš Janovský), 2 po 1. s 42 5/8 m. a 8 po ¾ l- s 32 m. Za 30leté války zpustlo 12 domků;
celkem bylo pozemků 821 m. R. 1749 náleželo poddaným 805 3/8 m. polí, 20 6/8 m. zahrad,
58 1/2 vozu sena a otavy; r. 1794 bylo ve vsi 50 domů s 1200 m. polí a 318 obyv., r. 1835 59

d., 336 obyv., r. 1900 : 66 d., 441 Č., 426 katol., 15 evang.; r. 1921 : 71 d., 468 obyv., z nichž
466 Č?. a 2 cizozemci, 461 kat. a 7 evang.
Ve XIV. stol. mělo několik členů vládycké rodiny, nazývající se dle vsi, majetek v Čechách.
Tak r. 1358 připomíná ae Václav z Čech, který prodal Filipovi z" Penčic dvůr v Penčicích za
8 hř. gr.1) Oldřich Hovora měl za manželku Annu z Čech; manželé prodali r. 1373 Václavovi
z Mladějova a jeho ženě Kristině 80 hř. gr. svého věna na Kozlovicích.2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., I, 528. 2) Z. d. ol., IV, 341.
------------------------------------------------------------------------------------------------------233
Unka z Majetína prodal r. 1374 Arnoštovi z Čech sedm ¼ lánů poplužních a tři činž.
čtvrtlány v Iváni za 70 hřiven; manž. jeho byla Markéta, jíž Arnošt hned pojistil na oněch
V4lánech v Iváni věna 50 hř. gr.1)
R. 1384 bratří Michek a Pavel z Čech koupili od Barše ( Bartoloměje) z Přerova dvůr před
Přerovem za Bečvou a 2 louky; Michek upsal ihned své ženě Johance na tom dvoře 30 hř. gr.
věna.2)
R. 1420 jmenuje se Václav z Čech, jemuž prodal Mikuláš z Lazník ve vsi Symři dva alodiální
dvory zv. Hrachovec s přísluš., a Václav pojistil své ženě Kateřině 14 hřiven věna na těchto
dvorech.3)
Uher. král Matyáš listem daným na poli před Novým Městem na Slovensku r. 1487 uvedl v
.dědictví nejvyšš. maršálka Viléma z Pernštýna hrad a město Přerov se Šířavou, Lhotou a ve
vsi (iechách s many k službě téhož zámku příslušejícími.4)
Po smrti Matyášově vložil do desk 1492 král Vladislav Janu Karasovi z Dudlebenky, jehož
manž. byla Žofie z Petřvaldu, dvůr ve vsi Cechách, kterýž byl koupil od Vaňka z Lejova; dvůr
byl lénem markraběcím, měl povinnosti manské a patřilo k němu 9 lánů role, 7 podsedků a
mlýn.5) Čechy však samy dostaly se Kokorským z Kokor. R. 1561 totiž bratří Jan a Václav z
Kokor vložili v pravé dědictví svému bratru Jiříkovi tvrz a ves Cechy s dvorem a přísl., jakž
toho v držení byla jejich f matka a sami.6) Manželkou jeho byla Markéta z Přestaví k. Také
Kateřina z Vahančic vložila r. 1561 svému synu Vilému Ullersdorfovi z Němčího své vlastní
zboží v Čechách, který je (polovici dvorské rolí, lesů a druhého rybníku na Trávníku) opět
upsal r. 1569 Maruši z Přestavlk.7)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., II, 514, 515. 2) Z. d. ol„ IV, 373, 374. 3) Z. d. ol., IX, 316, 317. 4) Archiv
Český, VI, str. 519; — XVI, 307. Z. d. ol., XIII, 5. (r. 1490). Král Vladislav
obdarování potvrdil na Hradě pražském v úterý před sv. Vítem. 5) Z. d. ol., XIV, 8. V
Budíne v sobotu po sv. Matouši 1491. 6) Z. d. ol., XXVII, 16. ') Z. d. ol., XXVIII, 13.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jiří Kokorský z Kokor zemřel před r. 1574; tehdy Kunata Kurovský z Vrchlabí jakožto
rukojmí za + Jiříka Kokorského a manželku Markétu, a Jan Bohuslav Zoubek ze Zdětína na
Habrovanech vložili na místě + otce svého Jáchyma Zoubka, který + Jaroslava z Sezenic v
rukojemství za správu tvrze a vsi Čech zastoupil, jakožto dědic dědictví téhož Jiříka
Kokorského a manž., tvrz a ves Čechy sestrám, Kateřině a Dorotě Vahanským z Vabančic,
jakožto nápadnicím a erbům téhož statku po Václavu Vahanském, bratru jejich.1)
Při rodě pernštýnském zůstal majetek rodu toho v Čechách do r. 1572. Toho r. prodal
"Vratislav z Pernštýna Janu Pivcovi z Hradčan a Klimštejna své dědičné zboží v Čechách.
Než již r. 1575 prodali-) za 5500 zl. zplnomocněna3) statek po něm pozůstalý (tvrz, dvůr s
poplužím, ves Čechy se 7 many) Janu Vilémovi Prusinovskému z Víčková na
Prusinovicích,4) jenž pojistil 1583 své ženě Evě Rotenberkové z Ketře na tvrzi, dvoře a mlýně
v Cechách k jejímu věnnému právu 1000 zl.5) Ale již r. 1587 prodali Jan Přemek z Víčková a
na Bystřici pod Hostýnem a Arkleb z Víčková a na Pru sinovících a na místě bratra mladšího

Viléma ves a tvrz Čechy nad řekou „hosteynskou" s dvorem po-plužným a mlýnem pí Anně z
Oberhamu za 4500 zl. na tolafích,6) jakýs statek paní Evě, který prodala teprve r. 1597
Matyáši z Hartunkova, který držel také Čechy na Plumlovsku ležící. Tento .Matyáš dal na
základě svolení sněmu obecního, držaného v Olomouci r. 1584 zjistiti počet poddaných
usedlých a nalezl jich zde 102 (dle Bočkovy sbírky listin č. 7663).
Naše Čechy držel později Jan Sak z Bohuňovic, který se psal „na Čechách", získav je
bezpochyby od Anny z Oberhamu.
V Čechách nad řekou „hosteynskou" bývalo tehdáž mýto. Vybíralo se na místě zv. „Na
hlynným".
Zajímavo zvěděti, z čeho a mnoho-li se tehdáž zde platilo mýtného: Stěhoval-li se kdo, a byť
toho bylo i na 2$ vozích, platil ze všeho 4 gr. Vezl-li někdo suki^a neb jiný náklad, platil z
některého vozu 2 gr., z jiného 2 gr. 9 peněz. Z kolomaže •2 bílé peníze, síťař ze svého nákladu
l bílý peníz, několik jich společně 2 bílé peníze; rovněž~tolik z vola, krávy, jalovice, koně,
hříběte a klisny. Z telete, vepfe, svině, ovce, kozla, kozy a obilí o l měřici po l bílém penízi.
Vezl-li někdo šindel, desky a dříví na prodej, neb sůl, nedával z toho jakživ ničeho. Z bavlny
dle doslechu hu 4 bílé groše.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------') Z. d. ol., XXIX, 10. -) Z. d. ol., XXIX, 16. Na tvrzi Chropyni v úterý po slavném hodu
Sesláni Ducha sv. 1575. 3) Hanuš Haugvic zBiskupic, Bedřich Tetauer z Tetova a Justinián
Glocar. 4) Z. d. ol., XXIX, 16. 5) Z. d. ol., XXIX, 51.
6) Z. d. ol., XXX, 6. V Olomouci
ve čtvrtek po památce sv. Prokopa. Smluvcem byl také Jakub Vojsko z Bogdunčovic na
Količíně.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jan Sak z Bohuňovic na Čechách prodal téhož r. 1596 ves Čechy Janu Malaškovi z
Rejdychu.1) Mezi ním a poddanými došlo r. 1599 k soudu, když jim větší roboty ukládal proti
znění privilegia, které měli od Vratislava z Pernštýna, a které jim také Záviš Nekeš, někdy
pán jejich, jakožto správce statku potvrdil. Vzpírali se dovážení dříví (18 fůr) na opravu stavu
u mlýna v Čechách. Malaška se odvolával na trhovou smlouvu, dle kteréž prodal mu je Sak s
některými robotami; při prodeji, když se jim smlouva ona četla, a byli vyzváni, aby ohlásili,
čím povinni nejsou, tu, když na ten artikul došlo, mlčeli, až, když se četly artikule jiné, teprve
se ozvali, že k tomu povinni nejsou, a dle toho jim také roboty upraveny. Usedlíci z Čech se
vymlouvali, že tomu nerozuměli, než tak, že když se o tom dovozu dříví četlo, že se to týká
jiných poddaných, poněvadž je Sak hned s počátku ujišťoval, že mají své privileje, při nichž
musí býti zachováni. Soudcové rozdělili se v náhledech oběma stranám příznivých, „ale na
konec", praví Karel z Žerotína, „však předce obdržel jsem podle spravedlnosti, že ti chudí lidé
při svém obdarování zůstaveni jsou a nález na to učiněn, kterým Malaška odsouzen".2)
Malaška z Rejdychu prodal za 7000 zl. r. 1599 Čechy (tvrz a ves Čechy, dvůr, mlýn a
rybníky) Viktorinovi Freibergerovi z Wasserhofu na Domaželicích (v. t.). 2) Jejich pánem byl
také Jan Burian Ullersdorf z Němčího, který je r. 1687 prodal Bedřichovi z Oppersdorfu, čímž
Doma-želice, Čechy, Pavlovice a část Tučína spojeny s panstvím dřevohostickým.
Z katastru jest 392 ha polí, 13 ha luk, 11 ha zahrad, 10 ha pastvin a 11 ha lesů.
čechy jsou přifařeny a p risk o leny do blízkých Doma-želic. Občané mají zde* veřejnou
knihovnu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1) V. Brandlj Žerotínovy zápisy o soudu panském, I, sír. 103, 247.
2) V. Brandl, Žerotínovy zápisy o soudu panském, I, str. 247, 248.
3) Z. d. ol., XXXII, 50. Na tvrzi Domaželicích v středu den sv. Jiljí 1599. Smluvci byli:
Ctibor Říkovský z Dobrčic a na Přestavlkáoh a Václav Mol z Modřetic a na domě v předměstí
Lipnickém.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čekyně
katastr. (411 ha) a polit, obec, leží 5 km severně Přerova v údolí potoka Olešnického.
Bývalo zde 29 domů, z nichž r. 1673 bylo 11 (3 ½ l, 2 ¼ 1. a 6 zahradníků) pouze osedlých a
21 (6 ½ l , 3 zahr. a 12 domkařů) pustých; poddaní měli 168 m. polí; r. 1749 patřilo
poddaným (4 sedlákům a 15 zahradníkům) 285 7/8m polí, 8 1/2 m. pustin, 8 7/8 m. zahrad.
R. 1794 bylo v obci 49 d. a 215 obyv., r. 1835 65 domů, 381 obyv., r. 1900 : 90 d., 543 češ.
obyv., ze kterých 541 kat. a 2 židé; r. 1921 : 107 d., 586 obyv., ze kterých 569 G., 2 N. a 15
cizozemců, 556 kat, 11 evang., 15 českosl. a 4 bez vyznání. Ke vsi patří „Borošín", řada
domků povstalá přistavováním dělnických obydlí bývalé soukenické továrny zrušené 1863.
Do obce vedou 3 polní cesty a silnice z Předmostí do Penčiček.
Dějiny. Dle vsi nazýval se vládycký rod. Již r. 1318 byl svědkem Zdeněk z Gekyně, jehož syn
slul Viknan, který měl za manželku Alžbětu z Plavče, dceru Unky z Plavče.1)
Když se Unka z Majetína zavázal r. 1347 konventu ženského kláštera u sv. Jakuba v
Olomouci 4 hřivny činže ze svého majetku v Majetíně odváděti, byl mezi rukojmími též
Doman z Čekyně.2)
V Čekyni stávala tvrz; již r. 1368 stúpili se na spolek na svůj všechen majetek3) bratří Zdeněk
a Protiva (Protivec) z Gekyně. Jména jejich uvádějí se často na soudobých listinách.
R. 1368 připomíná se Divá z Čekyně, třetí bratr předešlých, jenž své manž. Objezde na svém
zdejším majetku a na polovici vsi Jurkova zapsal 100 kop gr. věnným právem.4) Týž se se
Zdeňkem na své statky v Gekyni navzájem spolčil. Také Protiva sice 1371 své manž. Dorotě
zajistil 80 kop na třetině zdejšího svého majetku,5) ale r. 1384 svou třetinu vsi s podílem na
zdejší tvrzi a dvoře prodal Divovi.6) R. 1374 koupil Zdeněk, jeho žena Kuňka a bratr Divá od
Valentina z Přestavlk ves Lhotu Hřivínovu s mlýnem, a po 7 letech pojistil své manželce věno
140 hř. gr. na Gekyni, Trnávce a Řivínové Lhotě.
Synové Divy byli Doman, Divá a Zdeněk z Čekyně.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1) C. U. M., VI, 112.
2) C. D. M., VII, £26.
3) Z. d. ol., I, 1093. 4) Z. d. ol., I, 1096.
5) Z. d. ol., II, 59. <») z. d. ol., IV, 427.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bratr Zdeňkův byl vzpomenutý Protiva z Čekyně, jenž měl také podíl v Penčicích, na němž
pojistil své ženě Dorotě r. 1385 věno 40 hřiven gr. a sice na dvou dílech mlýna, krčmy a na
jednom lánu ve Lhotě Hanušově.
Toto věno Dorotino bylo asi později zrušeno; vyznávat Dorota r. 1391 osobné, že žádného
véna, ani jiného práva v Penčicích nemá.
Protivec býval často u soudu zástupcem a poručníkem ve sporech sousedních zemanů.
Třetí bratr předešlých Zdeňka a Protivy byl Divá z Gekýně.
R. 1381 pojistil Diva své ženě Objezdě věno 80 hř. gr. v Luběnicích a roku násl. 1382 prodal
Lackovi z Kravař Staniměřice, Neplachov a Trnávku 1) a Zbyňkovi z Dubčan 7 hřiven bez
verduňku roční činže v Laškově,2) načež ustanovil Václava z Doloplaz spoludědicem všech
svých statků.3)
R. 1384 koupil Divá od bratra Protivy třetí díl Čekýně s dvorem a částí tvrze a zapsal dědičné
Viknanovi a svému otci, Unkovi z Majetína, 2 kopy gr. na laně a ¼ lánu v Tupci.4)
Víme, kterak r. 1385 Dorota, žena Protivova vyznala, že nemá žádného věnného práva na
zboží Divy z Čekýně. Dvě léta na to r. 1368 získal Diva koupí od Doroty z Vinař, manželky
Voka z Dluhomilova, ve Vinarech. dvůr a stúpil se na něj s Unkou z Majetína.5) R. 1387
prodal Diva Duchoňovi Kořenkovi z Lubénic les „Luh"6) a r. 1389 koupil od Otánka z Penčic
3 lány a čtvrtlán s přísl. v Hanušově Lhotě.7)
R. 1391 zapsal Divá své druhé ženě Kláře 100 hř. gr. Na vsi Luběnicích. přijal Domana
z Hulína na spolek všech svých statků, ustanovil jej poručníkem svých dětí8) a prodal
v Penčičkách Cyrilovi z Kokor třetí díl dvora, lán a tři zahrady s lukami, pastvinami a

vším příslušenstvím.9)
Když Doman téhož r. 1391 zemřel, zanechav nezletilé dědice a dluhy, svolil biskup
olomoucky Mikuláš, jehož manem Doman byl, aby Diva z Čekýně s Mikšíkem z Mělčan z
pozůstalosti ty dluhy zaplatil.10)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., IV, 232.
2) Z. d. ol., IV, 239.
3) Z. d. ol., IV, 274.
4) Z. d. ol., IV, 468. 5) Z. d. ol., V, 12, 17. 6) Z. d. ol., V, 64. 7) Z. d. ol., VI, 20. 8) Z. d ol.,
VI, 164, 165. 9) Z. d. ol., VI, 182. "10) G. D. M„ XII, 50.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následujícího roku 1392 zapsal třetí své ženě Anně, dceři Petříkově, 10 hřiven ročního nájmu
na 7 lánech bez čtvrti v Luběnicích1) ar. 1397 koupil od Oty z Penčic třetí díl mlýna a krčmy
mezi Penčicemi a Lhotou. V těch letech býval často žádán od sousedů, aby jim byl rukojmím.
Téhož r. 1397 ustanovil Divá Václava z Ďoloplaz a Jana z Krakovce poručníky svých dětí a
veškerých statků a r. 1399 svěřil úřad ten Petrovi z Lichnova.
Diva z Čekyné zemřel před r. 1406; vdova po něm Anna tsúpila se r. 1406 se svými dětmi
Divou, Zdeňkem, Annou a Markétou na své věno v Luběnicích.2) Byl však ještě jeden syn po
Divovi, Doman.
Roku totiž 1406 žaluje Protivec z Čekyně Domana a jeho poručnika Petra z Lichnova z 15 hř.
gr., protože Divá koupil od něho jakési zboží a Doman je zaplatiti nechtěl, nýbrž držel je s
poručníkem.3)
Majetkem + Divy v Čekyni vládl nejstarší jeho syn Diva, který se r. 1412 s bratrem Domanem
na svoje statky vzájemně spolčil; poslední hned pojistil Elišce z Lichnova, své manželce, na 8
činž. lánech bez l čtvrtlánu 10 kop gr. roční činže na 100 kopách.4) Anna, dcera Divova, která
byla řeholnicí u sv. Kláry y předměstí olomouckém, žalovala se svolením abatyše své bratry
nedílné Domana a Divu, že jí nedali dílu spravedlivého.6)
Ano ještě r. 1414 pohnala abatyše Jeruše s celým konventem Divu z Čekyně z 10 hř. gr., že
jim slíbil dáti peníze po své sestře do kláštera, ale toho neučinil.6)
V těch letech Divá a Doman pro mnohé; spory se sousedy byli u soudu jako doma.
Divá z Gekyně měl za manž. Elišku z Přestavlk.
Doman zapsal své manž. Marfetě r. 1417 2 hř. na 2 lánech a podsedku v Medlovicích 55 hř.,
na činž. lidech v Gekyni právem věnným v 55 hř.7)
^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------]) Z. d. ol., VI, 406. 2) Z. d. ol., VII, 21. ') Kn. půh. brněn., I, 195. ") Z. d. ol., VIII, 151, 154.
5) Kn. půh. brněn., I, 347. «) Kn. půh. brněn., II, 430. ') Z. d. ol., IX, 95, 96, 213.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strýcem jeho byl Jan Mukař z Pavlovic, kterého Divá r. 1437 přijal na spolek všeho svého
jmění a pojistil ženě Bětče další věno 25 hř. gr. ročního nájmu v Luběnicích. Měl s ní syny
Divu a Domana a 4 dcery: Markétu, Elišku, Kateřinu a Annu; matka Bětčina byla Dorota z
Rokytnice,1) vdova po Onšovi z Přestavlk, která t. r. 1437 přijala svoji dceru a jejího syna
Divu na spolek ;vébo věna 10krát po 60 groších ročního nájmu v Přestavlkách. Odtud zvala se
pak Alžběta z Přestavlk.
Ještě téhož r. 1437 ustanovil Diva svého strýce Jana Mukaře z Kokor a Pavlovic, Janu Divu
ze Šišmy a svou ženu poručníky veškerých statků a dětí svých.
R. 1447 dovídáme se ze zápisu, že sestry Markéta, Eliška, Anna a Kateřina z Kokor a Čekyně,
dcery Divy z Gekyně, prodaly tvrz a ves Gekyni s kostelním podacím v Kokorách, pokud to
otecvjejich měl, s alod. dvorem, 3 mlýny (Pohledským, Podhorním, pod Lhotu), ves Lhotku
(Lhotu Hřivínovu), Lhotu Jurkovu a Lhotu Zábeštní, pokud tam co otec držel, ve Vinarech
dvůr a podsedek s y2lánem, v Předmostí lán, v Radvanicích lán, ves Luběnice mimo dvůr,
který patří Benešovi z Laškova,2) Janu Mukařovi z Kokor a dědicům, který se psal potom
také z Čekyně.

Mimo Zdeňka, Protivu, Domana a Divu z Čekyně vyskytují se ještě bratří Hereš a Beneš,
kteří měli jisté podíly v Ludéřově a Opatovicích.
Nedlouho po smrti Jana Mukaře z Kokor dostala se Čekyně se statky, kterých tento r. 1447
nabyl, pánům z Vrchlabí. Bratří Vilém, Kuneš 3) a Jan z Vrchlabí a na Gekyni prodali 15.
června r. 1498 Oldřichovi z Kounic a jeho matce pí Anně z Landštejna své dědictví Prosenice,
Lýsky s poplužním dvorem, 3 poddané v Radvanicích a pustou ves Mydlovary za 1800 zl.
uher.,*) kteréž zboží t. r. 24. června dali bratří ti vložiti do desk Vilémovi z Pernštýna.5)
Na Čekyni zůstala vlád. rodina Vrchlabských z Vrchlabí do r. 1581.
R. 1538 dne 29. října uzavřena v Přerově smlouva mezi Kunšem z Vrchlabí a na Gekyni a
Janem z Pernštýna, kterou vyměnili si některé své poddané a dědičné postoupili, a sice z
Předmostí, Vinař a Lhoty od kostela Kopeckého.6)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Původně Dorota ze Suletic. 2) Z. d. ol., X, 769.
3) Pomnik pí. Kateřiny, manž. Kunše
z Vrchlabí, v. v Předmostí, 4) A. G , XVI, 523. 5) Z. d. ol., XVI, 11. 6) A. G., XX, 423.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čekyni koupil r. 1581 Tas Podstatský z Prusinovic se svojí manželkou Majdalenou Přepyskou
z Rychmburka. R. 1584 jménem svým, bratra svého mladšího nedílného Václava Adama a
nedílných strýců svých: Václava, Viléma a Bernarda udal dle snesení sněmovního t. r. v
Olomouci počet poddaných na statku Veselském, čekyňském, vrchoslavském a věžeckém. V
Gekyni byly tehda 4 opuštěné usedlosti. Z každého usedlíka mělo se platiti po 10 groších.1)
Po něm dědil statky syn Jetřich, který r. 1602 zajistil své ženě Bohunce Odkolkovně z
Újezdce věnné právo na tvrzi a vsi Čekyni, Žeravicich, Lhotce, Penčicích a Lhotě Záběstní.
Zemřel asi r. 1612 a dědicem byl jeho bratr Tas Václav, který r. 1618 založil v Čekyni zámek
s kaplí sv. Anny; účastnil se odboje proti Ferdinandovi II. a byl, ač katolík, potrestán r. 1624
ztrátou polovice jmění a musil, poněvadž mu po odečteni dluhů ze statku za 28.000 zl.
koupeného, zbylo 10.000 zl., 5000 zl. položiti a mimo to 900 zl., které dluhoval jednomu z
povstalých pánů, císaři vyplatiti. Byl však omilostněn a, ví. 1637 a 1638 jmenuje se cis. radou
a komorníkem nTenšího práva v Olomouci. Václav Podstatský byl katolík, ale Čekyné, Lhota
a Žeravice byly většinou nekatolickými. Proto kokorský farář, kam hýla tehdy kol r. 1628
přifařena, v popisu své farnosti z r. 1633 píše o Václ. Podstatském jako o heretiku a o
zmíněných třech vesnicích praví, že neví, kolik jest tam katolíků a kolik se jich dalo již
pokřtíti. Dále však udává zde 7 sedláků a 17 zahradníků, a celá dědina že byla nekatolická až
na 7 duší.
Válka třicetiletá byla pro Gekyni zhoubnou. Před válkouk bylo zde 29 domů a asi 203 obyv.;
po válce té zůstalo zde pouze 7 domů a 49 obyv. R. 1648 při rozvržení berně, povolené
sněmem, jmenuje se Gekyně mezi obcemi dokonce zkaženými.2)
O velikém ochuzení zdejšího obyvatelstva svědčí nářek jejich, když měli dle usouzení
komise, konané kraj. hejtmanem na Skaličce, zaplatiti kontribuce a platy povinné za léta 1641
—1646 v obnosu 606 zl. 24 kr., kterými zůsta i v nedoplatku. Až posud všecky platy povinné
odvedli a měli na to do r. 1641 kvitance, které však v tom strachu a zkáze přišly k ztracení.
Ale r. 1642 vpadl do Moravy Torstenspn, zmocnil se Olomouce, a v červnu t. r. oddíl jeho
vojska přišel do okolí Přerova, přepadl m. j. také Čekyni a tu byli Čekyňští od toho lidu
nepřátelského, jak sami praví, uvedeni v žalostnou záhubu.
--------------------------------------------------------------------------------------1) Bočkova sbírka listin v zemském archivu, č. 7686.
2) Frt. A. Slavik, Morava a její obvody ve Slezsku po 301eté válce, str. 7.
---------------------------------------------------------------------------------------------Ani obecní pečetě neměli a museli dožádati radu přerovskou, aby jim na list pečeť svou
přitisknouti dali.1)
Po smrti Tasa Václava Podstatského z Prusinovic nastal o statek dlouholetý právní

spor mezi dědici, který skončen 24 června r. 1662 narovnáním tak, že Mořic Žeranovský
ze Sezemic postoupil své nároky na statek čekyňský Jindř. Maxovi Brabantskému z
Chobřan za výplatu 65.000 zl. z mateřského podílu.
Synové Jindřichovi, Ferdinand, Max a Zikmund Rudolf, prodali za 23.506 zl. r. 1681 Čekyni
s Penčičkami Janu Miniatimu -vob. pánu z Campoli, na Ptení a Suchdolu, po jehož smrti
koupila Čekyni, Penčičky, Zeranovice, Lhotku, pivovar a lihovar 12. září r. 1697 Marie
Terezie ovdovělá hr. Windischgratzová pro svého .nezletilého syna Leopolda.2) Odtud byla
Čekyně s Přerovem sloučena až do r. 1780.
Nový majitel, jenž se psával „na Přerově, Čekyni, Červené Lhotě a Hořovicích", prodal po
otci zděděné panství 22. července r. 1732 (Přerov, Čekyni se zámkem a Lhotou Zábeštní)
Janu Václavovi Želeckému z Počenic za 180.000 zl. a 1000 zl. klíčného. Želecký zemřel r.
1740 velmi zadlužen; proto Přerov s Čekyni od něho koupila (1. února) r. 1745 obec
přerovská; poněvadž však neměla práva držeti statky zemské, prodali je zemští
zplnomocněnci hned t. T. Amandovi z Petřvaldu,3) po němž je zdědil jeho synovec Bernard,
jímž rod Petřvaldských r. 1763 vymřel.
Panství přerovské s příslušenstvím dostalo se Františkovi hr. z Khůnburku, který je 7. dubna
1766 prodal Arnoštovi svob. p. Petrášovi. Za jeho syna Františka prodali r. 1780 zemští
zplnomocněnci pro dluhy panství přerovské mimo Čekyni, takže František Petráš držel nyní
jenom Čekyni, Penčičky a Zábeštní Lhotu; než i tyto prodal 1. října 1801 Antonínu svob. p.
Braidovi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Bočkova sbírka listin v zem. arch., č. 7687. 2) Boček, Sbírka listin, č. 7688.
3) Za 164.000 zl.; nabízelť Petřvaldský nejvíce.
4) Zprávy následující poslal nadučitel v Čekyni Alois Spáčil.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tohoto pana Braidu dlouho vděčně vzpomínali v Gekyni a podnes prý lid zdejší za něho na
modlení dává.4) Byl velmi dobročinným a nikdo od něho bez pomoci neodcházel. Na statku
choval ovce jemnorouné a r. 1804 založil zde továrnu na sukna, jejíž zbytky posud viděti asi
10 minut cesty na severozápad Čekyně. Zemřel 16. března r. 1825 bez poslední vůle;
odevzdány proto statky 18. prosince r. 1827 jeho dětem Karolíně, Antonínu a Mořicovi
rovným dílem. Statek takto rozdělený nebylo možno udržeti a tak dražbou přešel na Josefa
svob. p. z Eichoffu na Rokytnici (v. t.). Za něho zanikl chov ovcí a zanikla r. 1863 také
továrna.
Přifařena je obec do Předmostí (8/4 hod.). Na návsi stojí kaple sv. Jana a Pavla, postavená prý
ze zrušené obecní kontri-buční sýpky r. 1874, a škola od r. 1883; dříve chodily děti do školy v
Předmostí; od r. 1903 rozšířena na dvojtřídní. Má pamětní knihu a knihovnu. Prvním říd.
učitelem byl Alois Spáčil.
Rodný dům přes 100 let drží rodiny: Drábkova, Zamazalova a Střelcova.
Zámek na návrší, uprostřed kdysi zanedbaného sadu, stojí opuštěn. Robotu do r. 1750 viz na
str. 17. Před vydáním robotního patentu r. 1775 pěší robotoval z lánu 6 dní týdně, s potahem 3
dni, podsedníci pěšky I 1/2 dne, domkaři a podruzi 13 dní ročně. Výkup z roboty po r. 1848
obnášel 24 tisíc zl.
Vrchnost r. 1750 měla na panství dvůr v Čekyni a ve Lhotce; u onoho bylo 260 m. polí, 15 m.
pastvin na pustém rybníku, 8'/a m. zahrad, 21 v. sena a 9 v. otavy (na byv. rybníku Hrázi), u
tohoto 194 m. polí, 10 m. pastvin, 2 m. zahrad, (89 v. sena a otavy (Na Žeravických loukách).
V rybníku „Hrázi" chovalo se 20 kop kaprů; lesa bylo 344lfz m; pivovar byl přeložen do
Přerova a zrušen 1866.
R. 1835 bylou Čekyně pan. pozemků: 272 j., 411 ( )°polí, 32 j., 1430 2/6 ( )° luk, 43 j., 1124
5/6 ( )° pastvin a 275 j., 879 3/6 ( )° lesa; podd.: 583 j., 527 2/6 ( )° polí, 20 j., 757 2/6( )° luk,
89 j., 637 3/6 ( )° pastvin a 62 j., 939 2/6 ( )° lesa. Dnes jesl zde dvůr, mlýn a myslivna.

Obec má 30 jiter orné půdy. Jména tratí: Lípová, Hroušová, Polámaná, Záhumenky, Ž alkov,
Loučka, Ovčáčky, Pod křížem, Čtvrtě u kozích dolů, Hejnice, Vinohrádky, Na lázních, Na
Žernové a Na skalčí. Na starší (před r. 1749) obec. pečeti byl ve znaku pluh a nápis:
+ OBECNI + PECET + ZECINSCA.
Pohromy živelní: Mimo menší ohně a neobyčejné mokro 1891, kdy se sváželo obilí porostlé a
nahnilé, nutno zmíniti se o průtrži mračen 1923 dne 1. června.
R. 1866 zemřelo mnoho lidí na choleru.
V zámku, který je stavbou zajímavý, nalezen sádrový odlitek, představující prý nějakého
rytíře. Leží rozbit v zámku v koutě.
R. 1924 nalezl A. Telička pod střechou zámku veliký, kulatý kámen s vytesaným na něm
křížem, nečitelnými nápisy a letopočtem 1420. V zámeckém sadě trčí ze země veliký kámen,
zpodobující koňskou hlavu, s nápisy nečitelnými, o kterém vykládá lid, že prý jest pod ním
tajný vchod do podzemí.
Volný (M. M., I, 104) vypravuje, že na nedalekém poli jest propast, křovinami obrostlá, do
níž po dešti stéká voda, která teče pod zemí do l l/2 hod. odtud vzdálené Bečvy. O propasti se
vypravovalo, že prý zde stával hrad, který se i se svým obyv. náhle do země propadl; severně
obce v lese slují zbytky zdí byv. tvrze „Hradisko" a koluje pověst, že kdo v pravé poledne do
těch míst přijde, musí zablouditi.
Spolky: Národní jednota, kom. sp., „Domovina".
Zaniklá ves „Jirkov", Jurkov neb „Jurkova Lhota". Připomíná se při Čekyni r. 1368, kdy Diva
z Čekyně zapsal věno své manželce Objezde na Čekyni a na polovici vsi Jurkově.1) Po 9
letech zmíněnou polovici Jirkova s přísl. odprodal p. Divá Baršovi z Číhovic řeč. Číhovkovi,
který ji připojil k Žeravicím (v. t.); týž měl za manž. Dorotu, které zapsal 200 hř. věna na
Žeravicích a přikoupené polovici Jirkova.2) R. 1392 byl Číhovka mrtev; stúpilať se Dorota se
všemi dětmi, jež měla s Protivou z Čekyně, 1. manž., a s Číhovkou, 2. manž., na své jmění v
Žeravicích a Jirkově.8) Z dětí Václav psával se ze Žeravic a stúpil se 1415 s bratrem
Protivcem z Chvalkovic na svůj statek, který má v Žeravicích a na polovici vsi Lhotce, která
sluje Jurko.4)
---------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., I, 1096. jmenuje ves „Sirchow".
2) Z. d. ol., III, 332. — Volný, M. M., I, 104 3) Z. d. ol„ VI, 400.
4) Z. d. ol., VIII, 457.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1437 se již nejmenuje, ale přichází pod jménem media villa in Lhota supra Zerawicz;
Václav ze Žeravic totiž přijal na spolek strýce svého Barše z Číhovic na dvůr v Sedleci a na
polovici vsi Lhoty nad Žeravicemi. Bareš z Číhovic po smrti Václava z Ž. zapsal r. 1447, co
měl v Lhotce, Janu Mrlínovi z Příkaz. Když r. 1447 sestry z Kokor a Čekyně prodávaly Janu
Mukařovi z Kokor svůj majetek, byla zvána ves Jurkova Lhotta.1)
Zdá se tudíž, že dnešní Lhotka stojí na místě Jirkova (Jurkova či Jurkové Lhoty.)
Zaniklá ves „Lhota Hřivínova" či „Řivínova". R. 1355 Řivín z Lipňan zajistil své manž.
Ludce 80 kop gr. věnnym právem na Lipňanech a na Lhotce 2) a stúpil se s Matějem z Dlouhé
Vsi na vše zboží, co měli v Lipňanech, Dlouhé Vsi, Lhotce, Ranošově, Lazníkách a jinde.3)
Drch a Pitrold z Lipňan prodali r. 1368 ves Lhotku se vším přísl. Valentinovi z Přestavlk,*)
jenž po 5 letech -své manž. Elišce zapsal 150 hř. gr. věnnym právem na vsi Bystřici půl
třetího 1/4lánu, v Tršicich 7 lánů, v Bílé 10 gr. roč. činže, ve Lhotce Hřivínově všechnu a ve
vsi Jaroslavicích 3 hř. gr. roč. činže.5) Násl. roku při zápisu činí se již rozdíl mezi celou vsí
Řívinovem a vsí Lhotou. R. 1377 týž Valentin prodal Zbyňkovi z Čekyně a jeho manželce
Elišce Lhotku Řívinovu s mlýnem a vším přísl.6)
Když r. 1447 čtyry sestry z Kokor a Čekyně prodaly Jana Mukařovi z Kokor svůj majetek,
byla jmenována mezi vesnicemi, i Lhotka řečená Hrziwinova Lhotta.7)

Dluhonice
politická a katastrální (454 ha) obec záp. (4'5 km) Přerova nedaleko pravého břehu Bečvy.
Ve vsi bývalo před 30letou válkou 31 domů; po ní na 3/4láně s 46 1/2 m polí Jury Hančuly
byl Martin Hlaváč a k 18 plánům po 31 m. patřilo 120 m. činž. rolí a 31 m. svob. polí; od 3
domů, jež zničila voda, 461/2 m. polí užívala obec; 10 zahradníků bylo bez polí. Celkem měli
usedlí 755 1/2 m. pozemků. R. 1749 náleželo poddaným 892 6/8 m polí 60 m. pastvin a 5 2/8
m. zahrad. R. 1795 bylo zde 48 d., 328 obyv., r. 1839 68 d., 420 obyv., r. 1900 80 d., 439 češ.
a katol. obyv., r. 1921 121 d.. 632 obyv., z nichž 626 Č., 5 N., l cizozemec, 603 kat., 4 evang.,
3 čsl., 21 bez vyznání.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d: ol., X, 50, 688, 769. 2) Z. d. ol., I, 374. 3) Z. d. ol, I, 375. 4) Z. d. ol., I, 997. 5) Z. d.
ol., II, 220. 6) Z. d. ol., II, 493; — III, 325. 7) Z. d. ol., X, 769.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dluhonice připomínají se již r. 1131. Tehda náležely k statkům olom. biskupů. Když biskup
Jindřich Zdík (1126—1151) přeložil biskupské sídlo od sv. Petra ku kostelu sv. Václava se
svolením Soběslavovým, vyjmenoval všecky osady příslušné tehdy ke kostelu olomouckému
a mezi těmi mnohými jmenuje Dluhonice, Újezd, Moštěnice a Trsaly.1) Když biskup Robert
zřídil proboštství při olom. kapitule tu v poslední vůli r. 1232 odkázal m. j. Dluhonice s
poplužím tomuto proboštství.2)
I tato obec jmenuje se mezi obcemi podléhajícími zemské robotě při opevňování hradu a
města Přerova.
Po mnohých letech r. 1389 dal markr. Jošt Dluhonice í kostelním podacím a poplužním
dvorem Erhartovi z Kunštátu. Rozumělo se tomu asi tak, že Dluhonice zůstaly sice majetkem
kapituly, ale. Erhart byl jenom správcem kapitulního majetku.
Podobně přešly Dluhonice v majetek Jana z Cimburka. Ten 20. června r. 1462 chtěje, aby
jeho lidé z Dluhonic od něho neb úředníků jeho utiskováni nebyli, prodal jim pastvisko zv.
Bláně podle Doubravy dluhonské a rokytske ležící a břehem Bečvy omezené, z čehož mu
měli odváděti roč. platu kopu grošů v den sv. Martina a sice v jeho dědině Troubkách.3)
Když se později dostaly Dluhonice rodu Pernštýnskému, povstaly spory jednak mezi
kapitulou a pány z Pernštýna, jednak mezi Dluhonskými a Rokytskými.
Dluhonští totiž na koupeném pastvisku pásli dobytek a obraňovali Rokytským přístup k řece,
ve které tito dříve volné ryby lovili. Proto žalovali Rokytští u Jana z Pernštýna, že jim dojejich obecních pastvisk a do Hrubé Bláně za Bečvou ležící bezprávně sahají, nemálo škody
dobytkem činí a v lovu ryb, ač mají starodávné k tomu právo, jim brání. Jan z Pernštýna s jinými pány vyjel ta místa ohledati a pak učinil 19. května r. 1478 výpověď, kterou vymezil
trávník Dluhonských zv. Bláně, od Dluhonic po jejich a rokytskou Doubravu, dále po Bílou
Hlínu a břeh Bečvy s této strany k Rokytnici; za Bečvou neměli Dluhonští ničeho pohledávati,
mohli však dobytek pásti i tam na Hrubé Bláni, kde dostali od vrchnosti povolení,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Dilgonicih tota, Ugezdci tota, Moscenica tota, Tersaleh. G. D. M., I, 206.
2) C. D. M., II, 241. 3) Archiv Český, XVI, 144.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------z čehož odváděli do důchodů rokytských ročně 100 měr ovsa, 100 kusů slepie a 114 zl. mor. a
24 groše. Rokytští měli právo od mlýna až po t. zv. husí brod v Bečvě rybařiti, z čehož
odváděli ročně 4 zl. morav.1)
Dle zápisu z r. 1490 mistr Daniel a kněz Václav z Vizovic na místě olom. kapituly odporovali
vkladu Vilému z Pern-štýna přerovského zboží, což se týče robot a opravy na všech olom.
kostela: Penčicích, Suchonicích, Dluhonicích, Krčmanech, Týnci a j., a pravili, že též vsi k
těm robotám povinny nejsou aniž k opravě přísluší.2)

Tehdáž prohrála kapitula při a proto dal Vilém výpis z knih< přerovských, co se robot k
zámku Přerovu týče, vepsati do knih, půhonných.8) Ale teprve, když král Matyáš po příkladu
krále Vladislava II. dal 10. března r. 1487 Vilémovi z Pernštýna vložiti, do desk dědičné
držení hradu a města Přerova s příslušenstvími, dala kapitula 6. ledna r. 1490 vložiti do desk
odpor proti tomu, co se týče robot a opravy ve všech kostela olomouckého, v Penčicích,
Dluhonicích a jinde.4) Ano, děkan Jan a kapitula pohnali t. r. Viléma ze 300 hř. gr., že vsi
jejich robotami obtěžuje a chce míti v nich opravu a oni že k robotá,m těm povinni nejsou,,
aniž k jeho opravě přísluší, jak o tom svědčí svobody a listy markraběcí, které mají.
i I potom docházelo k mnohým sporům mezi nimi; tak r. 1503 pohnali opět děkan Konrád a
kapitula Viléma nejdříve ze 400 hř. gr. a pak z 5 hř. gr.s)
Násl. roku došlo znovu k sporu a žalobám o pastvisko „Bláně % o „Coblovou louku" a kout v
tom pastvisku u Dluhonic. Smírčí od obou stran k tomu volení, mezi nimi Hynek z Ludanic,
VácL Vitbach z Pavlovic a Závis ze Slavíkovic a na Lhotě, zajeli do Dluhonic, vyslechli
svědky a umluvili smlouvu mezi kapitulou a Vilémem. Dle úmluvy mohli Dluhonští. spolu s
Přerovskými užívati pastvisk Bláně a Goblovy louky až po rybník Kačično a po řeku Bečvu a
směli si také zahrádky v tom pastvisku zříditi bez překážky Přerovských. -----------------------------------------------------------------1) Cop. vid. ve sbírce Bočkově v zem. arch., č. 7749. Dto v úterý po sv. Žofii 1478.
Archiv Český, XVI, 206.
2) Archiv Český, XVI, 283—285. Z. d. ol., XIII, 11.
3) Archiv Český, XVI, 310, 311. 4) Brandl, Půhony, VI,, 235. Archiv Český, XVI, 346.
5) Archiv Český, XVII, 43.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rovněž mohli užívati Bláně po Bečvu proti Dluhonicím tak, jak to od Jana Tovačovského z
Cimburka koupili a zaplatili.1)
R. 1520 zakládal Jan z Pernštýna rybník mezi Přerovem a Dluhonicemi částečně na
pozemcích kapitulních, které vodou •L toho rybníka byly zatopeny; uzavřena byla 5. června t.
r. smlouva mezi Dluhonskými a kapitulou, kterou dostalo se Dluhonským náhrady za
zatopené grunty a sice les a pozemek za hrází toho rybníka až po jejich pastvisko. Dluhonští
měli břehy Bečvy dobrém stavu udržovati a mohli loviti ryby v Bečvě tak, jak té -vobody
dříve užívali.2)
U Dluhonic bývaly dva rybníky, které si Přerovští se svolením Jana z Pernštýna založili, a
kterých měli dle jeho stvrzení ze dne 10. dubna 1543 na budoucí časy užívati. Také býval u
Dluhonic most přes Bečvu s mýtem, které si Jan pro sebe vyhradil.3)
Dluhonští mívali soudy i s kapitulním proboštem, svojí vrchností. Alespoň zaznamenal
Žerotín ve svých zápiscích o soudu panském, že Dluhonští probošta propustili, patrně z
půhonu; kněz Lukáš však na jeho místě ohlásil, že, ač by mohl probošt proti nim leccos
uvésti, tomu přece povoluje.4)
Kapitulní děkan, kněz Melichar Pirnus z Pirnu, marně usiloval Dluhonské uchlácholiti, takže
kapitula požádala konečně cis. Rudolfa II. o zprostředkování. Císař té žádosti vyhověl listem
otevřeným, kterým je napomínal k poslušnosti. Ale i toho císař, rozkazu neuposlechli. Na
novou stížnost císař listem5) přísně je napomenul, aby pod trestáním na hrdle dle císařského
patentu do vyslyšení obou stran a spravedlivého rozeznání, kterým že dlouho se dlíti nemá, se
zachovali. Kdežto Čelechovští se s kapitulou porovnali, zůstali Dluhonští a s nimi Týnští i
nadále v odporu, až císař nařídil r. 1604 kardin. Dietrichštejnovi, aby užil náležitých
prostředků, kterými by je k poslušnosti a náležité poddanosti své vrchnosti přidržel.6) Jakých
prostředků Dietrichštejn užil, nevíme, ale již r. 1609 stěžovali si Dluhonští na probošta u
soudu panského, že jim činí v náboženství překážky tím, že jim zbraňuje choditi do kostela
předměstského, k němuž od starodávna náleželi, že na nich více platů nepovinných vymáhá a
žádá, aby mu dali opis svých privilejí do určité lhůty pod velikou pokutou, kterou zaplatiti
nemohli.

---------------') Archiv Český, XVII, 47. Výpověď smírčích stala se r. 1510 v Olomouci v pátek před sv.
Petrem a Pavlem. ' 2) V Brně u vigilii před sv. Matoušem. Bočkova sbírka listin, č. 7750.
Archiv Český, XX, 304. 3) Přivil. Tovačov. fol. 173. Archiv Český, XX, 466, 467. 4).V.
Brandl, Žerotínovy zápisy o soudu panském, I, 246. 5) Na Hradě pražském 1599. 6) Selské
vzpoury, bouře a války, Selský archiv, 1902, str. 57.
-------------------------------------------------------------------Soud rozhodl, že bez překážky docházeti mohou do kostela předměstského, a co se lhůty
žádané týče, že probošt zatím zemřel, ale chtějí-li nynějšího probošta v čem viniti, že tak
učiniti mohou.1)
R. 1866 došlo 15. července u Rokytnice a 16. u Dluhonic k bitvě mezi pruskou jízdou gen.
Hartmanna a rakouským praporem Gyulaiova pluku, ve které nepřátelská jízda po několikerém útoku přinucena před prudkou palbou rakouských k ústupu.2)
Dluhonice jsou přifařeny a byly také přiškoleny do Předmostí; dnes jest zde dvojtřídní obec.
škola; při zřízení exkurendní školy r. 1842 měl zdejší podučitel od obce 70 zl., učitel v
Předmostí 6 měřic pšenice a 3 měř. žita místo škol. platu. Vynikající učitelé byli zde: Vojtěch
Zikmund v 1. 1873—1875 a Jan Vít v 1. 1894-1904, (—1926) Albert Jeřábek. Dětí 70.
Na cestě odtud stojí prastará Boží muka.
Požárem r. 1857 zničena velká část obce, po válce r. 1866 vyhořela opět část obce, zvaná
„Račično". Téhož roku 1866 řádila v obci cholera.
Obec. pečeť: S. COMVNITATIS-DLVHONI-CENSIS.
Spolky: Raiffeisenka, Sokol, hasičský spolek, Dělnická tělocvičná jednota a odbor Ústřední
Matice školské.

Dobčíce
katastrem (220 ha) a politicky samostatná obec, jv. (8'5 km) Přerova, při potoku
Dobrčickém, který ústí do Moštěnky.
Po SOleté válce bylo zde 16 domů (4 lány po 36 m., 3 3/4l. po 27 m., 4 V21- po 18 m. 5
podsedků s poli); r. 1663 zemřel Václav Drápal a dům s 18 m. polí opustí. Do r. 1749 patřilo
poddaným 334%. m. polí, 14% m. pustin, 5y2 m. zahrad; r. 1794 měla ves 40 domů s 510 m.
polí a 240 obyv., r. 1835: 46 domů, 271 obyv., r. 1900: 50 d„ 286 kat. a češ. obyv., r. 1921: 60
d., obyv., z nichž 341 G., 2 cizozemci, 335 katol., 7 evang. a l bez vyznání.
---------------------------------l) V. Brandl, Žerotínovy zápisy o soudu panském, II, str. 2. a) Otto Loserth, Bitva u Tovačova
a Dubu 1866, str. 62.
--------------------------------Dle vesnice nazývala se původně vládycká, pak rytíř, a panská rodina Říkovskych z Dobrčic,
jež vymřela 30. listopadu 1867 maršálkem Leopoldem svob. p. Ř. z D.
Na zdejší tvrzi, která stávala v místech nyn. hostince a domku č. 46, seděl ve XIV. stol. Sudek
z Dobrčic, jenž r. 1356 své ženě Kláte pojistil zde 8 hř. věna a r. 1365 2 lány. 3 podsedky v 30
hř. věna.1)
Jiní téhož rodu byli Jakub a Dobrán z Dobrčic. Od prvého koupil Friduš ze Štulbachu (jinak z
Linavy) se svým bratrem Alešem zde 2 lány.
R. 1368 11. března zavázal se Beneš ze Strálku a jeho rukojmí, mezi nimiž Hereš z
Rokytnice, zaplatiti 10 hř. Jakubovi z Dobrčic, jeho ženě Vratislavě a bratřím Martinovi a
Vítkovi z Dobrčic.2)
Sudek z D. s manž. Ofkou prodali pak Jakubovi 2 lány, jež zde měla Ofka věnem.3)
Jiný vládyka zdejší Vít z Dobrčic koupil r. 1484 od Jakuba v Dobrčicích dva lány a podsedek.
Také Zdeněk z Vežek měl zde nějaký majetek, neboť r. 1412 prodal Jakubovi z Dobrčic 7
lánů, 1/íláa, podsedek s pustým rybníkem a lesem „Kokrův háj".4)

R. 1437 jmenuje se manželkou Jakubovou Markéta z Dobrčic: z toho lze souditi, že to byl
Jakub, syn předešlého. Týž zapsal své manželce 50 hř. gr. věna ve vsi Dobrčicích na 7
'/aláuech.5) Téhož roku koupil od Jana zv. Strniska z Přestavlk a Popovic dva svobodné dvory
v Pfestavlkách s 2 loukami, rybníkem pustým a l člověkem robotným, 2 poddanými a přísl.6)
Dcery téhož Jana z Popovic, Markéta, Barbora a Anežka prodaly r. 1448 Jakubovi své
dědictví v Přestavlkách.7)
Tak spojil v 1. 1437—1448 Jakub z Dobrčic zemanské statky svého rodu v Dobrčicích se
statky v Přestavlkách; odtud psali se členové toho rodu také z Přestavlk.
]) Z. d. ol., I, 485, 832. 2) G. D. M., XV, 100. 3) Z. d. ol., IV, 96, 97. *) Z. d. ol., VIII, 261. s)
Z. d. ol., X, 177. ") Z. d. ol., X, 209. "') Z. d. o!., X, 843.
Současně s Jakubem připomíná se Dobrán z Dobrčic, který r. 1368 prodal Fridušovi ze
Stulbachu a jeho bratru Alšovi z Linavy veškeré zboží, jež měl v Dobrčicích,1) z čehož Friduš
prodal r. 1373 dva lány Sudku Bělači z Bílavska.2)
Vlček z Přestavlk, jenž se psával z Dobrčic, koupil r. 1382 od Herše z Rokytnice veškeré
zboží, které měl tento v Dobrčicích.
Jiní, kteří se psali z Dobrčic a později také z Říkovic, byli bratří Vít zv. Vítek a Martin. Vít
držel totiž manský statek Říkovice a r, 1381 pojistil své ženě Kateřině věno 20 hř. gr. na dvou
svobodných lánech v Dobrčicích.3) Jemu prodal r. 1384 Jakub z Dobrčic 2 lány a podsedek v
Dobrčicích, načež téhož roku pojistil Vít druhé své ženě Magdaleně 50 hř. gr. na dvoře a dvou
podsedcích v Dobrčicích.4) Jakub z Přestavlk, zvaný v deskách Jakubek Petrmann, syn
Vlčkův,5) pojistil také své ženě Elišce 70 hř. gr. na svém podíle, který posud měl v
Dobroticích, a kdyby k tomu majetek jeho zdejší nepostačoval,, mělo se věno to doplniti v
Přestavlkách.
R. 1392 také Eliška, vdova po Jakubu z Přestavlk, dala svým synům Janovi a Vlčkovi 35 hř.
gr. ze svého věna v Dobrčicích.6)
R. 1420 prodaly Eliška a Markéta, dcery Onše z Přestavlk Janu z Přestavlk, mimo majetek
přestavlcký i 2 činžovní pod-sedky; načež Jan pojistil své ženě Anně na svém zboží v Dobrčicích a Přestavlkách 60 hř. gr. věna.7)
Po době husitské vyskytují se: Jindřich, bratří Ctibor,. Vítek, Jan a dcery tohoto Sibyla a
Magdalena z Dobrčic.
Vítek za válek husitských hájil Nový Hrad u Brna proti katol. straně, ale r. 1423 vpustil za
noční doby do hradu vojsko olom. biskupa, který hrad obléhal.
Jindřich z Dobrčic koupil r. 1464 od Anny z Labudé ves Labuď s poplužním dvorem, 2
krčmami, mlýništěm a pustou ves Rausperk s přísluš.8)
-------------------------------------------O Z. d. ol., I, 1091. 2) Z. d. ol., II, 231. 3) R. 1481 dne 23. prosince svědčí Vítek z Dobrčic a
Říkovic při prodeji polovice Kozlovic od Ruprechta z Vrchlabí Vilémovi z Pernštýna. Archiv
Český, XVI, 239. *) Z. d. ol., IVr 435, 471. 5) Sluší zde rozeznávati Jakuba z Přestavlk od
Jakuba z Dobrčic.. «) Z. d. ol., VI, 429. ') Z. d. ol., IX, 309. #) Z. d. ol., XI, 290.
--------------------Ctibor a jeho bratří bývali často rukojmími při mnohých .nivách mezi okolními zemany.1)
Týž Ctibor z Dobrčic držel Přestavlky, získal od bratra Vita manskou ves Újezd, r. 1497
koupil od Vád. Stojana Přestavlk ves Sazovice s přísl. a r. 1498 od Markéty ze Sezenic a
Vežky se dvorem a loukami.2)
Roku následujícího 1499 nacházíme vklad listu krále Vladislava II., kterým týž udělil
Štěpánovi Zápolskému, věčnému hraběti země Spišské a nádršpánu král. uherského,
pustou ves Trsaly, který ji s rybníkem a dvorem ihned prodal Vítkovi zDobrčic a na
Říkovieích a Ctiborovi z Dobrčic a na Přestavlkách. R. 1501 vyskytuje se na listině týkající
se Vlkoše Marek z Dobrčic a na Říkovicích.8)

Manželkou Ctiborovou byla Sibyla z Morkovic; synové pak jejich Vít a Jan koupili r. 1522 od
Jakuba Kobýka z Opatovic vesnice Honětice, Zborovice, pustou ves Chlum s dvory a přísl.
Vílek pak sám koupil také r. 15S7 od Proeka ml. ze Zástřizl zboží, které měl tento v
Žadonících a Zborovicích.
Dle usnesení sněmovního v Brně 23. záři r. 1526 měl Jan Přestavlcký po pádu krále Ludvíka
u Moháče vypraviti do pole proti Turkům dva, bratr jeho Vítek 3 koně.4)
R. 1531 se oba bratří rozdělili tak, že Vítek dostal Přestavlky a Jan Dobrčice; Rikovice drželi
společně. Odtud viz dějiny Přestavlk.
Jan zemřel r. 1539 zanechav dvě dcery Sybilu a Magdalenu, na místě nichž vložil do desk Jan
Kuna z Kunštátu a na Lukově Nitkoví z Dobrčic ves Dobrčice, Věžky, Sazovice a pus té
Trsaly s dvory.a jiným přísl.6) Následujícího roku 1540 prodal Vítek Jindřichovi ze Zástřizl
na Cetechovicích, Honětice a pustou ves Chlum s vinohrady, takže zanechal svému synu z
Kateřiny ze Stolbachu a Doloplaz Ctiborovi Dobrčice, Přestavlky a Rikovice6) (v. t.).
Manželka Ctibora byla Salomena Zoubková ze Zdětína a statky dědil po nich syn Ctibor,
který však zemřel r. 1610; vdova po něm pozůstalá Magdalena roz. Přepyská z Rychmburka
spravovala pak statky za nezletilého syna Jana Felixe.
----------------------------------1) Tak r. 1478 Ctibor z Dobrčic a Přestavlk. Archiv Český, VI, 511. R. 1481 Vítek z Dobrčic
a Říkovic, r. 1488 týž a Ctibor z Dobrčic a na Pře-stavlkách při prodeji mostu v Přerově od
Markéty Věrné Vilémovi z Pernštýna. Archiv Český, XVI, 323, 324, r. 1492 Ctibor, r. 1493
Ctibor a Vítek odporovali vkladu za Matyáše.
2) Z. d. ol., XVI, 3, 8. 3) Listinář Selského
archivu.
Selský archiv, 1906, str. 269.
*) Archiv Český, XI, str. 362.
5) Z. d. ol.r XXV, 8. «)
Z. d. ol., XXV, 8.
----------------------------------------------Jan Felix Říkovský z Dobrčic, účastník povstání proti Ferdinandovi II., pokutován byl ztrátou
třetiny svého jmění? podržel sice Přestavlky, Dobrčice, které po válce třicetileté byly
liduprázdny, a Říkovice, ale musil zaplatiti pokuty 8500 zl. a vydati dlužní úpis na 500 zl.
Náležely mu také Újezd a Věžky. Manželka jeho byla Anna Freibergrová z Wasserhofu, dcera
majitele Domaželic Viktorina Freibergra z Wasserhofu.1) Zemřel kolem r. 1636, zanechav
dva syny a dceru. Starší Jan Ctibor Říkovský z Dobrčic na Přestavlkách, Říkovicích a
Domaželicích, které si r. 1639 přikoupil, zemřel 26. srpna 1653 v Olomouci.
Dobrčice, kde byla tvrz zpustlá, Přestavlky a Věžky byly velice zadluženy a vykonavatelé
poslední jeho vůle prodali je-r. 1655 vdově po něm pozůstalé Magdaleně Pavlíně roz. Kobylkovné z Kobylího, která se podruhé provdala za Václava Barto-dějského ryt. z Bartoděj na
Pavlovicích, přísedícího zem. soudu a nejvýše, písaře zemského. Zemřela r. 1676. Manžel její
prodal pak 5. července t. r. jménem svých dvou synů a dětí své zemřelé manželky z prvního
jejího manželství Janu Vilémovi Říkovskému z Dobrčic statky Přestavlky, Dobrčice a Věžky
s pivovarem, vinopalnou, 2 dvory a ovčírnou za 16.000 zl. Jan Vilém byl majestátem cis.
Leopolda I. r. 1675 povýšen do stavu svob. pánů. Potomci staršího jeho bratra Jana Václava
drželi pak Říkovice a Újezdec.
Po smrti Jana Vilíma 25. ledna 1679 prodali plnomocníci zem. soudu jménem sirotků po něm
pozůstalých statky mimo Říkovice Sidonii Kateřině ze Scherfenberku za 16.000 zl., která je 4.
dubna 1685 prodala Ferdin. hr. Magnisovi a jeho choti Anděle Marii roz. hr. Braidové za
24.000 zl., jelikož přibyly k nim zatím 3 dvory. Tato v poslední vůli 9. července r. 1717
jmenovala dědicem Maxe Filipa hr. Magnise a jeho sourozence. Max Filip vyrovnal se 23.
března 1722 a přejal statky sám v ceně 40.000 zl.
') Dle urbáře panství prusinovského z r. 1629 byly Dobrčičtí a Přesta-vlčtí za užívání pastvin v
hájemství kosteleckém povinni dávati ročně 70 měřic ovsa a 70 slepic do Prusinovic držiteli
panství toho kníž. Václava z Lobkovic. Selský archiv, 1905, str. 227.

253Po něm následoval jeho syn Max Mořic hr. Magnis v Přestavlkách,. Dobrčicích a Věžkách,
který je odkázal 6. ledna 1759 mladšímu nezletilému synovci Antonínu hr. Magnisovi, jenž
25. února t. r, statek přestavlcký pronajal na 9 let Ferdinandovi z Geissleru.
Vrchnost zde mívala dvůr se stájemi, hospodu (č. 13), mlýn, rybník (vysušený a asi 1845
prodaný Ostrčilovi Jos.), tvrz, z niž se dochovaly silné zdi a části klenutí.
Za parcelace přestavlckého velkostatku obdrželo r. 1924 •26 malorolníků 14 ha 69 a, r. 1925
18 jen 3 ha 60 a, obec •2 ha 13 a.
Obec Dobrčice jest přifařena a do r. 1882 ipřiškolena do Horní Moštěnice. Toho r. 1882
postavena zde jednotřídní škola. R. 1927 chodilo do ní 32 dětí. Déle učil Frant. Špalek
(1883—1923); po něm posud Josef Machura.
Z katastru jest 196 ha polí, 4'24 ha zahrad, 9'01 ha pastvin, 0-24 ha lesa. Trati polní slují:
Gupy, Nad studynkou, Nad Ghmelínem, Potoky, Potrhaný, Nivky, Maděrovsky, Bařiny,
Křivý, Kráčiny, Kamenec, Doubky, Řepky, Zaziny, Krnov, Pastvisko, Pětičtvrtní, Měřiční,
Čtvrťový, Obecní, Zašinkhausem (za hospodou). Na staré pečeti byl nápis: OBECNI•
PECZET• DIEDIN • DOBER-SCHITCZ • 1693; na dnešní: OBEC • DOBRČICE.
Z řemesel zastoupeno především tkalcovství (v 8 staveních) a dílna na výrobu oleje.
Neštěstí: Požáry r. 1875 a r. 1904, krupobití, průtrž mračen a povodně r. 1886, 1894, 1917 a
1924. Po válce r. 1866 řádila v obci cholera a hlavnička.
Spolky: Národní Jednota zanikla a žal. Sokol.
Samoty: Skupina 3 chalup „Chmelin" s 14 obyv. a mlýn s 5 obyv.

Domaželice
katastrální (425 ha) a politická obec jv. (9 km) Přerova.
S poč. XVII. věku bylo ve vsi 30 domů, mezi nimiž: 2 1. po 54 m., 4 ¾ l. po 40 1/2 m., 9 1/2 l.
po 27 m., 6 podsedků, 4 domky. R. 1675 byl na laně Václav Cagašík dř. Jiří Gagas, druhý byl
opuštěn, když majitel Jiří D/orný 1663 odešel; na 3/4lánech: Václav Zdražil dř. Jiří Zdražilík,
Mathys Lacina a Hanuš Drbal, čtvrtý Adam Dohnal opustil t. r.; z 9 Y2lánů l opustí 1672,
když Hanuš Zháněl zemřel. Z podsedků patříval jeden Jiřímu Schenkhovi: vrchnost si po
SOleté válce upravila z domu hospodu. Celkem poli bylo 534 m. R. 1749 patřilo poddaným
557% m. polí, 11V2 m-zahrad, louky pod 13% vozu sena a otavy. Dle Schwoye bylo ve vsi
56 dom& se starým rytříským sídlem a 660 m. dobré půdy a 322 obyv., r. 1835: 64 d., 361
obyv., r. 1900 : 78 d., 489 češ. a kat. obyv.; r. 1921 : 81 d., 541 obyv., z nichž 539 Č. a 2
cizozemci, 534 kat., 5 evang. a 2 jiného vyznání.
Tvrz stávala na č. 1. Odtud psali se mnozí vladykové z Domaželic. Již r. 1339 jmenuje se Jiří
z Domaželic svědkem na listině pro kostel sv. Jiří ve Šternberků.1)
Ye XIV. stol. jmenují se bratři Zdeněk, Lucek, Kuna, Bun a Jan z Domaželic.
R. 1360 dne 16. března prodal Zdeněk se svolením své manž. Magdaleny svou ves (Nový)
Osek olom. kapitule za 85 hř. gr. Byltě jeho bratr Jan proboštem kapitulním.2) Brzy potom
byl pan Zdeněk mrtev; prodalať 1371 vdova po něm své věno, jež měla v Osičku na mlýně a
lesích, Kunoví z Drahotuš; zápisu do desk odporoval Lucek, který se psával z Újezda.3)
Kuna z Domaželic spolčil se r. 1359 na své zboží s bratrem Luckem; r. 1368 zapsal na
Domaželicích Markétě, manželce Bunově 100 hř. gr. věnným právem. Markéta byla dcerou
Hynka z Bystřice, jenž zeti svému a jeho bratru Luckovi postoupil svůj majetek v Mrsklicích
a Bystřici.*) Lucek a Bun zapsali t. r. dne 20. ledna s jinými vládykami, mezi nimiž byl Hereš
z Turovic, Heršově manželce Markétě 7 hř. roč. činže v Domaželicích.6)
R. 1369 dne 8. května prodali Bun, Lucek a synové jeho Závis a Jiří z Domaželic, tvrz a ves
Domaželice s dvorem a přísluš. Janu z Kravař a jeho bratřím Vokovi, Benešovi a Ladislavovi
z Kravař a Fulneku za 200 hř. gr., ač v zemských deskách je zápis, že prodal Lucek z Újezda
ves Domaželice Vokovi, Drži-slavovi a Lackovi z Kravař r. 1371.6)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) G. D. M., VII, 173. 2) C. D. M., IX, 122, 123. 3) Z. d. ol., II, 162, 163. 4) Z. d. ol., I, 633,
1100, 1101. 5) C. D. M., XV, 98. 6) Z. d. ol., II, 159. 7) Z. d. ol., II, 239.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Také Hynek z Nákla měl zde majetek, neboť r. 1373 zapsal na celé vsi Domaželicích mimo
tvrz, poplužný dvůr, rybníky, lesy s přísl. své ženě Anně věna 75 hřiven.7) Témuž Hynkovi a
jeho bratru Mikulášovi z Nákla prodal r. 1374 Lacek z Kravař celou ves Domaželice s tvrzí a
kostelním podacím; noví majitelé pak stúpili se r. 1376 s bratrem Heřmanem, olom.
kanovníkem, na celý svůj domaž. majetek.1) Kanovník Heřman, jeho bratr Hynek a sirotci po
Mikulášovi z Nákla přijali r. 1385 Lacka z Kravař s jeho syny na spolek všeho majetku svého
v Prosenicích a Domaželicích.2)
Zmíněný kanovník Heřman z Nákla ustanovil r. 1391 za souhlasu svého spolčence Lacka z
Kravař kanovníka olomouckého Dalibora z Hunčovic poručníkem sirotků po Mikuláši:
Bohunka. Tervarda a Alžběty.8)
R. 1406 přijal Tervard Čeňka z Tučína na spolek na svůj majetek v Domaželicích.4) Po 2
letech zapsáno Anně manželem 50 kop gr. věna na 9 činž. lánech a 3 zahradách v
Domaželicích.6)
R. 1415 nejen pojistil Tervard téže manž. Anně ve vsi Domaželicích na 9 lánech, krčmě,
polovici vsi a podsedku 10 kop gr. hřiven roční činže ve stu hřivnách věna jejího, ale
ustanovil ji poručnicí svých dítek a majetku.6) Druhou manž. jeho byla Alena, které zapsal r.
1446 100 hř. gr. v Domaželicích na 9 lánech, 4 zahradách, mlýně, 2 krčmách, dávajících
ročně 2 spisky soli. Současně přijal t. r. na spolek bratry Zichu z Volfenberku a Seloutek a
Jana z Volfenberku a Všechovic na ves Domaželice.7)
R. 1464 Johanka z Volfenberku přijala na spolek všeho, co měla v Domaželicích, svého
manžela Jana Sterna ze Statten-berku a po 17 letech (1481) se dovídáme, kterak Zbyněk z
Vra-hovic, Kryštofor z Penčína a Jan z Certorej, rukojmí za f Dorotu z Volfenberka za správu
Domaželic za její oddíl vložili do desk vlastním bratřím: Václavovi, Bernardovi8) a Čeňkovi
Sternům ze .Stattenberku tvrz Domaželice se vsi. dvorem, mlýnem a kost. podacím.9)
Podobně učinila pro řečené bratry Johanka z Volfenberka. Po f Aleny z Volfenberka t. r.
získali veškeré právo, které měla na Domaželicích po svém ujci Tervardovi. Vložil jim to do
desk správce a rukojmí za ni Vaněk z Lejova.10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., III, 89.
2) Z. d. ol., IV, 676.
3) Z. d. ol., VI, 262.
4) Z. d. ol., VII, 207. 5) Z. d. ol., VII, 605. 6) Z. d. ol., VIII, 419, 420. 7) Z. d. ol., X, 418,
419. 8) Manželkou jeho byla Ludmila z Vojslavic; Václav měl za manželku Kateřinu z
Domamilic a Buchlovic. 9) Z. d. ol., XII, 23. 10) Z. d. ol., XII., 23, 26.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Václav a Jan Šternové ze Stattenberku, z nichž poslední se psával také z Domaželic, bývali
často svědky neb rukojmími při prodeji statků.
R. 1511 vložil Jan Stern do desk vénné právo na Domaželice s tvrzí a dvorem, ves Želatovice
své manželce Alžbétfr z Prusinovic a 500 kop gr. k jejímu pravému vénnému právu.1} Když
sněm v Olomouci v litery po Třech králích r. 1584 se usnesl, aby sečteni byli poddaní na
statcích panských, vyhověl tomu Jan Stern dav usedlé své lidi vyhledati a sečísti. Nalezena
jich tehda 58 osob.2) Zemřel u vysokém stáří před r. 1592; neboť otcovští poručníci dítek a
statků po f Janovi, Jetřich Podstatský z Prusinovic, Jan Kobylka z Kobylího a na Vránové
Lhotě a Jan Moštěnský (Moščenský) ze Zámostí prodali tvrz a ves Domaželice s kost.
podacím, pivovarem, dvorem poplužným, mlýny, ves Želatovice Jáchymovi Žeranovskému ze
Sezenic a jeho ženě Anně Bítovské ze Slavíkovic za 12.336 zl.3)
R. 1596 držel Domaželice Viktorin Freiberger z Wasserhofur který přikoupil r. 1599 tvrz a

ves Čechy (v. i).4) Jeho dcera Anna byla manželkou Jana Felixe Říkovského z Dobrčic; syn
jejich Ctibor Ř. z D. a na Přestavlkách koupil r. 1639 Domaželice s patron, právem, ves
Čechy a díl Tučína, které později jeho syn Jan Rudolf Maxmilián prodal své sestře
Magdaleně,, provdané za Viléma Ottu Ullersdorfa z Němčího, za 12.500 zL R. 1671 přiznal
pan Vilém, že má v Domaželicích dvůr, pivovar,, lázenku, ovčirnu, palírnu, v Čechách dvůr a
mlýn. Po její smrti r. 1687 koupil je za 22.000 zl. Jan Burian Ullersdorf z Němčího od bratří
(Kryštofa a Ferdinanda). Nový majitel však již r. 1692: prodal Bedřichovi hr. z Oppersdorfu
Domaželice, Čechy, Pavlovice s částí (13 d.) Tučína za 46.000 zl. Když pán z Oppersdorfu.
koupil násl. roku Dřevohostice (v. t. v okresu bystřickém),. připojen statek domaželický k
němu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., XVII, 13.
2) Dto ve čtvrtek po 4. neděli postní 1584. Bočkova sbírka listin,
č. 7767. 3) Z. d. ol., XXX, 136. 4) Z. d. ol., XXXII 50. Viktorin Freiberger z W. byl r. 1584
úředníkem v Janovicích. Řídil také stavbu Nových Zámků v Uhrách. Držel také zboží
Vránové a r. 1587 byl přijat za obyvatele Moravy. Zemřel kolem r. 1616.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zemřel r. 1698 a Domaželice m. j. zdědil mladší syn Jiří Bedřich, pak jeho manželka
Františka roz. hr. Serenyová r. 1728 a po ní její sestra Josefa, provdaná-rovněž za Bedřicha
Ferd. z Oppersdorfu, který v poslední vůli r. 1774 jmenoval dědičkou druhou svou manželku
Marii Josefu roz. svob. pí z Fragštejna a dceru téhož jména. Po brzké smrti matčině dostaly se
Domaželice jakožto dědický podíl po ní sestrám: Josefě, provdané za Jindřicha hr. Matušku z
To-polčan, a Antonii z Oppersdorfu. Pak statek dědil po smrti Josefy její manžel Jindřich hr.
Matuška a 3 synové (Eduard, Albrecht a Heřman), ktefí však záhy zemřeli, načež otec oženil
se se švekruší Antonií z Oppersdorfu. R. 1820 dne 4. listopadu prohlášen za majitele celého
statku.
Po třicetileté válce byly Domaželice liduprázdny; na trati „Hrusicko" se v. Domaželic stávala
ves Hrušice neb Hrusice; před r. 1558 ves opustla; rovněž dědina Branka u Domaželic
zmizela navždy s povrchu zemského, byvši zpustošena od vojska Mansfeldova a od Švédů; v
1. pak 1661—1667 uteklo 13 usedlých, takže bylo všech 31 usedlostí a 7 domků pustých a se
zemí srovnáno; zůstalo jen 8 domků bez polí. Vrchnost ponechala užívání pozemků cizím
poddaným za roční plat.
Fara připomíná se zde již r. 1374. Nynější kostel zbudován asi ve stol. 16. Na hlav. oltáři jest
obraz sv. Jakuba od Norb. Pokorného z Tišnova místo dřívějšího z r. 1853, vedl. jsou
zasvěceny P. Marii s anděly (se starobyl. obrazem), sv. Barboře a loučení sv. Cyrila s bratrem
v Římě. R. 1924 dána nová šamot, dlažba za 14.000 K a mramorové stupně k oltáři a 1923
nová kříž. cesta vymalována týmž Pokorným. Patron, právo kostela bylo sloučeno se statkem
domaž. a později dřevohostickým; uvádíť se již r. 1374 při zápisu Domaželic Lackem z
Kravař Hynkovi a Mikuláši z Nákla.1) R. 1513 žaloval Jan Stern ze Stattenberku, majitel
Domaželic, Jana Karasa z Dudlebenky2) na svob. dvoře v Cechách, že si přivlastnil kostel,
pozemky a Nivy, a farář Volfgang r. 1520 téhož pro zadržený desátek z dvoru. Posl. kat. faráři
v 16. stol. byli: Václav Jičínský a Žibřid. Katolickou protireformaci dokončili olom. jesuité;
kostel byl v držení nekatolíků až do r. 1635; r. 1661 posledních 25 osob vrátilo se do církve.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1)Z, d. ol„ II, 547. 2) Volný má: Stern z Talemberku, Karas z Dolo benky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1616 byl zde evang. farářem Daniel Filomates, veliký dlužník přerovského faráře Jiřího
Sartoria, a r. 1620 kněz Tobiáš Šumberský, bratr kněze Jana Šumberského, faráře
litenčického. Faráři katoličtí po protireformaci tu dlouho nebývali. Déle působili: Josef Lhiver
(1764—1798), Fr. Gabek (-1813), Martin Hrbáček (—1850), Jan Bayer (—1876), za něhož
vyhořela střecha kostela, fara, škola a 19 domů, Fr. Bezloja (—1882), skladatel duch. knih,

vyučovacích pomůcek, životem světec, Jan Žváček (1888—1917); od r. 1918 Ant. Ghudík;
opravil kostel a oltáře (za 87.500 K), zjednal varhany (za 10.000 K) a 4 zvony (r. 1920 jeden,
r. 1927 tři1) za 37.500 K).
Přifařeny jsou Čechy, Podolí, Prusy, dvůr Marianin (Marjanov) a Lišna. Matriky od 1740.
Škola (od 1875 dvojtřídní, od 1894 trojtřídní) zřízena byla r. 1787, kdy vyučoval do r. 1810
Josef Matura a po něm do r. 1860 jeho syn Benedikt, jemuž otec školu postoupil. Ten dostával
6 kop, 15 snopů pšenice, 5 kop, 53 snopů ovsa a l kopu, 20 snopů ječmene ročně; na koledách
9y4 m. žita. Mimo to od rodičů dítek ročně 60 pecnů chleba. Na penězích míval odjinud 12 zl.
Školné obnášelo průměrně ročně 79 zl. 55 kr. Celkový příjem jeho čítal se ročně na 189 zl. 55
kr. za vyučování, hru na varhany a kostelnictví.
Býval zde pivovar, připomínaný již r. 1592, v 1. 1850 — 1868 cukrovar na místech dvora při
silnici do Dřevohostic, který současně s pivovarem zanikl. Z katastru jest 338 ha polí, 17 ha
luk, 10 ha zahrad, 10 ha pastvin a 32 ha lesa. Na staré obecní pečeti jest krojidlo a radlice
křížem přeložené.
Z pohrom živelních připomínají se požáry a povodně: 8. listopadu r. 1850 vypukl oheň, při
němž lehlo popelem 10 usedlostí, r. 1861 shořely 2 stodoly, škola, vše doškem kryté; oheň
zachvátil také kostel s věží, v níž byly zvony uchráněny; v další půl hodině zničeno ohněm
dalších 20 usedlostí s farou, uhořelo mnoho dobytka a 3 osoby.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Maji nápisy: „Památce padlých farniků ve světové válce 1914—1918. Padlým povždy
budou zvonit hrany, živé volat v chrámu svaté brány." — „Panenko Maria se svatého
Hostýna, oroduj za Domaželskou farnost u Syna." — „Svatý Josefe a všichni svati,
stůjte při nás, až budeme umírati." — Bývalé 3 zvony, jež se musily odvésti na vál.
účely, měly nápisy: „Za slavného věku hrabácí Milosti p. Jiřího hr. z Oppersdorfu
1785." — „Povyš hlasu svého k zbuzení lidu Božího, nebs nákladem učiněný dědiny
Domaželic. P. P. Z. Léta P. 1631." — Z r. 1753.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Povodně r. 1856, kdy Bystřička rozvodnila se tak, že voda zaplavila světnice v staveních a
jeden dům byl zcela zničen. Při druhé povodni 6. září 1910 přišly o život 4 dítky.
Jest zde Raiffeisenka a odbor Národní jednoty.

Grymov
familiantská, katastrální (106 ha) a politická samostatná obec sev.-vých. (10 km) Přerova při
potoku Libnšky; byla založena r. 1788 na pozemcích jednak opustlé vesnice „Mydlovar" (viz
lipenský okres), jednak bývalého radslavského dvoru.
Příbytky zřídili si osadníci prý ze zdiva tvrze mydlovarské.
Nedaleko při potoku Libušky jest Hložský mlýn či Hložín a samota Vrbovec. Ves jest
přifařena do Pavlovic a přiškolena do Radslavic. Na návsi kaple sv. Jana Křtitele.
R. 1835 bylo zde 29 domků se 143 obyv., do r. 1900 zůstal počet domků týž, 138 češ. a katol.
obyv., r. 1921 již 36 d., 195 češ. obyv., dle nábož. 191 kalol. a 4 čes.-slov.

Henčlov
katastrální (243 ha) a politická obec, záp. (545 km) Přerova, opodál silnice do Troubek, kam
jest i přifařena. Směrem k Rokytnici býval přes Bečvu převoz pro lidi. U řeky stávala panská
hospoda a Vrbovec, domek rybářův.
Henčlov jest žal. r. 1786. Jmenuje se po guber. radovi svob. pánu Hentschlovi. Vznikla na
rokytnickém panství, když se po zrušení řádu jesuitského dostalo ve správu náboženského
fondu. Tehdáž usneseno, jako se před tím stalo s dvorem citovským, aby se 378 měr rozdělilo
20 familiím stejným dílem s podmínkou, aby osadníci od 1. listopadu 1786 do 31. října 1787
vystavěli na levém břehu Bečvy dle určitého plánu dědinu s domky ve dvou řadách. Pro

každou usedlost vyměřeno místo 10 sáhů široké a 50 sáhů dlouhé.
Vrchnost rokytnická dala jim po řeku Bečvu pole a louky, které byly mezi ně rozděleny a
dány v nájem. Zároveň určeny byly novým osadníkům mnohé závazky, kterých kdyby
neplnili, mohla si vrchnost pozemky zpět vzíti; teprve po Sletech přešly těm, kdož si je
koupili, v dědictví a mohli jich užívati, zaměniti neb prodati, nikoliv však bez svolení
vrchnosti děliti. Kdyby noví usedlíci daní a dávek řádně neodváděli, ponechala si vrchnost na
těch usedlostech právo zástavní.
První osadnici přišli sem z Bochoře, Brodku, Přerova, Rokytnice, Troubek a odjinud.
Kovárnu postavila obec r. 1802, kterou nejprv pronajímala,, ale r. 1807 prodala za 330 zl.
Později kovárna byla i hospodou. Obec kováři povolila také místo na pálení dřevěného uhlí,
které dnes v pole obráceno, ale dosud na roli té (u starého dřevěného kříže) znatelná jest
stopa, kde stával milíř.1)
Do roku 1848 přibylo k původním 20 číslům nových 10* Z původních usedlíků drží podnes č.
15 potomci Jos. Vrány; ostatní rodiny vymřely.
R. 1848 vyprostil také Henčlovské za přiměřenou výplatu, všech závazků poddanských k
vrchnosti na všecky časy.2)
Pečeť obecní nese ve svém znaku studnu.
Na místě tomto nelze nezmíniti se o henčlovském samoukovi,. jak jej líčí Frant. Obrtel.3) Byl
to proslulý mistr mnoha řemesel jménem Konstantin Hošák (nar. 1793, -+ - 1857).
Na henčlovských pozemcích dařil se do let 80tých minulého století výborný len, jakého mimo
Dluhonice nebylo na okrese přerovském; a tu dodával mistr Konstantin dokonalé kolovraty i
do dědin sousedních.
Dřevěný kříž za dědinou při cestě k Přerovu z r. 1832 jest jeho dílo. Fukárky vlastní soustavy
fukarují dosud.
Myslivnu obývá 11 lidí.
Obec henčlovská byla do r. 1873 přiškolena do Troubek, R. 1872 započato se stavbou
jednotřídní školy. První učitel Jos. Deutsch měl služného 400 zl. ročně. R. 1911 přikročila
obec ke-stavbě nové budovy pro dvojtřidní školu; stavba i zařízení stálo-45.012 K 95 h.
Přifařen jest do Troubek.
Připomínají se živelní pohromy:, oheň 1911, 1913; r. 1919 10. srpna rozvodněná Bečva
zaplavila pozemky a způsobila mnoho škod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Selsky archiv, I, 181. 2) Obšírné pojednáni o tom viz v Selském archivu článek A.
Březiny, Kterak zakládali nové dědiny, I, str. 46. 3) Selský archiv, I, 30—32.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanovsko
katastrální [254 ha) a politická obec, jižně (8-5 km) Přerova na levém břehu Moštěnky; na
protějším břehu leží Vlkoš, kamž jest přifařeno a přiškoleno, a jejíž osudy sdílelo.
Příponou -sko označovaly se osady opustlé neb po zpustnutí nově osazené. Kanovsko
znamená místo, kde stávala osada Kanovice; skutečně slula tak r. 1408; od r. 1554 nazývá se
dnešním jménem. Zaniklať a před tím rokem byla nové osazena.
Kanovsko náleželo kdysi, jako Vlkóš, pánům z Ludanic na Chropyni, potom olom. biskupům.
R. 1566 dopsal hejtman kromě-řížský Jan z Hradiště Janu z Ludanic a na Chropyni v příčině
stížnosti kanovských starších na Heška z Vlkoše, jenž v opilství Kanovským nadával a je
zloději a zrádci nazýval.
Kanovsko stalo se r. 1568 součástí pernštýnského majetku koupí Vratislava z Pernštýna od
Jana z Ludanic; odtud vystřídalo se tu několik držitelů. R. 1614 koupil je kard. František z
Dietrich-štejna a připojil je k statkům biskupství olomouckého (v. Bochoř a Vlkoš). Za

kroměříž. hejtmana Kyselovského dařilo se poddaným zle; na př. r. 1700 měli zaplatiti pivo,
které vojsko obcí táhnoucí na jejich účet vypilo, ale pro chudobu, do níž následkem mnohých
robot upadli, platiti nemohli, a tak purkmistr a přísežní jejich dostali se proto do vězení.
Prosby o posečkání a propuštění uvězněných byly marný. Odpověď zněla táž: „Zamítají se, ať
zaplatí", a tak po 3 roky (1700—1703) byli ve vězení.1)
R. 1794 bylo ve vsi 34 domů s 246 obyv., jimž patřilo 600 m. dobrých polí, r. 1835 v 37
domech žilo 222 obyv., r. 1900 42 d. a 251 češ. a kat. obyv., r. 1921 : 44 d., 289 kat. a češ.
obyv., l cizozemec a l evang. Z katastru jest 224 ha polí, 5'36 ha luk, 5'87 ha zahrad, 10 ha
pastvin.
Samota: Mlýn „Polňák" s 3 obyv.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Rathsprotokoll o sezeních konsistoře olomouc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokory
politická a katastrální (679 ha) obec, leží po obou březích říčky Olešnice (Kokůrky) sz. (10
km) Přerova. Jméno odvozeno z osobního jména Kokora.
V městečku bývalo s poč. XVII. věku 50 domů (2 ¾ l po 57 m., 19 ½ l- po 38 m., 3 1/4. po 19
m., 14 podsedků s poli a 12 podsedků bez nich), z nichž r. 1673 přes polovici stálo opustlých,
a při nich přes 2 třetiny nezasetých polí; z pustin bylo 23 ještě od 30leté války (3/4 lán
Janačovský, 9 ½ l-, 2 ¼ l. a 11 podsedků) a 7 po r. 1673; t. r. Jira Marvan zemřel a ¾ lán jeho
opustí. Z podsedků Šusterův ujal Václav Nebojsejich, Kudlíkovský opět Martin Brzokoupil.
Všech pozemků bylo 1044 m; r. 1749 náleželo poddaným (16 1/21- po 50 m. a 27 podsedkům
po 11 ½ m) 1145 1/2 m polí 59 m. pustin, 15 5/8 m. zahrad, r. 1794 bylo zde 94 d. s 1650 m.
poli a 521 obyv., r. 1835: 134 d., 575 obyv., r. 1900: 206 d., 1112 češ. obyv., ze kterých 1110
kat. a 2 evang., r. 1921: 242 d., 1248 obyv., z nichž 1235 Č., 2 N„ 2 j. nár., 9 cizozemců, 1242
kat., 2 evang., 4 českosl.
Připomínají se již r. 1131. Tehdáž náležely Kokory olom. kostelu, který zde měl dvůr. Kokory
spojovala cesta s hlavní silnicí z Olomouce Brodkem do Přerova.1)
R. 1241 vpadli Kravařskem na Moravu Tataři; Kokorští utekli před nimi do lesů a slují v
blízkém okolí.
Olom. biskup Bruno (1245—1281) udělil Kokory lénem Kokorským z Kokor. Erb jejich byl:
zlatý lev vyrůstající ze zl. ozubené zdi. V Kokorách seděli na tvrzi stávající dle pověsti na
nynějším skalnatém „Hradisku,"2) kterou prý založil první kapitulní man toho rodu Lidéř z
Kokor, jehož jméno jakožto svědka vyskytuje se r. 1272 na listině pro klášter hradištský a
kostel sv. Jakuba v Olomouci.8)
R. 1312 uvádí se na listině pro olom. kostel Gyrin z Kokor, snad nástupce Lidéřftv, který
koupiv ves Liskovice, psal se z Kokor a na Liskovicích. Na jedné listině Unky z Majetína pro
ženský klášter sv. Jakuba v Olomouci z r. 1347 jmenuje se rukojmím Pabeš z Kokor, Doman
z Čekyně a Ješek z Cíhovic. Unka z Máj., Pabeš z K. a Doman z G. byli první toho rodu, jenž
užíval erbu Kokorských
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Bohuslav Kokorský, O erbu a rodu pánů Kokorských z Kokor. Příspěvek k pamětem
místečka Kokor. Časopis „Pozor", XVI1L, z r. 1886. Řada feuilletonů; zde v čísle 76.
2) Jest to návrší asi 10 minut vých. Kokor s valy dobře znatelnými. Lad. Hudeček, Hradisko
u Kokor (Přerovsko, vlastiv. sborník pro mládež župy olom., IV. roč., příloha k é. 3, str. U,
12).
3) Emler, Regesta, II, 323. Dto. 19. pros. 1272. Mezi svědky Lutherus, czudarius
Olomucensis.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Již r. 1351 vyskytuje se Jan z Kokor, snad syn Cyrinův a jeho žena Příbka. V Kokorách měl
tehdy zboží jakés Vilém z Herštejna, jež obdržel kdysi od markrabí Jana; toto koupila od něho
r. 1351 Přibka a přijala na ně svého muže na spolek.1)
Jeho syn Oldřich spolčil se r. 1356 navzájem na statky v Kozlovicích s Janem z Kozlovic.
Tehdy (1364) měs. rada olomoucká jmenovala Kokory mezi obcemi, které byly povinny
odváděti platy k mostům přes řeku Moravu pod kopcem v Olomouci; Kokory platily 3 a 4
haléře.
Druhý syn Jana z Kokor bylBohuslavčiBušekzKokor, který r. 1368 upsal své ženě Perchtě
věno 100 hř. gr. na Kokorách.
Vedle Oldřicha a Buška připomínají se v letech 1353 a 1359 jiní dva členové rodiny
kokorské, Jakub a Petr z Kokor, vikáři metropol, chráma v Olomouci.
Za Oldřicha a Buška založen prý v Kokorách kostel se hřbitovem, na témž místě, kde nynější
farní kostel Nanebevzetí P. Marie stojí. Až do r. 1370 byly Kokory přifařeny do Přerova. Kde
původně fara stála, nedá se zjistiti; příslušely k ní mnohé polnosti a jeden z mlýnů
kokorských. Prvním farářem byl zde Racek, Buškův syn.2)
Synové Oldřichovi byli: Zdeněk, Cyril, Mrakeš a Bohuslav (Bohuš). Zdeněk byl dvakráte
ženat; první žena jeho byla Dorota, druhá Eliška. Dorotě upsal r. 1368 V23 kopy gr. činže na
Víceměřicích, l1/, kopy v Důrrenbachu a v Kokorách na dvoře a přísl. 80 kop gr. věna.3) Než
již r. 1373 pustil Zdenek jednu polovici Kokor svému příbuznému Bedřichovi ze Štulbachu,
který hned téhož r. upsal své ženě Kateřině věno 50 hř. ve Věžkách Vlkoši, na polovici Kokor
a svém dílu v Bochoři.4) Téhož roku spolčil se Zdeněk na zahradu nedaleko kostela v
Kokorách s bratrem Cyrilem.5)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1) C. D. M., VIII, 44, 166, 238. Z. d. ol., I, 207.
2) B. Kokorský, O erbu rodu pánů
Kokorských z Kokor. Časopis Pozor, roč. XVIII (1886), čís. 78. Z. d. ol., II, 344.
3) Z. d. ol., I, 1006.
4) Z. d. ol., II, 231. Z. d. ol., II, 253.
------------------------------------------------------------------------------------------------Bratří Zdeněk a Cyril spolčili se r. 1373. Zdeněk ovšem jen s jednou zahradou nedaleko
kostela v Kokorách, Cyril s veškerým svým majetkem; spolek ten byl však již r. 1379 z desk
vymazán.1) Zmíněného r. 1373 prodal Cyril Zbyňkovi z Kokor, Kateřině, své manž., 1V2
lánu ve Věžkách a Mydlovarech čtvrtlán, Mukařovi z Kokor ve Věžkách 11/2lán a
Mydlovarech ¼ lán.2)
Manželka Cyrilova byla Markéta, kteréž upsal r. 1379 véno 140 hř. na veškerém svém
kokorském majetku. R. 1381 koupil od Viléma z Kokor, syna Zdeňkova, celý jeho podíl v
Kokorách, ale ihned prodal Zdeňkovi vše, co zde měl mimo mlýn a čtvrtlán, již dříve kostelu
darovaný.3)
Cyril hleděl odtud jinde rozšířiti své statky. Třetí syn Oldřichův byl Mrakeš z Kokor; byl
druhým kokor. farářem a nástupcem kněze Racka.
\
Čtvrtý syn Oldřichův byl Bohuslav, rovněž Bušek zvaný, a ženou jeho byla Berta či Perchta.
Měl statky většinou mimo Kokory.
Bohuslav byl rychtářem ve vsi Krčmáni, která náležela olom. vikářům. Pro přísnost nebyl u
lidu oblíben a proto uzavřel s ním vikář Albert smlouvu, kterou pravomoc jeho soudcovskou
nad Krčmáni od něho koupil a dal si, udav závažné důvody, tuto smlouvu od kapituly
olomoucké potvrditi.
Bohuslav z Kokor zemřel r. 1406 a zanechal ženu Perchtu a několik dětí.
Přihlédněme nyní k synům bratra Oldřichova Buška z Kokor a jeho ženy, rovněž Perchty.
Byli to: Eustach (Stach), Jan, Racek a Markéta, provdaná za Ješka z Kožušic. Racek byl
prvním farářem kokorským.
Farář Racek, maje dosti statků farářských zřekl se svého podílu v Kokorách ve prospěch
svého bratra Stacha.

Jan, druhý syn Buškův, spolčil se r. 1365 s bratrem Stachem na svůj majetek v Kokorách.
Podobný spolek uzavřel se Zbyňkem z Kokor: neboť r. 1376 žádá Jan, aby jeho spolek s ním
byl z desk vymazán.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) R. 1373 20. dubna v Přerově zavázali se Unka z Majetina a jeho syn Viknan Cyrilovi 20 hř.
ve dvou letech k rukám plebána v Kokorách, Zdeňka a Mukaře z Kokor, vrátiti. C. D. M.,
XV, 124.
2) Z. d. ol, II,' 374, 375. 3) Z. d. ol., IV, 66, 67.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jan měl také některé zboží v Lýskách, odkud se psal z Lýsek, a v Prosenicích, kde r. 1386 se
Stachem upsali Kateřině, manželce posléze jmenovaného, na 3 činž. lánech 4 hř. gr. roční
činže ve 40 hř. gr. věna.1)
V letech 1415 a 1416 Jan a Hynek z Kokor spolčili se na své statky. O Hynkovi z Kokor
dovídáme se z desk, že r. 1420 koupil od Protivce ze Zástřizl veškeré jeho zboží v Lýskách a
Prosenicích ;2) jinak není o něm jiných zpráv a také nevíme, v jakých příbuzenských svazcích
byl k těmto a dalším členům rodu Kokorských.
Vedle synů Oldřichových a Buškových připomínají se v té době členové rodiny Kokorských:
Ruš, Soběn, Jakub, Lukáš a Václav z Kokor.
O Soběnovi a jeho synech pojedná se později. O Jakubovi jsou v deskách jenom dvě zprávy, z
nichž vysvítá, že měl majetek v Kokorách, na němž své ženě upsal r. 1368 věno. Lukáš z
Kokor vyskytuje se v půhonech r. 1375. Václav z Kokor žaloval r. 1398 Jana z Majetína ze 4
hř. gr., že mu dal svolení, aby statek jeho v Majetíně převedl na Mrakše z Kokor a přijal od
něho za to ty 4 hř. gr., ale pak se ukázalo, že Jan zde ničeho neměl, neboť zboží to náleželo
Valentinovi z Majetína. Ruš z Kokor vyskytuje se po prvé na listině z r. 1354 (27. července
datované), kde podepsán jako rukojmí při prodeji tvrze Majetínské a Lhotky bratřím Janu
Drslavu z Kravař. Synové jeho. byli zmíněný Mukař, Zbyněk a Jan zv. Rindfleisch.
Mukař z Kokor byl z nejzámožnějších zemanů v tomto kraji a statky svoje koupěmi ještě
rozmnožoval. R. 1376 upsal * své ženě Dorotě věnem poplužní dvůr v Lýskách, v
Mydlovarech a Lýskách 3 hř. činže a lán v Radvanicích;3) kromě toho v Lýskách ještě 3 hř.,
kde koupil k tomu činžovní lán od Peška K Prosenic.4) R. 1384 koupil od Ješka Hromady ze
Sušice ves Pavlovice s kostelním podacím, dvůr, louku, 2 rybníky a lesy, pak ves Prusinky
mimo dvůr Bartoňův a lesík, ves Lhotu pustou a v Tučínu krčmu .a 1/2lán.
R. 1407 mluví se o něm jako o nebožtíku, když Zbyněk žaloval Jankovou Rindfleischovou z
50 hř. gr., že nebožtík Mukař, jeho bratr, uložil si je u ní hotově, ale pak vrátiti je nechtěla.5)
Mukař z Kokor ponechal syna Jana Mukaře a dceru Kateřinu, provdanou za Haška z Vrchlabí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., IV, 788.
2) Z. d. ol., IX, 290.
3) Z. d. ol., III, 57, 148. 4) Z. d. ol., IV, 431.
5) Kn. půh. ol., I, 229, 230.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1482 přijal na spolek svého švagra Haška z Vrchlabí a sestru Kateřinu, jeho ženu, na
veškeren svůj majetek.
Zbyněk druhý, syn Rusův a bratr Mukařův, měl později majetek mimo Kokory, kde držel
dvůr, koupený r. 1368 od Vojtěcha z Buku, zároveň s tvrzí v Buku, kterou však r. 1377
prodal. Dvůr v Kokorách také prodal r. 1371 Zdeňkovi z Kokor, načež se zakoupil se svojí
ženou r. 1373 od Cyrila z Kokor ve Věžkách a Mydlovarech, r. 1377 v Ghylči, jak tehdy slulo
Vese-líčko, kde Kateřině, své manž., upsal věno.
Zbyněk z Kokor byl komorníkem při zem. soudě olomouckém. Dcera jeho Anna byla
provdána za Protivce ze Zástřizl.
Po zvolení bisk. Konráda přijímali manové léna a skládali r. 1408 přísahu manskou; mezi
nimi byl i Zbyněk, který za sirotky Jana Mukaře (po Mukařovi) a Hynka Stacha (po Stachovi)
přijal lénem mýto v Přerově a složil přísahu.1)

Třetí syn Rusův byl Jan z Kokor zv. Rindfleisch, jenž měl ve Vojnicích svobodný dvůr, který
r. 1397 od kněze Matěje z Jevíčka koupil, a na nějž své bratry Zbyňka a Mukaře přijal na
spolek.
O Oldřichovi z Kokor a jeho synech Zdeňkovi, Cyrilovi, Mrakšovi a Bohuslavovi víme, že
Mrakeš byl knězem a farářem kokorským, a že měli potomstvo jen Zdeněk a Bohuslav.
Synem Zdeňkovým byl Vilém z Kokor, jenž prodal r. 1381 veškerý svůj podíl v Kokorách
strýci Cyrilovi; odtud měl majetek mimo Kokory. Žena jeho byla Barbora.
Bohuslav, nejmladší syn Oldřichův, měl s manželkou svojí Perchtou rodinu velice četnou:
Bohuslava, Mikeše, Mrakše, Zdeňka, Závise, Annu a Elišku. Bohuslav či Bohuš z Kokor vyskytuje se po prvé až r. 1437 následkem přerušení v deskách za husitské války v letech
1420—1437. Toho r. 1437 prodal Václavovi ze Žeravic ves Prosenice s jedním břehem
Bečvy; Závis z Kunčic žaloval jej pro jakés rukojemství za Bočka Puklice o ves Buk.2) R.
1446 upsal své ženě Kateřině z Vícova půl osmé hřivny nájmu ze svých statků v Kokorách.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z.d. ol. XIV, 51
2) Kn. Půh. Ol. III.54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Druhý syn Bohuslavův a Perchty byl Mikše z Kokor, obyčejně zv. Mikšík. Ženou jeho byla
Anna z Lechotic, které Bohuš upsal r. 1397 věnem 5 hř. gr. ze svého podílu v Kokorách a ona
zase přijala jej a syny na spolek na své véno v Lecho-ticích. Sestra Mikšova Eliška, žena
kdysi Mecha ze Lhotky, přijala r. 1406 Mikšika zároveň s manž. Albrechtem z Kralic na
spolek na své věno, jež měla od Mecha v Kovářově, na dvoře v Hrábí á Lhotě; zároveň matka
Perchta naložila rovněž tak se svým věnem v Kokorách a spolčila se se syny Mikšíkem, Zdeňkem, Závišem a Mrakšem.1)
Mikeš byl povahy násilné, o čemž svědčí půhon, kterým jej r. 1406 pohnal Adámek z
Přestavlk, že mu vpadl v jeho dědictví v Přestavlkách bez viny a bez práva, a pobral mu zde
dobytek, pálil dvory, vylovil rybníky, pokácel háje, obral lidi a způsobil mu tím škody za 80
hřiven.3)
Zlá došla opět na Mikeše žaloba r. 1419. Tehdy pohnala jej Anna z Krásna ze 200 kop gr., že
jí kázal pobrati, co jí otec její dal, a to truhlu, peníze, listy, klenoty i odění, přijev na pohřeb
otce jejího a vzav od ní klíče od té truhly.3) Zemřel brzo po r. 1420 i s manž. svou.
O bratru Mikšové Mrakšovi zmínili jsme, že jej s ostatními syny přijala matka Perchta r. 1406
na spolek svého věna v Kokorách a ten postoupil r. 1415 svůj dědičný podíl bratru Mikšovi.
Zdeněk, bratr jejich a čtvrtý syn Bohuslavův, přijal téhož r. 1415 bratra Závise na spolek a r.
1416 spolčil se s ním Jan či Ješek z Mrlínka, kterého ustanovil r. 1418 poručníkem svých dětí
a statků; potom upsal Zdeněk své ženě Ofce roz. Číhov-kové 100 hř. gr. věna v Kokorách. Její
matka Zdenka, vdova po Hanušovi Gíhovkovi z Gechovic, přijala r. 1420 svou dceru Ofku a
jejího manžela Zdeňka na spolek svého věna v Zlámaném Újezdě. Mizí sice potom stopa po
něm v zem. deskách, ale v půhonech často se jeho jméno vyskytuje.
Podivnou žalobou stíhal Zdeňka Divá z Čekyně, že prý monstrance stříbrné a dvou kalichů
kostelu kokorskému nevrátil, jakož se s ním dobrými lidmi smluvil.4)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol, VII, 20, '22.
2) Kn. půh. ol., I, 148.
3) Kn. půh. ol., II, 596, 615.
4) Kn. půh. ol., III, 479.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poslední syn Bohuslavův a Perchty byl Závis z Kokor, jenž měl v Kokorách alodiální dvůr, na
němž s přísl. upsal r. 1406 své ženě Elišce 2 kopy gr. roční činže.1)
Sestry těchto bratři byly Eliška a Anna. O Elišce víme, že byla provdána za Mecha ze Lhotky,
ale již r. 1406 byla 7 neb 8 let vdovou. Toho roku spolčila se s Mikšem a Albrechtem z Kralic
na své věno, jež měla od Mecha v Kovářově, na dvoře v Hrábí a Lhotě. Albrecht z Kralic byl
pak její druhý manžel. R. 1407 obdržela od Vítka ze Lhoty, bratra Mechová, v dědičné držení

ves Slavětín na Litovelsku, načež jemu vtělila do desk své věno ve Lhotě a na dvoře v Hrábí a
na své statky v Sla-větíně přijala na spolek Alberta a Mikuláše z Kralic.
Sestra její Anna byla provdána za Hynka Podstatského z Prusinovic; bratr Mikeš vyplatil jí r.
1409 véno, které měla po otci na majetku v Kokorách.
Vedle uvedených Kokorských připomíná se současně s nimi větev toho rodu od Soběna z
Kokor pocházející, který se zbožím v Kokorách měl majetek také ve Vinarech. Alespoň r.
1371 postoupil Soběn z Kokor Matějovi Baďurovi z Vinař dvůr, 2 pod-sedky a pozemek.2) R.
1384 upsal věnným právem ženě svého syna Dománka Markétě 2Va hř. gr. roční činže.3) Po
letech r. 1398 jmenuje se žena Domanova Dorota z Dobré Vody, které muž její upsal v
Kokorách na své polovici věno v 75 hř. gr.4)
Doman měl syna Jana a dceru Annu; všichni tři prodali r. 1417 statky své v Lukově.5)
Kdy Doman zemřel, nelze plně zjistiti; po r. 1417 není o něm zmínky; než již r. 1418 přijala
žena jeho Dorota syna Jana na spolek svého věna v Kokorách a Mezících.6)
Ještě r. 1437 žila vdova Dorota z Dobré Vody, neboť t. r. přijala svého bratra Slávka a sestru
Kateřinu z Gíhovic na spolek svého věna v Kokorách, Mezících a Pateříně.7) Po 10 letech
vtělil Slávek z Dobré Vody své sestře Kateřině svoje dědictví (dvůr s přísl. patron, právo v
Kok.).8) O Domanovým bratru Bartoiovi dlužno dodati, že byl olom. purkrabím.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------!) Z. d. ol., VII, 223. 2) Z. d. ol., II, 131. 3) Z. d. ol., IV, 375. 4) Z. d. ol.. VI, 788. 5) Z. d. ol.,
IX, 109. 6) Z. d. ol, IX, 110.7) Z. d. ol, X, 60. 8) Z. d. ol, X, 773.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Současně s bratry Domanem a Bartošem vyskytují se bratří: Jiři, Mikeš, Zdeněk a Bohuslav
Kokorští z Kokor. Jiří měl v Kokorách otcovský podíl: dvůr, půl třetí krčmy a čtvrtinu mlýna;
na něm r. 1437 zapsal své ženě Dorotě 125 hř. gr. věnným právem.1)
Mikeš z Kokor koupil sice r. 1481 od Markéty či Machny z Duban a Jindřicha z Vlašimě tvrz
a ves Majetín,2) pustou ves Mastník a ve vsi Bolelouci něco platu, ale prodal současné
Protivcovi st. ze Zástřizl zboží a svoje dědictví v Tištíně. Zemřel asi r. 1490; Ctibor
Tovačovský z Gimburka jako poručník dítek po něm pozůstalých, prodal jménem jich pro
dluhy, co otec jejich Mikeš byl r. 1481 koupil, totiž tvrz a ves Majetín, pustý Mastník a plat
jakýs v Bolelouci a vrátil také Bohuslavovi z Kokor, co Mikeš kdysi od něho koupil. Synové
jeho byli Jan, Jindřich, Mikuláš, Václav a Jiří.
Zdá se, že bratří Jan a Jindřich nabyli později opět otcovského zboží, vyrovnavše se s věřiteli
zemřelého svého otce. Jest totiž k r. 1516 zpráva v deskách zem., že bratří Jan a Jindřich z
Kokor prodali t. r. Janu Kobíkovi z Opatova Majetín s tvrzí a vše, co měli v Bolelouci, k tomu
pustou ves Lhotku s po-plužním dvorem.8)
Jindřichovou ženou byla Kateřina z Hrádku. Mikuláš, jeho bratr, byl dvakráte ženat: s Martou
ze Sloupna, pak s Apolenou z Prusinovíc. R. 1548 prodali oba tito bratří Václavu z Ludanic
ves Dobromělice s kostel, podacím a přísl. Naopak koupili si Mikuláš a žena jeho Marta od
Přemka z Víčková ves Šardičky s jedním hájkem ve vsi Roštítkách, kde Mikuláš své druhé
ženě upsal r. 1553 věno na dvoře a na vsi Šardičkách: posl. ves však r. 1568 prodal Petrovi
Doupovcovi z Doupova.
R. 1561 prodali bratří Jan a Václav svému bratru Jiřímu tvrz a ves Čechy s dvorem a přísl., na
kterémž zboží upsal Jiří své ženě Markétě z Přestavlk ihned její véno.
Jiný Jindřich z Kokor měl za matku Elišku z Jinošova; společně koupili si r. 1446 od Ondřeje
z Chvalkovic a Heřmana z Pavlovic v Žera vících pustou tvrz, svobodný dvůr a mlýn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., X, 242.
2) Psával se Mikeš z Kokor a na Majetině.
3) Tento Kobík prodal r. 1521 (8. srpna) tvrz majetinskou s dvorem v Bolelouct Janu z
Pernštýna; mezi smluvci toho prodeje v Prostějově byl Jindřich z Kokor. Tamtéž, XX, 309.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následujícího r. 1447 upsal Jindřich za souhlasu své matky své ženě Heleně z Bětova 80 hř.
gr. v Žeravicích.
Třetí bratr Jiřího a Mikše byl Zdeněk z Kokor, který se později psával na Majetíně. R. 1480
přijala jej na spolek Markéta z Přerova na své dědictví, na dvůr totiž a pustou ves Račov,
čemuž odporoval Jan z Žerotína.
R. 1490 prodal a zapsal bratru Rohuslavovi z Kokor a na Tršicích vlastni dědictví, kteréž na
něho přešlo po jeho předcích, kteréž se mu dostalo po jeho bratřích Mikšovi a Jiříkovi z
Kokor, totiž 3 dvory, kteréž drželi strýcové jeho Zdeněk, Mikeš a Janek a po nich otec jeho tu
v Kokorách.1)
R. 1499 listinou danou v Prešpurku dne 10. listop. potvrdil král Vladislav Zdeňkovi z Kokor
na Majetíně smlouvu jeho s Magdalenou, převoryší kláštera sv. Kateřiny v Olomouci;
smlouva ta uzavřená 3. července 1499 týkala se vody Břodkem tekoucí a mlýna tamtéž.
Zdeněk z Kokor na Majetíně měl správu Brodku a Citová od kl. sv. Kateřiny v Olomouci,
kterou král Vladislav, ježto statky •duchovní příslušely ku komoře královské, jemu a jeho
synům, Janu a Jindřichovi 23. pros. 1513 potvrdil po dobu jejich života.2) Byl také ve
službách Viktorina z Kunštátu, jak patrno z půhonu, kterýmž Viktorina pohnal: „Že mi dlužen
za mu službu i za koně."
Bratr Jiřího, Mikše a Zdeňka, o němž nyní pojednáme, byl Bohuslav z Kokor. Byl ženat s
Markétou z Prusinovic a s Markétou z Vrahovic. Dle určité zprávy v deskách k r. 1501 byli
synové jeho z prvního manželství Jiří a Závis z Kokor.
V zem. deskách nacházíme vklad krále Jiřího z Poděbrad, kterým zapsal r. 1464 Bohuslavovi
a jeho dědicům právo na věno, které po smrti Elišky, vdovy po Zdeňkovi z Kokor, naň, jako
na markraběte mor., bylo připadlo.3) Téhož r. spolčila se s ním na Tršice žena jeho Markéta z
Prusinovic, čemuž odporoval Jan ze Železné, ale marně; psal se pak také z Tršic. R. 1466 již
druhé ženě Markétě z Vrahovic upsal věnné právo na tvrzi a vsi Tršicích.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., XIII, 3. 3) Z. d. ol., XI, 26. 2). Archiv Český, XVII, 194, 195; viz Brodek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Poručník sirotkův po Mikšovi z Kokor pozůstalých, Ctibor Tovačovský z Cimburka, vrátil r.
1490 jménem jich Bohuslavovi vše, co Mikeš kdysi od něho koupil, ale nesplatil, a téhož r.
prodal jemu Jiří z Kokor své vlastní dědictví, t. j. svůj podíl v Kokorách, na němž otec jeho
seděl, tvrz totiž, dvůr a kostelní podací.1) Bohuslav získav, jak praveno, celé Kokory sám, byl
pak samojediným vládykou, který Kokorami vládl. Nebylo to jenom na krátkou dobu.
Neznámo z jaké příčiny, snad, že se jemu zde nelíbilo, již po dvou letech r. 1492 prodal ves
Kokory s tvrzí, kostel, podacím s dvory a se všemi, kteří byli v Kokorách kromě člověka,
kterého Mukař tu měl na zahradě proti mlýnu, Hynkovi z Ludanic,2) kterýž je připojil k
Rokytnici (v. t.).
Tím končí historie Kokor za rytířů Kokorskýoh z Kokor. Členové toho rodu, tehdáž velice
rozvětveného, sidleli pak na různých tvrzích v kraji olomouckém, hlavně v Tršieích, Majetíně
a Laškově. Na př.: Byli to synové Bohuslavovi z prvního manželství jeho s Markétou z
Prusinovic, Jiří a Závis.
Závis držel Tršice, které však r. 1502 s jinými statky prodal. Jiří koupil 'Cetechovice a psal se
z Cetechovic; prodal je však r. 1517.
Jan a Jindřich, synové Mikšovi vládli Majetínem.
S nimi současně vyskytují se bratří Bartoš a Divá, kteří měli statky v Žeravicích a Lhotě; Divá
byl komorníkem menšího práva v Olomouci.
Hynek z Ludanic upsal r. 1496 své ženě Anežce z Gutštejna věno v Kokorách a Ratajích. Jeho
syn Puta pojistil podobně r. 1546 své ženě Marianě z Lippy ku pravému vénnému právu 7500
zl. na městečku Kokorách3) a r. 1557 také druhé manželce Johance ze Zástřizl 750 zl. nad
věno na zámku a městečku Rokytnici.4) Naopak Johanka ze Zástřizl Půtovi z Ludanic, svému

manželi, zapsala 3250 kop gr. a 750 zl. nad véno.
Po Půtovi dědil jeho statky bratr Václav z Ludanic; když týž zemřel (1571), prodal na místě
panny Kateřiny, sirotka a vlastní dcery po + Václavu z Ludanic, Zacharyáš z Hradce .a na
Telči, předešlý hejtman mor., podle naučení pánů soudců a zapsal rokytnický statek Jetřichovi
staršímu Podstatskému z Prusinovic, nejvýš, písaři mark. mor. (v. Rokytnici).
Kokory jmenují se městečkem již r. 1546. Farní starý kostel Nanebevzetí P. Marie byl
zbudován ve stol. XIV, nynější r. 1809 na místě starého na sev. záp. straně za obcí. Má 3
oltáře: Nanebevzetí Panny Marie, sv. Jáchyma a Anny, a sv. Jana Nep. Ze zvonů (z r. 1524,
1592, 1867 a 1895) zůstal pouze první; ostatní odvedeny. R. 1923 zakoupeny tři u Rich.
Herolda v Chomutově. Křtitelnice z r. 1771 jest z kokorského vápence. V kostele stojí 17
soch, z nichž pouze sv. Petra a Pavla, sv. Vojtěcha a Vendelína a sv. Prokopa jsou staré.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., XIII, 3.
2) Z. d, ol., XIV, 5, 3) Z., d. ol., XXV, 39. 4) Z. d. ol., XXVI, 15.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Do r. 1370 byly Kokory přifařeny do Přerova. Pak zřízena zde samostatná fara, k níž
příslušely četné pozemky a jeden z mlýnů kokorských: prvním farářem byl kněz Racek, syn
Bohuslava Kokorského z Kokor, druhým jeho bratranec Mrakeš, syn Oldřichův. Kolem r.
1437 byl farářem kokorským kněz Augustin, jenž pohnal t. r. Jana z Helfenštejna ze 70 hř. gr.,
že mu držel jeho plat v Lipníku a nechtěl svým poddaným lipenským naříditi, aby mu ho
dávali, jak byli slíbili.1)
Rytířský rod Kokorskych z Kokor byl přísně katolický; proto také Bohuslav z Kokor a na
Lásko ve stavovského odboje proti Ferdinandu II. se neúčastnil; nicméně, ještě pokud vládl
rod ten Kokorám, rozšířilo se zde bratrské učení tou měrou, že Bratří zřídili si v Kokorách
sbor. Kapitulní olom. děkan Dambrovský z v. Philopon vypověděl r. 1577 Bratry, příslušné ke
sboru ko~ korskému, z kapitulních statků. V letech 1611 —1613 byl farářem v Kokorách
Polák z diecése lublínské, Albert Grinaerius; po něm Ondřej Kopa a r. 1619 Valentin
Topolský. R. 1634 za válečné vřavy fara zde zanikla; byla brzy obnovena; jako filiálka
přidány k ni Rokytnice s Lukovou a kostel v Citově. Přifařeny: Čele-chovice, Nelešovice,
Majetín, Čekyně, Lhotka. Rokytnice ještě r. 1772 byla filiálkou. Následkem nedostatku
katolického kněžstva stalo se, že r. 1628 bylo přifařeno do Kokor 11 obcí, které před tím
příslušely třem farnostem: kokorské, citovské a rokytnické. Nedostatek domácích knězi vedl k
tomu, že povoláváni byli na fary k nám knězi z Polska; tak r. 1633 byl zde farářem Polák
Martin Kolčinský,3) který k rozkazu kardin. Dietrichštejna zaslal olom. konsistoři popis své
farnosti či literas oboedientiae.8) Dle něho bylo v přifařené Čekyni 17 nekatolíků, v
Žeravicích 17t v Malé Lhotě všichni, v Citově, kde bývala modlitebna, 16 a v Rokytnici
zbořený kostel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1) Kn. půh., III, sir. 511.
2) Poněvadž v Žeravicích vyskytuji se jména: Vojtěch Polák a Havel Mazur, v Citově pak
Micka Polák, soudí se, že za farářem Polákem táhli se jiní krajané jeho a statky pusté u nás
osazovali. Edv. Můller, Farnost kokorská 1. 1633. Selský archiv, 1903, str. 115—118.
3) Bočkova sbírka listin, čís. 8688. Selský archiv tamtéž.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na žádost Karla Haugvice, jemuž tehdáž Kokory s dědinami: Rokytnicí, Lukovou,
Čelechovicemi a Nelešovicemi náležely, přicházel do Kokor každou neděli a svátek jesuita z
Olomouce. Dle zprávy Kolčinského nezůstalo po třicetileté válce faráři z farských rolí nic, ale
Kokorští dosvědčili, že mu náleží v Kokorách lán a několik měřic poli, v Rokytnici 3
zahrádky.
Z farářů déle působili: Martin Janač (1685-1709), Matouš Sedláček (1720—1729), Jos.
Klement (1741—1761), Jos. Link (1827—1854), Jan Miksch (—1878), Daniel Deutsch (—

1906), Jan Vepřek (—1921), Ignác Korhoň od r. 1927.
Kostel starý měl presbytář goticky klenutý, loď strop rovný, palachový a praví se o něm v
úřední zprávě z panství rokyt-nického r. 1801, že byl na spadnutí a malý, takže polovice
farniků musila při bohoslužbách státi venku. Již r. 1789 měl se přestavěti, ale pro válku k
tomu nedošlo, byl jen opraven. Poněvadž stál na návrší, vedly k němu ještě r. 1807 dřevěné
kryté schody. Hřbitov kolem kostela.
Fara několikrát vyhořela. R. 1922 byla fara s hosp. staveními, kostel s oltáři opraveny a
zavedeno všudy elektr. osvětlení. Oprava stála 130.000 Kč. Dle úřední zprávy z r. 1801 pozůstávaly tehdáž příjmy farářovy z desátku, naturalií a platu z kostelního fondu a od
vrchnosti; příslušelo k faře 96 m. rolí.
Škola již r. 1667. Koncem 18 stol. byla farní; vydržoval ji patronátní fond a vrchnost. Učitel
dostával od kostela 4 zl. 22 kr., 2 m. pole, třetinu štoly a platy při pohřbech, celkem 28 zl. 22
kr. Za koledu, kantace a za před tím dávané mu koláče, vejce a j. 84 zl. 291/2 kr.
R. 1850 za velikého požáru lehly popelem celé Kokory s farou a školou. Vyučovalo se pak v
jedné světnici v obec. hostinci „Na Osmeku". Teprve r. 1853 dostavěna nynější jednopatrová
budova školní.
Z učitelů, kteří zde působili, zasluhují zmínky František a Antonín Geislerové, oba znamenití
hudebníci. R. 1886 Ant. Geisler odešel na odpočinek a zemřel v Kokorách r. 1893.1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Jeho synové, kteří se zde narodili, byli: P. Jindř. Geisler, kanovník olomoucký, MUDr. a
JUDr. Geislerové, velkoprůmyslník v Morav. Ostravě Jan Geisler a jejich sestra Marie
Matulová, roz. Geislerová, ředitelka měšťan. školy v Morav. Ostravě.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Po něm Fr. Vybíral (—1917) a Ladislav Hudeček (—1926), jenž má zásluhy o okrášleni obce
parky a o přírodopisné sbírky. Obecná škola má letos 4 tř. se 145 žáky. Bývala zde do
převratu trojtřídní soukromá dívčí škola klášterní dominikánek, v jichž klášteře jest kaple
Srdce Ježíšova. Chlapecká (2tř.) byla ve školní budově. Měšťanská obvodová smíšená škola
zřízena r. 1923; řed. byl Max. Hložek (—1926), dnes Jaroslav Kučera. Ve 3 tř. jest letos 91
žáků. R. 1926 spojená obec. s měšťankou pod jednu správu. Také pro obě postavena nádherná
budova (obr. 21.) r. 1925. Knihovna žák. ob. školy 449 sv., měšť. šk. 222 s v., knih. uč. ob.
školy 352 sv., na měšť. 272 sv.
Dříve bývaly u Kokor vinohrady, jako u Lukové, Horní Moštěnice a Čech.1) Také
rybníkářství bylo zde značné. Již r. 1499 uzavřena smlouva mezi převoryší kláštera sv.
Kateřiny v Olomouci a Zdeňkem z Kokor, dle které mohl Zdeněk vésti vodu od Brodku na
své rybníky. Jeden rybník „Kalábský" založil Puta z Ludanic; z něho vytékala řeka Olešnice,
při níž nad rybníkem tím stával mlýn dosud „Kaláb" zvaný. Týž rybník hrozil za trvalých
dešťů zkázou Brodku, takže Puta koupil r. 1544 od převoryše Anny Bílovské kus klášterního
pole, aby mohl vodou prorvanou hráz opraviti a zvýšiti; ku zmíněnému mlýnu vedl náhon z
Olešnice, při kterém musil Puta také hráz zříditi, aby z něho nemohla voda na pole brodecká
přetékati. Po 185 letech r. 1729 obnovena smlouva ta mezi kolejí jesuitskou a klášterem sv.
Kateřiny (v. Brodek).
Druhý mlýn kokorský byl při potoku Kopřivnici, který u Kokor vpadá do Olešnice; samota
„Hráza" upomíná na bývalé zde rybníky: Přední, Prostřední, Brambor a Komorní, z nichž
prvé tři byly r. 1789 vypuštěny. Velkostatku tehdy patřil panský pivovar,2) dva mlýny při
mlýnské strouze protékající městečkem, přes kterou vedl obecní most. Mimo to byl zde olejny
mlýn a do r. 1789 panská vápenka, jež zanikla pro neschopnost konkurence s výrobou vápna
sobéšického, kde se vápno s menším nákladem pálilo.
Pohromy-živelní: Krupobití 8. srpna 1793, dobytčí mor r. 1795 a r. 1799 veliké sucho a z toho
neúroda.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) A. Březina, Selský archiv, 1903, 64..
2) Nad branou pivovaru postavila vrchnost, olom. jesuité, sochu sv. Floriána
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O zhoubném požáru r. 1850 stala se zmínka; požár 8. října r. 1893 zničil 8 usedlostí. Mnoho
škody na polích způsobila povodeň 7. srpna 1914, následek to průtrže mračen mezi Tršicemi a
Žeravicemi. R. 1831-32 řádila zde úplavice, na níž mnoho lidí zemřelo.
,
U Kokor bývaly prý skrýše z dob válečných v zemi vy-kroužené; v min. století byly dvě na
poli k panství rokytnickému příslušném zachovány v hloubce 5—6 m, dole v průměru 3 m, k
vrchu zúžené.1)

.Na jižním konci obce, na hlinitém návrší, kde kdysi počínal les mezi Kokorami a Žeravicemi
se rozkládající, stojí kaple sv. Františka, památka na jesuity. Jest vystavěna ve slohu
barokním. Měla do r. 1800 krásnou balustrádu s vásami a andílky zdobenou a pěkné
schodiště. T. r. bylo vše odklizeno a zůstala pouze kaple a schodiště. Na kapli je'socha
zakladatele řádu. Vchod do kaple uzavírá mříž krásně tepaná, ale značně porouchaná. Vnitřek
zdoben jednoduchou plastikou a malbami novějšími. Pod oltářem ležící socha sv. Františka
byla prý vytesána před 100 lety z ohromné kamenné sochy, kdesi u Krčmáně v pól}
vykopané.
--------------------------------------------------------------------------------------------------1) A. Březina, Skrýše za útrap válečných, Selský archiv, 1904, str. 56.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------. Spolky: Sokol, Lidová jednota, Svaz kat. žen a dívek, Občanská záložna (1870), hasičský a
okrašlovací. Pošta.
Z katastru jest 530 ha polí, 14 ha luk, 18 ha zahrad, 40 ha pastvin a 48 ha lesa; trati se
jmenují: Zadní a Střední kopce, Loučky, Kříže, Špičáky, Brambor, Kříby, Rybníčky, Zábraně,
Podsedky, Studénky, Díly. Padělky, Hradisko, Zákostelky, Záhuličí, Záhumenky. Obec.
majetek: 38*5786 ha polí v ceně 121.577 Kč a budovy: stará škola, nemocnice, skladiště a
kaple sv. Františka.
Výr. trhy a na dob. má městečko 4 na středy: 1. po 3 Král., 2. po druhé neděli velk., 3. na sv.
Cyrila a Meth. a 4. po sv. Františku Sál.
Kokory dochovaly si starou pečeť s nápisem: PECET * MESTECKA * KOKOR * 1651; ve
znaku kalich. Nová pečeť s týmž znakem má nápis: OBEC * MĚSTEČKA * KOKOR *
Obyv. živí se hospodářstvím a řemesly; jsou tu: stolaři, zámečníci strojní, obuvníci, sedláři,
klempíři, bednáři, krejčí, kovář,, kolář, malíř, natěrač, zahradníci, zedníci; jest zde kruh.

cihelna,, sladovna, výroba ovoc. vín, pískovny, 2 hostince a 6 obchodů smiš. zbožím.
Pěkný rozhled poskytuje návrší za kostelem; přehlédneme odtud k západu velikou část úrodné
roviny Hané až k Dubu, Tovačovu, Kroměříži a Prostějovu. K východu postřehujeme tři
návrši: Křib, Haj a Hradisko; v dáli prokmitá — Hostýn.

Kozlovice
pol. a katastrální (242 ha) obec sev.-vých. (3 km) Přerova, mívaly 15 domů. (2 ¾ l. po 36 m.,
7 ½ l. po 24 m., 3/8ník s 18 m., 2 l/4 po 12 m. a 3 podsedky), z nichž za 301eté války opustí
3/4lán Jana Čedidla, 1/2lán Horkého a 1/2lán; r. 1673 odnesla Bečva 3 podsedky. Celkem
měli poddaní 282 m. polí. R. 1749 patřilo 10 sedlákům a 4 podsedníkům 401 m. polí, 23 m.
pustin 5 3/8 m. zahrad, 28 v. sena, 14 1/2 v. otavy. Podle Schwoye bylo zde 22 domů, 144
obyv., r. 1834 již 39 d. a 215 obyv., r. 1900 49 d. a 297 češ. a kat. ob.; r. 1921 64 d. s 396
obyv., z nichž 390 Č. a 6 cizozemců, 389 katol., 5 evang., l češi. a l bez vyznání.
R. 1353 připomíná se Jiljíš z Kozlovic, který se toho roku spolčil na svůj majetek s Fridlínem
z Chylce, a r. 1356 učinil podobně se svým podílem Jan z Kozlovic, spolčiv se s Oldřichem .z
Kokor;1) polovici Kozlovic dostali pak věnem synové Bohuslavovi: Stach a Jan. Jan z
Kozlovic pojistil r. 1359 své ženě Markétě v Kozlovicích 75 hř. věna.2) Po úmrtí jejich dcery
Markéty, spadly jeho statky jako odúmrt na mor. markrabí Jana. To vše markrabí Jan dal r.
1371 (2. srpna) lénem nejvýše, písaři zemskému Václavovi z Mladějova mimo podíl, který ve
vsi držel Oldřich Hovora, jenž zde a v Průších měl jakýs majetek; neboť r. 1371 zajistil své
ženě Anně z Cech 80 hř. gr. věna na Kozlovicích a Průších. Tíž manželé zapsali r. 1373 témuž
Václavovi z Mladějova a jeho manželce Kristině nejen těchto 80 hř. gr., .ale i dalších 50 hř.3)
Zbytek majetku svého v Kozlovicích prodal Oldřich Hovora Václavovi z Radéjova. Než již r.
1385 prodal Václav z Radějova svůj kozlovský díl Tomlíkovi z Kaplic a jeho :ženě Gertrudě s
vyjmutím markraběcího léna.4) Lajlochové měli dříve nějaké zboží v Kozlovicích; neboť se
psávali z Kozlovic.
Tomlík však po 6 letech prodal své kozlovské zboží s mlýnem, lesy, lukami a vším přísl.
Vojslavovi Puklici z Getkovic, Jenž ihned zapsal své manželce Kláře na koupeném majetku
50 kop gr.5) Druhým manželem Klářiným byl Michálek z Chory ně, s nímž r. 1406 se spolčila
na 50 kop gr. jí zapsaných.6) Ještě t. r. prodal Michálek Ješkovi Lajlochovi 50 kop gr., Meréž
věnným právem na polovici vsi Kozlovic měl.7)
Polovice vesnice s půl dvorem, 3 podsedky a vším přísl. příslušela Bernardovi ze Sezenic.
Když týž zemřel, prodali rukojmí zaň (Augustin ze Spráneka, Prvovec z Lesné a Vaněk z
Lojová) r. 1481 zmíněný majetek Ruprechtovi z Vrchlabí.8) Ruprecht však hned t. r. 23.
prosince prodal tuto polovici Kozlovic s tvrzí, •dvorem a vsí Prosenicemi s mlýnem Vilémovi
z Pernštýna za 1600 zl. uher.9) Odtud ves má stejnou vrchnost s Přerovem. Pan Vilém vložil
r. 1492 6. ledna své manželce Johance z Liblic do desk zboží drahotušské, město Lipník s
mlýnem a lesy, ves Osek s 2 mlýny a rybníky,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., I, 287, 457. 2) Z. d. ol., I, 628. 3) Z. d. ol., II, 192, 341. 4) Z. d. ol., IV, 662.
5) Z. d. ol., Ví, 317, 318.
6) Z. d. ol., VI, 388. 7) Z. d. ol., VII, 24^. 8) Z. d. ol., XII, 33.
9) Rukojmí byli: Bohuslav z Kokor a na Tržících, Mikeš z Kokor a Majetína, Zdeněk z
Kokor, Vítek z Dobrčic a Říkovic a Jati Mukař z Kokor a na Čekyni. Archiv český, VI, -513,
514; - XVI, 239. Z. d. ol., XII, 33.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Podolší s rybníkem a dvorem a veškerými robotami, vsi Újezdy oba s lesy, hrad a město
Přerov a ves Kozlovice v 15.000 zl.1)
Do doby pana Viléma spadá spor mezi Sušickými, Raď-slavskými a Kozlovskými o dva
závrbky a některé grunty u Bečvy,, který se přenesl na vrchnosti, takže děkan Konrád a olom.
kapitula žalovali Viléma z Pernštýna, jakožto držitele Kozlovic, u olomouckého soudu. Věc

vložena na rozhodčí od obou stran volených, kteří rozhodli 16. června t. r., aby všichni
obyvatelé těch vesnic na těch závrbcích dobytek pásli a trávu žali. Kozlovští měli za to
odváděti rychtáři do Radslavic půl kopy gr. ročně o sv. Martině. Loučku „Žabák", kterou na
gruntech sušických a radslavských držel Mikeš z Kozlovic a ji si ohradil, měl dědičně
podržeti bez překážky a jakéhokoli platu do vsi Kozlovic.2). Dle-ustanovení Jana z Pernštýna
z r. 1543 byli Kozlovští povinni dovážeti do Přerova na každou zimu dva trámy ku opravě
mostu.3) Žerotínové vymínili si ve smlouvě Karla Jindřicha ml. s obcí přerovskou 20.
července r. 1686 obchod solí, pálení a prodej kořalky v Kozlovicích.
Zajímavo jest čísti, že v Kozlovicích r. 1810 prodala obec kozlovská místo pro vystavění
chaloupky a na zahrádku za 9 zl. Z chaloupky musil kupitel platiti obci ročně 1V2 zl. a
všeliké posílky obecní konati, daně zapravovati a vrchnosti přerovské ročně robotovati 13 dní.
Tyto povinnosti vytýkaly se při každé koupi stavebního místa, neb i hotové chaloupky. R.
1819—-20 prodávala obec místa po 10, 12, 20, 40 až 48 zl. R. 1821 prodáno místo na
chaloupku a zahrádku na obec. gruntech za 200 zL
Poddanské poměry viz na str. 17 a 18.
Zde se nar. P. Alois Jemelka S. J., výmluvný a neohrožený český kazatel ve Vídni, f 1917.
Jsou přifařeny do Přerova; v místě jest kaple sv. Vendelína.
Obec byla přiškolena do Přerova do r. 1910, kdy zde zřízena jednotřídka, která r. 1919
rozšířena na dvojtřídni. Jest zde 63 dětí. Učili: Cyril Sobol —1925, odtud Fr. Dobiáš. Pošta
Přerov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------') Archiv Český, XVI., 417; — Z. d. ol., XIV, 1. 2) V Olomouci 16. června U96. Archiv
Český, XVI, 491, 492. 3) Na Pardubicích 10. dubna 1543. Archiv Čaiký, XX, 466, 467.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trati se jmenovaly (1749): Na čtvrti od Šíravska, Záhonky, na Nivách, Bahna, v Černej, na
Krátkých, naLosách; dnes slují: Záhumenky, Nivy, Zabraň, Čtvrtě, Padělky, Oplety, Losy,
Zábahně, Haletinky, Zaječí, Pastviska, Podloučí, Vrbovce, Hastrmanové, Píská, Mezivody.
Na staré pečeti byl nápis: DIEDINA - KOZLOAUC. Z katastru jest 155 ha polí, 10 ha luk,
2'74 ha zahrad, 24 ha pastvin a 20 ha lesa. Majetek obec.: 9 ha polí, 4 ha luk, škola a domek.
R. 1872 vyhořelo několik gruntů. Po válce vznikly spolky: Nár. jednota, „Orel" a Čsl. komun,
strana.

Lhota Zábeštní
leží na mírné výšině (10 km sev. Přerova); údolím protéká od Lazník potok, jenž v Penčicích
do Olešnice vpadá. Na potoce stojí mlýn „Best" s 10 oby v. Přívlastek „Zábeštní" vznikl
během doby dle jména mlýna Best — Zábeštní. Fr. Slavík ve své Moravě po 30leté válce (str.
96) píše „Žabecní". V zem. deskách a listinách píše se různě: „Zábištní, r. 1581 „Zábešná", r.
1590 do Lhoty ,za Bestny".
Ves mívala jen 13 č. s 272 m. polí; po 801eté válce bylo 9 č. osazeno (2 celolány po 48 m.
[Matěj Pospíšil dř. Jan Helejtko, Matěj Kopeček dř. Martin Zatloukal], 3/4lán s 36 m. polí
[Adam Hlobil dř. Jakub Kubík], 1/2lán s 24 m. [Vávra Tkadlec dř. Martin Smejkal], 1/41. a 4
zahradníci s 32 m. polí) a ostatní opustla; r. 1749 patřilo 13 zahradníkům 227 m. polí, 31/4 m,
pustin, 13 1/4 m. zahrad a luk na 6 1/4 v. sena. Od byv. dvou celolánů (Matěje Kopečka a
Matěje Pospíšila) a ze 3/4lánu Adama Hlobila vzala si vrchnost 109 3/8 m. k svým nivám. R.
1794 bylo tu 30 d., rytíř, sídlo, 162 obyv., 390 m. půdy, r. 1835: 42 d., 258 obyv., r. 1900: 54
d. a 265 češ. a kat. obyv., r. 1921: 57 d., 256 češ. obyv., z nichž 252 kat. a 4 evang.
Lhota Zábeštní byla od r. 1447—1660 spojena s Čekyní (v. t. str. 239); dcery Divy z Čekyně,
sestry Markéta, Eliška, Anna a Kateřina, prodaly 1447 Janu Mukařovi z Kokor Čekyni s
kostel, podacím v Kokorách, Lhotku Hřivínovu, Lhotu Zábeštní a Jurkovu u čekyné,
svobodný dvůr ve Vinarech a lán v Radvanicích a j.1)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., X, 769.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Po smrti Jana Mukare dostaly se Lhota Zábeštní s Čekyní a j. statky pánům z Vrchlabí
(bratřím Vilémovi, Kunšovi a Janu z Vrchlabí). Když nabyl Vilém kol r. 1507 biskupského
manství Kurovic, psali se Kurovští z Vrchlabí. R. 1579 prodal Kunata Kurovský z Vrchlabí
Otíkovi z Penčic dvůr a ves Vinary, Radvanice, Zábeštní Lhotu a pustou ves Sedlec u
Vinař.1)
R. 1594 nacházíme vklad smlouvy (z r. 1593)2), kterou Mikuláš Matyášovský z Matyášovic
na místě p. Judity Plesnicárky z Plzence prodal statek vinařský (v. t.) Jáchymu Pivcovi z
Hradčan a Klimštejna, který jej ihned prodal Jáchymu Haugvicovi z Biskupic.
Kunata jmenoval dědicem svých statků svého synovce Havla Kurovského na Kvasících a tu
byly jemu r. 1591 Lhota Zábeštní a Radvanice do desk zapsány. Sám f 1587.
Od rodu Haugviců získal Vinary se Lhotou Zábeštní Jan Jiří Přepyský z Rychmburkaapo něm
Bernard Václav Brabantský z Ghobřan. Oba účastnili se odboje proti Ferdinandovi II. a byli
pokutováni: Přepyský ztrátou polovice a Brabantský. ač katolík, ztrátou třetiny jmění. Synové
posléze jmenovaného: Jan Bernard. Vilém Alexandr a Jindřich Maxmilián prodali 10. března
1660 Lhotu Zábeštní se svobod, dvorem Evě Halčinovské, roz. ze Štola vy a na svob. dvoře v
Lazničkách.3) Syn její Vojtěch Halčinovský z Halčinova odprodal ji 12. září r. 1691 Anně
Kateřině svob. pí Volčinské. Od ní koupil ves r. 1694 dne 25. října Karel svob. pf Cerboni za
8000 zl. a od něho 1. července 1699 za 7000 zl. Marie Terezie, ovdovělá hr.
Windischgrátzová, roz. hr. Saurauová na Trautmannsdorfě, Přerově a Gekyni pro syna
Leopolda. Odtud viz Gekyni (str. 241).
V Zábeštní Lhotě stával svobodný dvůr, k němuž náleželo 160 m. nejlepších polí a 20 m. lesa
nad Beštem. R. 1781 koupil dvorec Komárek se 7 soudruhy, kteří se o pole rozdělili. Tři z
nich odprodali ze svých -osmin ještě polovinu polí; tak vzniklo 11 familií. Dominikali4é, jak
se familianti dle panských fii dominikálních polí nazývali, byli roboty prosti. Les ponechalo si
panství, ale dovolilo jim dříví si z něho bráti a trávy nažíti, kolik potřebovali, začež byli
povinni v době nejpilnější práce polní vypomáhati na panském.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Ves Sedlec či, jak v deskách často se píše, Sedlecko, zpustla prý za držení Vinař Kunatou.
Když Jáchym Haugvic z Biskupic koupil r. í 590 Vinary s pustinou Sedlecem, bylo v tom i
právo vystavovati piva ve Vinarech, Piadvanicích a Lhotě Zábeštní.
2) V městě Olomouci v sobotu po Třech králích. Z. d. ol., XXX, 133.
3)VinaryaBuk koupil od nich zem. hejtman morav. Jan Ér. z Rottalu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Až do r. 484S tvořili familianti zvláštní část obce a měli svou správu. Záhy povstal dlouholetý
spor mezi rustikalisty (majiteli selských rolí) a dominikalisty o užívání obec. pastvin a pastvin
dříve ke dvoru příslušných. Rustikalisté měli dle práva zvykového nárok na užívání pastviska
dominikálního, familianti nesměli vyháněti svůj dobytek na obecní pastvisko. Spor skončil asi
r. 1835; r. 1848 splynuli dominikalisté s ostatní obcí.
Poddaní ve Lhotě Zábeštní měli prý tak tuhou robotu, že někteří opouštěli raději rodné
domky, než by snášeli nesnesitelná břemena roboty. Gtvrtláníci na př. robotovali párem koní
11/2 dne v témdni; mimo to odváděli vrchnosti dávky v naturaliích (věrtel ovsa, husu, dvě
kuřata a 12 vajec ročně). Familianti odváděli ročně po 20 kr. Desátku platili faráři do
Penčic po 24 snopech rzi a ovsa a 5 kr. Rektor dostával od čtvrtláníka po 2 snopech rzi a
ovsa, chalupník a familiant odváděli po jednom snopu rzi. Při výkupu z roboty platil
čtvrtláník 130 zl. (Viz též Penčice.) Poddanské poměry r. 1750 viz na str. 17 a 18. Obec tvoří
širokou, podlouhlou náves na obou koncích dvěma uličkami otevřenou. Ulička
spojující severní konec návsi s okresní silnicí sluje familiantská. Uprostřed návsi stojí

kaple Nanebevzetí P. Marie r. 1842 nákladem obce znovu postavená. Starou kapličku dle
nalezené listiny založil Karel sv. p. Cerboni, držitel Zábeštní Lhoty v letech 1694—1699. Od
r. 1901 na věži jsou hodiny a zvon. Přifařena a přiškolena jest ves do Penčic. Ves jest
politicky a katastrem (148 ha) samostatnou obcí. Z katastru jest 106 ha polí, 5'33 ha luk, 6'40ha zahrad, 3'39 ha pastvin a 21 ha lesa. Pečeť obec. má nápis:
„PECET: ZABECNI Z DEDINI LHOTI 1686;" znakem na ní radlice a sekera.
Veliká péče věnuje se pěstování ovocného stromoví; obec sama předchází dobrým příkladem
a osazuje pastviska a poblíž obce ležící pole ovocnými stromy. Od r. 1881 pěstuje se zde také
chmel.
Kontribučensky fond 2.384 K spravuje si obec sama. 27. května r. 1796 utrpěla obec a okolí
velice krupobitím. Pošta v Prosenicích.
Trati slují: Záhumenky, Mezichodníky, Vrchní a Dolní arendy (scelené pozemky čtvrtláníků),
Zadní a Prostřední hony, Pod sadkem, Nad studenky, Nad křížem, U mlýna, U rybníka, Na
starých pradlách, Na skalkách, Kamínky, Méřiční, Na dlouhých, Čtvrtky. Na polích
„Tříčtvrtních" nalezeny kdys před lety popelnice.

Lhotka
(Malá Lhota), katastr. (183 ha) a pól. obec, sev. (7'5 km) Přerova. Jest přifařena do Kokor,
přiškolena do Žeravic.
Ve vsi bývalo jen 7 č. s 92 m. polí; po 301eté válce opustly 2 domy (Jelenovský a
Havičovský) a 36 m. polí. R. 1749 byly zde 4 1/4nici a 4 podsedníci, jimž patřilo 118 5/8 m.
polí, 2 m. pustin, 3 2/8 m. zahrad a luk na 4 v. sena. R. 1794 bylo zde 13 d. a 73 obyv., r.
1834:15 d., 99 obyv., r. 1900:18 d., 109 češ. a kat. obyv., r. 1921 : 19 d., 102 kat. a češ. obyv.
Záp. vsi jest dvůr s 20 obyv. Pošta Kokory.
Lhotka byla ve XIV. stol. v držení Viknana z Majetína, po němž ji dědil linka z Majetína;
tento prodal r. 1354 tvrz Majetinskou s přísluš, a ves Lhotku bratřím Janu a Drslavovi z
Kravař za 400 hř. gr.1)
Po nich přešla znenáhla v majetek vladyk z Lipňan. Již r. násl. 1355 pojistil Řivín z Lipňan
svezeneLudce80hr.gr. věnným právem na Lhotce a Lipňanech, a ihned se stúpil s Matějem z
Dlouhé Vsi na veškeré zboží, jež měli na Lhotce, Lipňanech, Laznikách, Dlouhé Vsi a
Ranošově.2) Dle Řivína slula pak Lhotka ta Lhota Rivínova (r. 1376) neb Hřivínova (r. 1447).
R. 1368 koupil Hřiv. Lhotku s přísl. od Drcha a Pitrolda z Lipňan Valentin z Přestavlk, který
na ní ještě t. r. pojistil své zené Elišce 10 hř. gr. roční činže.3)
Vok z Kravař a Fulneku obdržel zde r. 1374 dvůr a mnohé jiné zboží lénem od markrabí Jana
a sice tak, aby pro případ, že by zemřel bezdětný, tyto spadly na jeho bratra Lacka.4)
To všecko koupil Valentin od Lacka zároveň s Majetínem-za 450 hř. a dal své ženě, zmíněné
Elišce, ještě téhož r. 1374 celou ves Lhotku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) G. D. M., XV, 52. 2) Z. d. ol./I, 374, 375. 3) Z. d. ol., L 997; — II, 220. 4) C. D. M., XV.,
str 132. Bylo to mimo dvůr třetí díl lánu, krčma, polovice mlýna, 3 podsedky, louka a les. Dto
20. listopadu 1374.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Než r. 1377 prodal Valentin Lhotku Řivínovou s mlýnem, a pfísl. Zdeňkovi a Divovi z
čekyně, jakož i ženě Zdeňkově Kunce; po 4 letech jí Zdeněk pojistil 140 hř. věnným právem
na Lhotě Řivínově, Čekyni a Trnávce.
R. 1446 upsala Eliška z Přestavlk, žena kdysi Valentinova z Přestavlk, své véno, které měla
na Lhotce, Liběnicích a Vinarech, Janu Mukařovi z Kokor, načež ten téhož r. pojistil svezené
Magdaléně z Vladenína 25 hř. gr. nájemných na tomto získaném zboží. Násl. r. prodaly

Markéta, Eliška, Anna a Kateřina, dcery Divy z Čekyně, Čekyni, Lhotku Řivínovu, Lhotu
Zábeštní a Jurkovou a j. zboží Janu Mukařovi z Kokor.1)
Zdá se, že brzy Lhotka Řivínova opustla; neboť, když Jan Mukař z Kokor odporoval vkladu
Přerova, týkal se zápis Záb.eštné Lhoty.2)
Když opustla ves byla obnovena, náležela pod jménem Lhotka Mikuláši ze Zástřizl, jenž ji
prodal Janu Čertorejskénm z Čertorej.
R. 1538 vložil Jan Čertorejský z Čertorej Mikulášovi Brníč-kovi z Brníčka a na Vicoměřicích
ves Lhotku a Lazníky, ale r. 1547 prodala Kateřina z Brníčka na místě svých sester Johanky a
Alžběty Lazníky a Lhotu Petrovi Čertoryjskému z Čertoryj. Od Čertoryjských získali zboží to
Podstatští z Prusinovic na Čekyni. Stará obec. pečeť mívala nápis: OBECZNI * PECET *
MALLI * HLOTTI * 1748 a ve znaku radlici, kolem níž vročení.
Trati sluly (1749): Na Kopanině, Na Kratině, Nad Vývozem, Nad mlejnem, Nad Hrušinkú;
dnes: Kopánky, Záhumenky, Vlčice, Oulehla, Nivky; z katastru jest 119 ha polí, O71 ha luk,
4'15 ha zahrad, 12 ha pastvin a 43 ha lesa.

Lověšice
katastr. (235 ha) a politická obec jižně (4 km) Přerova; nedaleko dělí se trati dráhy k Brnu a
Hulínu. Železniční zastávka.
Bývalo zde v 17. stol. 17 domů (8 1/2 po 24 m., 6 1\4 l. po 12 m., 5 podsedků bez polí). Za
301eté války opustly 2 1/2lány a 2 1/4ány a od r. 1657—1675 ještě 3 ½ l, ¼ l a 2 podsedky
bez polí.
Při.vsi bylo 26 1/2 m činž. polí a 24 1/2 m. přespolních činž. rolí. Na jednom z podsedků žil
Tomáš Bartošů dř. Jakub Chmelař; r. 1749 náleželo poddaným 429 2/8 m polí l28 8/8 m.
pustin, 5 7/8 m. zahrad a luk na 72 v. sena. Mezi obyv. se jméno Bartocha vyskytuje dvakrát
(Jura a Jakub). R. 1794 bylo ve vsi 42 d., 52 rodiny, 210 obyv., r. 1834:47 d., 291 obyv., r.
1900:79 d., 469 kat. a češ. obyv., r. 1921 : 152 d., 970 obyv., z nichž 952 Č., l N. .a 17
cizozemců, 931 katol., 13 evang., 20 češi., l jiného vyznání, a 5 bez něho.
Bývala jako Hor. Moštěnice majetkem olom. kapituly a také se uvádí mezi obcemi od
Olomouce za řekou Moravou ležícími, které dle privileje olom. bisk. Theodoricha dne 19.
června 1290 městu Kroměříži daného podléhaly městskému právu kromě-řížskému.
R. 1398 dne 30. dubna udělil bisk. Jan léna, která by se smrtí manu v Lověšicích uprázdnila, v
dědičné držení v mužs. potomstvu Sulíkovi z Konice.1)
Když pak r. 1408 nově zvolený olom. bisk. Konrád potvrzoval léna manům kostela
olomouckého a přijímal od nich přísahu manskou, byl mezi nimi také zmíněný Sulík z Konice
za celou ves Lověšice, za sebe, sestřence svého Smila a jich obou dědiců.2)
V 15. věku spojeny Lověšice s Horní Moštěnicí; kolem r. 1492 držel obé Václav Skrbensky z
Doloplaz a odtud sdílely Lovéšice společné osudy s Moštěnicí (v. t.).
Za vojny t. zv. bramborové, skončené mírem těšínským r. 1779, musila chudá obec dodati
spíže za 112 zl. 3 kr. a za přípřež vyplaceno obci celkem 51 zl. 34 kr. Hůře bylo za válek
Napoleonských. Dne 4. prosince 1805 vzali Rusové některým občanům lovešickým 113 koní,
tehda ria 1070 zl. odhadnutých, za něž nedostali žádné náhrady. Následkem stálých břemen
na účely válečné stalo se, že r. 1812 1. ledna byli Lověšičtí nuceni vypůjčiti si 500 zl. od Jos.
Pietschové, úřednice v Hor. Moštěnici, na zaplacení koní, dodavatelem za obec 23. března r.
1811 v Olomouci odvedených; hned r. 1813 dne 30. září odvedli do kojetínské'zásobárny píci
za náhradu 14 zl. 6 kr.
------------------------------------------------------------------------------------1) G. D. M., XII, 409.
2) C. D, M., XIII, 50.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Na základě vypsané daně na potřeby vojenské, platili tehdy ročně skoro 54 zl.1)-Poddanské
poměry viz na str. 18. a 19. Ves jest přifařena do Horní Moštěnice.

Obec Lověšice byla přiškolena do r. 1881 do Hor. Moštěnice. T. r. žal. zde jednotřídní škola,
jejímž prvním správcem byl Eug. Pospíšil. Se vzrůstem obyvatelstva, rostl počet dětí, takže
nevelká učírna nedostačovala, a bylo třeba buď školu rozšířiti, neb postaviti školu novou.
Teprve 10. dubna 1906 kladl se základní kámen pro novou dvojtřídní školu při rozpočtu na
35.635 K 97 h. Stará školní budova byla za 14.600 K prodána a upravena na hostinec.
Správcem rozšířené školy byl nadále zasloužilý zdejší učitel Eug. Pospíšil (+ 1916). R. 1914
jest trojtřídní. Má letos 102 děti.
Zde se nar. 21.III. 1859 Josef Bartocha, řed. reál. gymn. v. v. Gymn. studoval v Přerově a
Olomouci, universitu v Praze. Prof. byl v Přerově, na Starém Brně, Olomouci, řed. reál.
gymnasia v Uh. Hradišti (1908—1926). Z universitní doby pochází Bartochova práce
„O starších překladech velebásní Homérových u nás".. Do pobytu v Přerově spadá jeho
„Studie o tvarosloví,, hláskosloví a kmenosloví nářečí dolnobečevského", jež stála na výši
doby, aMoravský kalendář. V Brně seznámil se s folkloristou Fr. Bartošem, jemuž pomáhal
dokonati mnohé práce (Dialektol. slovník). Za svého působení (1890—1908) v Olomouci
přizpůsobil škole svou literární činnost vydáním 3 Shakespearovýchdramats velmi rozsáhlými
úvody a kritickými poznámkami.
Boj za uznání jazyka českého úředním podepřel spiskem „Jak za starých dob čeština znenáhla
se stala jazykem jednacím v zemích 'koniny české" (1903), a oprávněnost snah o druhou
českou universitu zdůvodnil s hlediska historického knížkou „Čeština na bývalé universitě a
stavovské akademii v Olomouci". Za studií k nim poznal dokonale buditelskou činnost AI. V.
Šém béry, jehož životopis .vydal k jeho stým narozeninám. Z přátelství s Bartošem vzešla
dosud nejobsáhlejší a nejvěrohodnější monografie „Z pamětí a života Fr. Bartoše",
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z obecních počtů vsi Lověšic. J. Bartocha, Několik obrázků z let válečných. Selský
archiv, 1902, str. 223, 224.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Článek „Vzdělání jest moc" je přehledem dějin moravského školství. K příslibům r. 1848 se
upíná zevrubný spis „K dějinám Lípy Slovanské v Olomouci" a studie „Lípa Slovanská v Uh.
Hradišti". Činnost morav. básníka Jana Vlka objasnil článkem Přijde jaro, přijde a v
životopise Vlkově. Ještě na odpočinku napsal řadu článků („Průkopníci češ. gymnasia v
Olomouci") a podrobnou kroniku svého rodiště. Bartocha věnoval se hlavně věcem
moravským a přispíval výhradně do časopisů a revuí mor., chtěje tím přispěti ke vzpružení
mor. literárně odborného ruchu. Zemřel 4. listopadu 1927 v Olomouci. Obyvatelé v obci jsou
z 80 0/0 železniční zřízenci, na nádraží v Přerově zaměstnaní.
Z katastru jest 215 ha polí, 0'66 ha luk, 4-24 ha zahrad, 5'27 ha pastvin; trati r. 1749 sluly: Ve
vrchním poli, Loučka v Sadcích, V Krátkých, V Uherských, v Pernách, Okopaná, v
Dlouhých. Na staré pečeti před r. 1749 byl nápis:
OBECZNI * PECZET * DIED1N * LOWESSITZ a ve znaku položená radlice :a nad ní snop.
Pošta H. Moštěnice.
Požáry: R. 1846 vyhořela celá obec mimo stodolu.
Jest zde odbor Národní jedrioty a hasičský spolek.
Samoty: 13 domků.

Luková
(vesnička Luckowa 1385, Lukov 1678), pol. a katastrální (189 ha) obec sev. záp. (8 km)
Přerova při silnici do Brodku. Ves mívala 20 domů (9 ½ l. po 34 m., 7 1/4 po 17 m. a 4
domky bez polí); r. 1633 bylo zde 18 pustých gruntů; po 30leté válce zůstaly osazeny 4 ½ 1. a
2 ¼ lány; ostatní vše opustlo; ještě r. 1678 stálo •starých pustých domů 9 (Bartonskovský,
Štěpánovský Rudovský, Duvínarovský). R. 1749 patřilo poddaným 522 m. polí, 30 m.
pastvin, 8 6/8 m. zahrad, obci 30 m. polí (Ostrůvky); r. 1794 bylo v obci 23 d. se 720 m. polí a
149 obyv., r. 1834: 34 d., 264 obyv., r. 1900: 51 d., 295 češ. a kat. obyv., r. 1921: 51 d., 289

obyv., z nichž 288 Č. a l jiné národ., 273 kat, l evang., 12 čsL a 3 bez •vyznání.
Přifařena jest ves do Kokor. Na návsi kaple sv. Jana Křtitele.
Sdílela od počátku společné osudy s Rokytnicí (v. t.). Tak 'Vok z Kravař prodal r. 1385
Lukovou s Rokytnicí Rudolfovi z Frankštátu, jenž daroval ihned vesničku Lukovou své matce
Bětě na čas jejího života; od Rudolfova syna Jana koupil obé r. 1397 Jindřich z Dambořic,1)
kterýž po 2 letech zapsal na Lukové 10 hř. gr. roční činže své manželce Ofce. Druhým manželem Ofčiným byl Jan z Víčková neb ze Ptení, jenž 1406 Anně, dceři Domana z Kokor. na
vsi Lukové zapsal 6 hř. gr. roční činže a Dorotě, manželce Domana, 4 hř. gr., obé ve 100 hř.
gr-věnným právem, jak to Ofka měla.2)
Od rodu pánů z Dambořic dostala se Luková s Rokytnicí pánům z Ludanic.
Poddanské poměry r. 1750 viz na str. 19 a 20.
Dnes zabývají se obyvatelé polním hospodářstvím a chovem dobytka; ostatek jsou dělníci,
zřízenci dráhy, 2 krejčí a řezník.
Obec byla do r. 1886 přiškolena do Rokytnice; od t. r. má jednotřídku. První učitel Ant.
Přecechtěl (—1922) zjednal si zásluhy o obec, že se přičinil o osazení návsi ovocnými stromy
a o založení rybníka na starém obec. hliníku a pískovišti u školy. Dětí škol. jest letos 32. Pošta
Kokory.
Obec. archiv chová některé listiny z 19. stol.; zajímají ty z r. 1851, které jednají o vyvážení z
roboty. Veliká pohroma, která obec potkala, byl dobytčí mor r. 1766, kterým dobytek
pohynul. R. 1557 vyhořela celá obec, r. 1899 dva domy.
Silné krupobití na podzim r. 1796 a velký mráz, zničilo ovoce a obilí; r. 1911 pokazily opět
úrodu povodeň a kroupy v jižním konci obce.
Dle A. Březiny (Selský arch., 1904, 43) stával při silnici mezi Lukovou - a Brodkem na
pozemcích brodeckých, jež „Na zámečku" slují, Zámeček, jako sídlo vladycké.
Spolky: Sokol *a odbor Národní jednoty.
Na návsi bývala studánka, nynější studna „Korábek", která zásobuje vodou téměř celou
dědinu. Její obraz jest vryt na obecní pečeti z r. 1697 s nápisem W DEDINE • LUKOVE 1697
Z katastru jest 176 ha polí, 0'80 ha luk, 2'92 ha zahrad, l-78 ha pastvin. Trati se jmenovaly
(1749): Za travnú cestu, v Bařinách, Zahuménky, Přední Výmola, Ostrůvky, pod Račí, pod
Trníčkern.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., IV, 668, 697; — VI, 522.
2) Z. d. ol, VII, 203.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lýsky
(in Lischkach 1371, Lejsky, Lísky), katastr. (224 ha) a pol. obec sev. (4'5 km) Přerova.
Lýsky tvořily ještě r. 1749 s Vel. Prosenicemi jednu obec, ve které r. 1678 bylo 31 usedlých:
Na ½ láně byl Jan Hebek, 24 ¼ lánů po 24 m., 2 1/8 níci po 12 m. a 8 zahradníků bez pol
Z těch bylo 24 patřících do Prosenic a 7 do Lýsek. R. 1749 patřilo poddaným 718 6/8 na. polí,
81 ½ m. pustin, 23 1/2 m, zahrad a l7 1/2 vozu sena. R. 1794 bylo ve vsi 21 d., 128 obyv., r.
1834: 28 d., 171 obyv., r. 1900: 38 d., 244 češ. a kat. obyv., r. 1921: 44 d., 271 češ. obyv., z
nichž 269 kat. a 2 Češ.-sl.
Kolem r. 1207 byly Lýsky majetkem olom. kostela.1) Menší majetek tu měli vládykové z
Kokor; prodalť r. 1371 Zdeněk z Kokor Mukařovi z Kokor jeden lán v Lýskách (in
Lischkach);2) měl za manželku Dorotu, kteréž r. 1376 zapsal poplužní dvůr v Lýskách, v
Mydlovarech a Lýskách 3 hř. roční činže a lán v Radvanicích.3)
Jan Mukař z Kokor, syn předešlého, měl za manž. Magdalénu z Vladěnína, jíž r. 1446 zapsal
25 hř. gr. činže na 250 hř. gr. na majetku svém a všech Liběnicích, Lhotce, Vinařích a na 2
mlýnech; v případě, že by se činže oné nedostávalo, měla se doplniti činží v Lýskách.4)
Dcerou jeho byla Barbora Holcova z Mydlovar, jež se spolčila na spolek svého podílu, který

měla na dvoře mýdlo varském a v Lýskách po svém otci Janovi, se svými dětmi. Z potomků
Mukařových Jan pustil o dúmrt lidem v obojích Prosenicích, Lýskách a 3 purkrechtům v
Radvanicích, „aby ti lidé jsouce od něho z milosti obdarováni radovali se a tím pilněji své role
a obchody činili a dělali" a více tafc, aby se každé poručenství před konšely na dědině dalo ;
kdyby kdo bez poručenstvi z světa sešel, dětí a přátel přirozených nemaje, tehdy měli konšelé
ten statek opatřiti a naložiti buďto na chudé neb na cesty opravení. Učinil to bez všeliké
záplaty na jméno Roží a v důvěře, že nikdo toho rušiti nebude, nýbrž každý že to zachová,
jako dobrý člověk.5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Mezi obcemi, jichž drženi olom. kostelu potvrdil Přemysl Otakar II. r. 1256, byla také
ecolesia in Lissek. C. D. M., III, 218. 2) Z. d. ol., II, 196. 3) Z. d. ol., III, 57. 4) Z. d. ol., X,
456. 6) Na Čekyni v pond. po sv. Martině 1485. Listinář Selského archivu, 1906, 6. 306.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1499 bratří Vilém a Kuneš z Vrchlabí a na Čekyni jménem jejich mladšího bratra prodali
Prosenice, Lýsky s po-plužním dvorem, v Radvanicích 3 lidi poddané a pustou ves Mydlovary
s přísluš. Oldřichovi Šiškoví z Kounic a jeho matce Anně z Landštejna za 1800 zl. uher.,1) ale
ještě t. r. 24. června dali oba Vilém a Kuneš zboží to vložiti do desk Vilémovi z Pern-štýna na
Helfenštejně.2) Odtud patří k lipnickému statku. Nový majitel prodal 18. prosince r. 1508
Jiřímu Leščanskému z Předmostí v Lýskách dvůr s rolí a lukami.3)
U Lýsek býval vrchnostenský rybník, z něhož, jakož i z pro-senického, odtékala voda do
rybníků přerovských a z nich na mlýn Ghylkovský a pilu při něm.4)
R. 1554 Jaroslav z Pernštýna jménem svého mladšího bratra Vratislava prodal Půtovi z
Ludanic hrad Helfštýn, Týn, Lipník a některé vesnice, mezi nimi také Lýsky.
Dědil je Václav z Ludanic, který r. 1565 vložil do desk své manželce Johance Meziříčské z
Lomnice věnné právo na zámku a vsi Rokytnici s dvorem, v Lukově, Lýskách a Prosenicích.
Zemřel r. 1571 jakožto poslední mužský potomek svého rodu. Osiřelá dcera jeho a dédička
otcovských statků Kateřina, provdala se za Petra Voka z Rožmberka, rovněž poslední z rodu
pánů z Růže. Z různých příčin prodali oba r. 1542 Helfštýn s příslušnými k němu statky, mezi
nimiž Lýsky, Hynkovi Bruntálskému z Vrbna za 120.000 kop míšeňských. Odevzdání jich
udalo se však teprv 11. ledna 1594. Po Hynkovi dědil je druhý jeho syn Jiří st. Bruntálský z
Vrbna, který r. 1609 vložil své manželce Aleně věnné právo v Oseku, Prosenicích a Lýskách,
načež ona vstoupila s ní*n v spolek na své věno.5)
Jiří zúčastnil se povstání proti Ferdinandovi II.; byl r. 1619 zvolen za direktora a defensora a v
"deputaci jménem morav. stavů vítal Bedřicha Falckého, od něhož pak jmenován nejvyšš.
sudím markr. moravského. Byl proto r. 1622 jat, uvězněn, ale zemřel brzy ve vězení. Majetek
jeho konfiskován; jenom Kvasíce vdově Aleně za těžkých podmínek ponechány.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------') Stalo se na Čekyni 15. června r. 1498. Správci toho prodeje byli Zdeněk z Kokor a na
Majetíně a Ctibor z Dobrčic a na Přestavlkách. Archiv Český, Ví, 537.
2) Archiv
Český, XVI, 523.
3) A. C., XVII, 104.
4) Svolil k tomu Jan z Pernštýna 20. ledna r. 1548. Archiv Český, XX, 518.
5) Na Helfštýně pojistil .ji 15.000 zl.
------------------------------------------------------------------------------------------------Helfštýn s Lýskami a jinými často jmenovanými dědinami dostal se kard. Frant. z
Dietrichštejna. Po válce třicetileté byly Lýsky téměř liduprázdny; teprv r. 1650 vraceli se
obyvatelé do opuštěné a zpustlé dědiny. Z katastru jest 190 ha polí, 19 ha luk, 4-82 ha zahrad,
3-69 ha pastvin. Na pečeti před r. 1749 byl nápis: * PECZET DIEDINl HRVBECH
PROSENITZ A LEGSEK, a ve znaku plovoucí lejska. Trati sluly: (1749) Mydlovarka,
Polámaný, U struhy, Slatina, Příčka, u Vejvoza, (dnes) Trávníky, Bezděčná; Vemeny, Za
bráno, Ózký, Klínky, Bahynka, Rybník, Padělky, Svobodný. R. 1755 byl zde svobodný dvůr

celolánice vdovy Charamziny, 6 pololáníků, krejčí, dva nádeníci a obec. pastýř, celkem v 11
domech. Pošta Předmostí.
O podd. poměrech a různých dávkách viz Vel. Prosenice v lipenském okresu.
Býval zde svobodný dvůr Kobylku v, k němuž patřilo 1750 polí 106 m., 3 m. zahrady, luk na
15 v. sena a 8 v. otavy a 20 m. pastvin společných Vel. Prosenicím a vrchnosti. Svobodnik
měl povinnost dovézti vrchnosti sud vína.
Byl zde válcový mlýn, z něhož zřízena elektrárna pro Přerov. Lýsky jsou přifařeny a byly i
přiškoleny do Předmostí) R. 1915 zřízena zde samostatná škola. Má dnes 28 dětí. Do r. 1919
učil Arnošt Kolisko, odtud stále Jan Vlach.
Spolky : Odbor Nár. jednoty.

Horní Moštěnice
(Moscenica 1131, Mosniz 1274), Mosczenicz 1390,1) katastr. (984 ha) a politická obec,
rozkládá se 5 km jižně Přerova při pravém břehu řeky Moštěnky, zv. za starodávna „Stvola".
Řeka ta sluje Moštěnka právě od Hor. Mošténice, kdežto v hořejším toku nazývá se Bystřička;
v nejstarších listinách uvádí se pak pod jménem řeka Hostýnská.
Městečko mívalo v 17. stol. 28 ½ 1. po 34 m., 12 ¼ l. po 17 m. a 17 domků bez polí; všech
pozemků i s činž. poli bylo 1358 m. Za 301eté války opustlo 8 12 1., 2 1/4, a domek.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Černý a Váša, Morav, jména mistni, str. 219. — Prásek - Březina v pojednání
Březinově: „Stulbach u Přerova". Selský archiv, 1902, str. 235, 236.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Byly sice po r. 1657 osazeny 3 ½ l., 2 ¼ 1. a domek bez polí, ale v téže době nově opustly 3
½ l., 2 ¼ l. a 2 domky. Majitelé zemřeli a nebyl nikdo, kdož by na domech hospodařiti chtěl a
mohl. Staré pustiny : Mikuláše Smjětáka, Martina Machníka, Václava Pustých, Jiry Zubala a
Jakuba Štětiny trvaly ještě r. 1675! Stavení (Jakuba Zihelky) a 12 m. polí si vzala vrchnost a
udělala z něho hospodu, poněvadž dřívější vrchn. hostinec s V.jlánem polí si vzal Matěj
Nedobyl R. 1749 náleželo poddaným 1415 1/8 m. polí, 92 1/2 m. pustin 18 3/8 m. zahrad a
luk na 48 v. sena. Dle Schwoye bylo v městečku 145 domů, 196 rodin a 228 obyv., r. 1834:
167 domů, 1044 obyv., r. 1900: 211 d., 1415 češ. a kat. obyv. až na 11 N., 5 evang. a 5 židů, r.
1921 : 254 d., 369 bytov. stran, 1713 obyv., ze kterých 1695 G., l jiné nár. a 17 cizozemců,
1883 katol., 5 evang., 15 češi., 5 jiného vyznání a 5 bez něho.
Hor. Moštěnice náležela již kol r. 1131 hlavnímu olom. kostelu.1) Biskup Bruno udělil ji r.
1274 lénem s Říkovicemi, Štulbachem a polovici vsi Unšic bratřím Jindřichovi a Vintířovi
(Guntherovi) z Brandýsa.
Když 19. června r. 1290 bisk. Theodorich určil práva a privi-leje města Kroměříže, ustanovil
též, aby vesnice směrem k Přerovu ležící a k jeho panství příslušející, podléhaly městskému
právu kroměřížskému; mezi nimi jmenuje také Lověšice, Říkovice, Újezdec a Moštěnici.2)
V 1. 1316—1325 za biskupa Konráda I. pořízen soupis lén a manu olom. kostela; v provincii
kroměřížské byl manem Gos-winus z Moštěnice, Štulbachu a Říkovic, který zde měl 30 lánů,
7 krčem, mlýn, 27 podsedků a 3 popi. dvory.3)
Biskup Mikuláš dovolil r. 1390 dne 9. června, aby bratři Hanuš z Darkovic a Pavel, fojt
těšínský, a matka jejich Zbyňka prodali své podíly na tvrzi Štulbachu a ve vsi Moštěnici
Jakubovi Končelovi z Prus a Zbyňkovi z Dřínová (Dřínového) a udělil zároveň novým těmto
držitelům léno na statky ty.4) Než již r. 1392 jmenuje se jako svědek na listině Schónwald de
Mosczeniez.5)
------------------------------------------------------------------------------------------------------1) C. D. M., L, str. 206.
2) C. D. M., IV., str. 369.
3) Když městská rada olomoucká odevzdala mosty přes Moravu pod hradem
olomouckým jakémus Švábovi Vektoroví r. 1364, vypočítává obce, které byly povinny

přispívati k udržování mostů těch; tu mezi jinými uvádí Moštěnici, Kokory a Penčice. G. D.
M., IX, 251.
4) G. D. M., XI, 522.
5) G. D. M., XII, 98.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------A skutečně v soupise manu z r. 1403 od bisk. Lacka pocházejícím se praví, že Jan ze
Schömvaldu přijal léno na Moštěnice a tvrz Stulbach dědičné spolu s bratrem Bohušem. Když
r. 1408 nové volený biskup Konrád obnovoval léna a přijímal přísahy manu, byl mezi nimi
také Jan zeSchónwaldu za tvrz Stulbach a ves Moště-nici. Ku konci století (r. 1492) držel
Hor. Moštěnici a Lověšice Václav Skrbenský z Doloplaz, odkud se psali on a jeho potomci
Štulbaští či štolbaští z Doloplaz a na Moštěnici. Po Václavovi měly Moštěnice a Lověšice
památku pochybné ceny. Rozdělil totiž lesy (starý zv. lověšický a mladý zv. stonkový)
proměněné v louky a dal je pod určitý plat svým poddaným obou obcí s podmínkou, že kdyby
on, neb jeho potomci z těch luk chtěli udělati rybník, že budou povinni je vrátiti za nepatrnou
náhradu (l zl. z celé, Vz zl. s polovice, 7a/2 groše ze čtvrtiny louky). Následek toho byl, že
jedni od druhých je draho kupovali se stálou obavou, že jich pak pozbudou.1)
Z potomků Václavových jsou známi Jiří, Bohuš, Adam a Jan Moštěnští či Štulbaští z
Doloplaz; ti drželi pouze polovici Moštěnice: Jan ještě r. 1557 přichází jako majitel; po pádu
krále Ludvika u Moháče, povolil sněm v Brně obecní berní na válku proti Turkům a ustanovil
zároveň, kolik koní mají dodati osoby ~tavu rytířského; tu Adam a Jan Moštěnští měli dáti
každý po dvou koních.2)
Druhou polovici s Lovéšieemi držel 1520 Jan Ořechovský z Honbic, 1530 Zdeněk Švábsnský
ze Švábenic ar. 1555 Jáchym Zoubek ze Zdětína, jehož' první manželkou byla Ludmila
Štulbašská z Doloplaz. Později nabyl druhé polovice panství Hor. Moštěnice. jakož i r. 1564
dědictvím po Erazimovi z Bobolusk i Zdounek. Zastával úřad podkomořího mak?, mor.,
vyznáním katolík: třetí manželka jeho byla Alina (Helena) z Víčková. Zemřel r. 1571 a
pohřben v jesuit, kostele v Olomouci, Zůstavil více dětí. Hor. Moitěnici dědili Jan Bohuslav,
Jan Jiří a Vilém, z nichž prvý brzy zemřel. Vilém 141etý byl na studiích u jesuitů v Olomouci
a biskup Stanislav Pavlovský zakročil u císaře, aby byl prohlášen plnoletým, jelikož mu chtěl
dáti manské statky, mezi nimiž Hor. Moštěnici a Kostelec. Po smrti Jana Jiřího r. 1584 dostal
také Zdounky a Habrovany.
--------------------------------------------------------------------------------------------------1) Selský archiv, 1903, 7.1. Listiiiář I., č. 123. 2) Český archiv, XI, 362.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------K němu přišli r. 1593 poddaní z Moštěnice a Lověšic se žádostí, aby je zbavil obtížné
podmínky, týkající se luk od Václava Štulbašského jim daných. Pan Vilém jim list na ty louky
potvrdil a podmínky o právě zakládání rybníků na nich zrušil, ale za to jim platy z těch luk
zvýšil. Bylo jich 28 a čtvrtka; z jedné každé platili l1,/, zl., s polovice louky po 22 Yp groši a
ze čtvrtiny 11 grošů vždy o sv. Martině.1)
Vilém Prusinovský zastával později mnohé úřady. R. 1602 byl písařem zemským, byl členem
poselstva od stavů k císaři při jednání o zemském zřízeni, které se mělo tisknouti, v 1. 1605 a
1606 za vpádu Bočkajoveů byl členem výboru pro obranu země a vyslaným od země k
jednání o mír s Uhry. Zemřel 7. března 1608 a pohřben dle svého přání v poslední vůli
projeveného v kostele sv. Františka v Olomouci v nové kapli P. Marie.2)
Syn a dědic jeho Bohuslav Vilém zemřel náhle ve Vyškově při návštěvě své nevěsty roz.
Dembinské 25. srpna 1625, jakožto poslední mužský člen Zoubků ze Zdětína, takže vznikla
pověst, že byl otráven. Pohřben byl s velikou slávou od jesuitů v Olomouci po boku svého
otce.
Hor. Moštěnice a Kostelec, jako odumřelá biskupská léna, spadly na kapitulu; kard.
Dietrichštejn se jich ujal, kdežto Zdounky a Habrovany zdědila svobodná jeho sestra

Bohuslavova Kateřina.
Obyvatele Hor. Moštěnice, ač měli pány katolické a fara jejich byla duchovní farou manskou,
byli v 16. věku luteráni. V jednom protokole o sezení konsistoře se praví, že měli r. 1585
faráře, který ani pořádným knězem nebyl; proto jim bisk. Stanislav Pavlovský poslal kněze
Tomáše Křenovského.
Kardin. Dietrichštejn dal léno Hor. Moštěnici 4. října r. 1627 Frant. svob. p. Magnisovi, od
něhož je koupil r. 1633 Jan Burian Kobylka z Kobylího za 25.000 zl.: a po jeho smrti zdědila
statek ten vdova po něm Kateřina Eufemie roz. Martinkovská z Roseče a dva nezletilí jeho
synové Mikuláš Vilém a Jan Maxmilián, z nichž onen, později tajný rada biskupa olomouc. a
arciknížete Leopolda Viléma, koupil r. 1654 Vinary; tento účastník boje se Švédy při» hájení
Brna, držel Tavíkovice, stal se nejvyšš. Sudím zemským a král. podkomořím; míval v úřadě
tom mnohé spory s královskými městy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Listina otištěna od Jos. Bartochy v Listináři Selského archivu, 1903 č. 123. Dto v
Zdounkách v pondělí po sv. Trojici. R. 1791 neuznala vrchnost listinu tu za pravou, jelikož
prý nebyla potvrzena úřadem zeměpanským.
2) Obsah jeho poslední vůle ze dne 18. ledna 1608 v popisu okresu adouneckého od F. V.
Peřinky, str. 76, 77.
------------------------------------------------------------------------------------------------Mikuláš Vilém zemřel r. 1667 bez mužs. dědiců; proto kapitula prodala již násl. roku jeho
polovici Horní Mošténice za 18.000 zl. Hanušovi Zikmundovi svob. p. Petřvaldského z Petřvaldu, který získal koupí t. r. i druhou polovici od Jana Maxmiliána. Po smrti Hanušově r.
1688 zdědil Horní Moštěnici druhý jeho syn Jan Jetřich. Za něho došlo po 100 letech opět na
vyjednávání o shora zmíněných loukách, které dostali kdysi záplat Moštěnští a Lověšičtí od
Václava Skrbenského z Doloplaz. Během času z luk těch nadělány byly čtvrtiny orné a sečné,,
počtem 190. Na žádost Moštěnských a Lověšických, aby jim potvrdil dědičné užívání těch
polí a luk a přidal jim k tornu ještě některá pole moštěnská. dal jim r. 1694 na to nový zápis t
za to měli vždy o sv. Martině odváděti do panských důchodů z každé čtvrtiny 20 kr., celkem
48 zl. 32 kr., a z moštěnských svobodných polí 25 zl. 20 kr. 2 denáry.1)
V posledním roce své vlády v Hor. Moštěnici, Lověšicích a Žeravicich prodal Jaii Jetřich obci
mošténské pole „Karhanku" dle Karhana, od něhož ji kdysi koupil s podmínkou, aby obec za
to počátkem r. 1718 ročně do jeho důchodu odváděla l zl. 56 kr.2}
Zmíněného r. 1718 prodal Jan Jetřich statek Hor. Moštěnici Frant. Feliksovi Žalkovskému ze
Žalkovic,3} jehož 3 synové Amand Karel, Jiří Bedřich a Jan František jej po otci, 5. pros., r.
1725 zemřelém, zdědili.
Do doby vlády těchto Žalkovských spadá událost s obecni pečetí moštěnskou. R. 1731
zmizela totiž pečeť snad proto, že páni Moštěnské a Lověšické nějakou věcí nebývalou
obtěžovali a ti nechtěli pečetě k novému závazku propůjčiti. Žalkovšlí obrátili se se stížností k
bisk. a kard. Šratenbachovi, který" Moštěnskýin udělil důtku a nařídil, aby pečeť vložena byla
do-obecní truhlice, opatřené dvěma zámky, a klíč jeden aby měl purkmistr, drahý jeden z
obce, kterému to vrchnost nařídí.4}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Na Buchlo ve 1. ledna 1694. Selský archiv, 1902. Listinář, č, 41. Originál v obecni
truhlici moštěnské.
2) Na Buchlové- 30. dubna 1718. Selský archiv, 1902. Listinář, č.
42. 3) Jeho náhrobník spatřuje se pod kůrem na evang. straně v kostele sv. Jakuba v Brně,
4) Selský archiv. 1907, 179, 189; A. Březina, Důtka pro nedbalé prý chování obecni pečete,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Když poslední z Žalkovských Jan František r. 1755 (27. dubna) zemřel,1) připadla Hor.
Moštěnice opět olom. biskupu. Biskup Ferdinand Julius hr. z Troyerů udělil uprázdněné toto
léno (oceněné na 45.000 zl.) svému bratru Krištofovi hr. z Troyerů, skutečnému komoří, a

jmenoval jej také dědicem svého jmění (biskup zemřel 5. února 1758).
Již r. 1756 žalovali Moštěnští a Lověšičtí na novou vrchnost u representace a komory pro
zadržování jim platu za jakési nepovinné potahy a pro pastvisko zv. Závody, které postoupili
vrchnosti za kus role proti Říkovicím ležící. Vyslána do Moštěnice komise, a ačkoli byli
Moštěnští a Lověšičtí v právu, jali se prositi konečné hr. z Troyerů za smilování, jelikož
jakožto chudí poddaní v žádný proces se s ní dáti nemohou. Byli však vyzváni, aby si zjednali
zem. advokáta, který je bezplatně zastupovati musí; tak se obrátili na Ant. Sultzbeka v
Olomouci, jenž žalobu skutečně podal.
Dle smlouvy z 4. června 1737 odřekli se Moštěnští svého pastviska „Závody" ve prospěch
vrchnosti, začež měli dostati od ní rybníček a kus pole k Říkovicím, a jiné pole zv. Bařinky k
Dobrčicím ležící k společnému užívání, z něhož mohli si pastvisko udělati, na němž si však
vrchnost vymínila právo společné pastvy.2)
Syn Krištofův Ferdinand zemřel 11. srpna 1788 zanechav vdovu Arnoštu hr. Troyerovou;
statek Hor. Moštěniee přešel na 3 syny Jana, Ferdinanda, Františka a dceru Josefu. Spoluporučníkem jejich byl Frant. hr. Řoden. Za hr. Arnošty z Troyerů přišlo r. 1791 k dlouhému
sporu mezi Mošténskými a Lověšickými o čtvrtiny jim kdysi od Václava Štulbašského z
Doloplaz mezi ně na louky rozdělené.3)
Nejmladší syn hr. Ferdinanda z Troyerů František zemřel 18. září 1854 jakožto poslední
mužs. potomek tohoto rodu, jenž pocházel z hrabství Lucemburského.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Pochován v kostele v byv. františkánském (dnes Máři Magd.) v Brně.
2) Mistodržitelský archiv, fasc. M 59.
3) Jos. Bartooha, Lověšice a Moštěnice 16 let na štíru o čtvrtiny. Selský archiv, 1904, 229—
234.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za Troyerů bylo
Polí
Luk
Zahrad
Pastvin

panských
497 jiter 478 ( )°,
203 „
6 4/6( )°,
3„
--------52 „
147( )°,

poddanských:
920 jiter 351 4/6( )°,
48 „
686 ( )°,
14 „ 1034 4/6 ( ) °
222 „
1215 ( ) °

Před válkou za landkraběnek Terezie a Gabriely z Fürsten-berka mělo panství moštěnické 214
ha polí, 62'93 ha luk, 2-26 ha zahrad, 6'05 ha pastvin, 27-16 ha lesa, 0'95 ha rybníků, celkem
318-60 ha. Za pozemkové reformy utvořeny ze zrušeného dvora 2 zbytkové statky, které
zakoupil zemský výbor.
Městečko Horní Moštěnice po válce třicetileté jmenují se r. 1643 dokonce zkaženými.1)
Farní chrám Nanebevzetí P. Marie v nynější podobě pochází z 18. stol.; byl r. 1757 rozšířen o
presbytář a r. 1792 postavena při něm věž. Má 5 oltářů: Hlavní s obrazem od Ši-chana,
vedlejší v presbytáři sv. Ondřeje a sv. Frant. Xav., sv. Jana Nep. na str. evang. a sv. Anny na
str. ep. v bočních kaplích hl. lodi. Za světové války byly vzaty 3 zvony, kteréž byly nahrazeny
r. 1924 novými 4 za 43.300 Kč od firmy Oktáva Wintra v Broumově.
Již r. 1131 připomíná se, že byly Horní Moštěnice přifařeny do Přerova; fara byla zde již r.
1274. V 16. stol. byla osazena kněžími podobojí, později luterány; r. 1583 opravoval faru kazatel Václav; r. 1585 stěžuje si farář Jiří Adalbert u biskupa na nekatolíky. V 1. 1586—94 byl
zde Jiří Lovinský, jenž měl spory s Vilémem Zoubkem ze Zdětína a Janem Moštěnským. Za
SOleté války duch. zdejší správa zamkla; byla obnovena r. 1625 za gen. visitace. Dle zprávy
visitační byla střecha kostela spálena, 3 oltáře a vnitřek zpustošen Valachy, všechno
vyloupeno, kalich byl vypůjčen z Kroměříže, žádná mešní roucha, zůstaly jen 3 zvony.
Desátek byl určen na 113 kop a 25 mandelů pšenice a ovsa. Farské pole odňal neprávem p.

Zoubek. Nekatolíků jest většina ve farnosti, v Říkovicich pouze l katolík, v Beňově mají svůj
sbor, v Dobrčicích prázdný sbor. Administrátorem jmenován Jiří Domazelius. Pro nedostatek
knězi byly sem r. 1643 přifařeny: Přestavlky, Vlkoš, Stará Ves, Beňov, Říkovice, Dobrčice,
Lově-šice, Chropyně od r. 1657, Véžky, V2 Bochoře, Kaňovsko, Kyselovíce a Zářící, farnost
domaželická od r. 1650. Dnes přifařeny Lověšice a Dobrčice.
-----------------------------------------------------------------------------------1) Oppidum Mošténic flammis et ferro datum in ruinám (1625).
-----------------------------------------------------------------------------------Déle působili: Filip Crna (1654—1670) zavedl české matriky, Martin Tesař 1676—1709,
Karel Petr —1727, Jos. Gabriel —1752, Heřman Vrtílek (—1766), za něhož přistaven
presbytář, Fr. Sponner —1785, Jos. Šabatka —1801, Jos. Červenka —181 -2. Ant. Gommer
—1840, Václav Záblacký (—1849) stal se kanovníkem v Kroměříži, Tomáš Peruška—1857,
Fr. Tománek—1871. Jos. Gamský —1884, Vincenc Obrátil —1898, Jan Láska 1900 —1916,
kanov. v Kroměříži, Ig. Janák —1923 kanovník v Olomouci, Msgr. dr. In. Obdržálek, jenž
1924 pořídil nové zvony za 43.300 Kč, vystavěl kapli P. Marie Bolestné, místo oné z r. 1722,
koupil do ní sousoší Piety a způsobil, že 15 m. polí při dělení zdejšího dvora připadlo kupem z
volné ruky od arcib. náhradou za odprodané pole dlouholetým nájemníkům zdejší faře.
Matriky jsou od r. 1654. V kostele byly do r. 1922 dva náhrobky, jeden r. 1788 f Krištofa hr.
Troyera, druhý r. 1789 f jeho syna Ferdinanda. Poslední pořídila vdova po něm Arnošta roz.
hr. Wallisová. Vedle kostela jest kaple Bolestné Matky Boží.
R. 1888 zřízena obecní nemocnice; chudobinec jest z časů dřívějších.
Již před válkou SOletou byla zde škola farní. Přiškoleny bývaly Přestavlky, Říkovice,
Dobrčice, Lověšice, Beňov a Stará Ves. Kolem r. 1657 vydržovali učitele faráři od nejstarších
dob. Prvním rektorem byl Pavel Chotieszanski, rodem Polák. Dostával na faře obědy a 4 zl.
ročně od kostela za varhanictví. Od Přestavlckých obdržel rektor 2 zl. a naturalie: 1 1/8 m.
pšenice a 2 m. rzi, pak slepice a vejce. Starovesští dávali 2 zl., 4 7/8 m. pšenice a 8 m. rzi.
Od Říkovských dostával za hru na varhany roč. 4 snopy pšenice, takže měl příjem celkem roč.
10 zl., 6 m. pšenice a 10 rn. rzi na starou míru. Dle protokolu z r. 1788 dostával tehdáž rektor
školní od. každého dítka týdně ll/2 kr. a ročně 2 pecny chleba, desátku od vrchnosti
moštěnské 15 snopů, od obce moš-těnské 2 kopy 33 snopů, z Lověšic 47 snopů, z Beňova l
kopu 44 snopů, od vrchnosti dobrčické 16 snopů a od obce dobrčické l kopu 4 snopy a z
Říkovic l kopu 3 snopy vždy pšenice a tolikéž ovsa.t Před tím, dle výměru z r. 1786 dostával
místo koledy velkonoční a hodových koláčů od pololáníka 3 kr., čtvrtláníka l 1/2 kr. a
podsedníka l kr. ročně. Dávky vajec zůstaly dle starého obyčeje.
Dnes jest zde obec. škola čtyřtřídní s knihovnou učitelskou a žákovskou. Jest v ní letos 149
žáků a děvčat. R. 1920 zřízena obvodová smíšená škola m é š ť a n s k á v místnostech starého
zámečku arcibiskupů olomouckých. Má 3 tř. se 125 dětmi.
Samoty v obvodu obce jsou mlýny Vrbovec či Vrbák (západně obce) s 18 obyv. a Štolbach
(Štulbach) s pilou a 9 obyv. Nedaleko stávala na pravém břehu Moštěnky ves a tvrz. Štulbach
(Štolbach). Ves stávala na místě dnešního osamělého mlýnu v pěkném údolí, tvrz východně
za mlýnem na umělém říčním ostrově zv. „Na hradě".1)
Osada Štulbach, ne-li založena, alespoň později byla osazena Němci, kteří nazývali Moštěnku
Stvola-Bach, z čehož vyvinulo se pro osadu Štulbach.2)
Štulbach byl tedy zbožím olom. kostela. Již r. 1274 daroval biskup Bruno Štulbach s
Moštěnicí, Říkovicemi a polovicí dávno zaniklé vsi Unsíře bratřím Jindřichovi a Vintířovi z
Brandýsa.3]
V seznamu lén a manu olomouckého biskupství, pořízeném za .bisk. Konráda v 1. 1318—
1326, jmenuje vasalem Goswinus de Mostěnic, Štolbach a Říkovic.4)
Ze Štulbachu, jinak z Linavy, psal se však také Friduš, jelikož měl zde nějaké zboží. Jeho
stihla prý r. 1363 exkomunikace opata skotského kláštera ve Vídni.5)

S bratrem svým Alšem z Linavy koupil Friduš r. 1368 od Dobraná z Dobrčic veškeré zboží,
které tento měl v Dobrčicích (v. Dobrčice, Trsaly).
Štulbach s okolím zůstával však zbožím olom. kostela.6)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1) Počátkem 19. stol. byly znatelný zříceniny, které po r. 1805 dal mlynář Otáhal rozbořiti,
základy rozkopati a kámen rozprodal; posud při hlubším orání vyvaluje se stavební kámen. V
levém rameni Moštěnky byly ještě r. 1863 zbytky kolu po dřevěném mostě, kudy vedla cesta
do přestavlckého zámku. Základy mlýna jsou z tesaných kvádrů, spojených maltou, jaké se
užívalo při stavbě hradů. Na levém břehu Moštěnky jsou selské pozemky zv. „Mrtvá"r kde
stavějíce silnici r. 1893 nalezli skrčenou kostru. Misto pro stavbu tvrze bylo příhodné,
chráněno jsouc skalními pahorky a též močálovitými cestami.
2) Selský archiv, 1902, str. 236. Němečtí osadnici přibyli sem asi r. 1260.
3) C. D. M., IV, 118.
4) C. D. M., VII, 842.
5) C. D. M., IX, 239. 6) Někdy v letech
1380—1398 stanovil dvorský sudí Janík stav dobytka a zásoby obilí lenního zboží ve
Štulbachu a nalezl ve dvoře 300 ovec, 70 sviní 4 prasata, které dal správce Črtka do mlýna.
Také tam byla pšenice, oves, íečmen, hrách, žito, seno, 11 koni a 12 krav. G. D. M., XV, 338
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tak r. 1390 (9. června) dovolil bisk. Mikuláš, jakožto lenni pán, bratřím Hanušovi z Darkovic
a Pavlovi Vogtovi, jakož i jejich mateři Zbyňce, aby své díly a véno na tvrzi štulbašské měli
prodati Jakubovi Končekovi z Prus a Zbyňkovi z Dřínové, načež udělil jim biskup zboží to
lénem. Odtud psal se také Jakub Konček ze Štulbachu.
Později r. 1403 obdržel m. j. také Štolbach s tvrzi a Moštěnici lénem od bisk. olomouckého
Lacka Jan z Schónwaldu pro sebe, svého bratra Bohuše a dědice obou.
Za husitských válek neb za bojů o korunu českou mezi králem Jiřím Poděbradským a
Matyášem Korvínem ves Štulbach zanikla a tvrz byla pobořena. Stávalo se tak, že i na jiných
místech zvláště za válek husitských, kdy kolonisace německá zanikla. Jedinou památkou po
zdejších osadnících německých, kromě jména Štulbach jest jméno Haischlech, lesíka to
nedaleko zmíněného říčního ostrova.
Nicméně i pak nazývali se po Stolbachu páni Skrbenští z Doloplaz a na Moštěnici, jak v
různých smlouvách nachází se důkaz. Tak r. 1475 a 1480 Bohdal z Doloplaz a ze Stolbachu1)
r. 1488 Václav Skrbenský z Doloplaz a Tolbachu,2) r. 1503 Václav Štolbašský z Doloplaz, r.
1515 syn Václavův Jiřík Štolbašský,. r. 1531 Bohuslav Štolbašský z Doloplaz. Až i r. 1571
nacházíme vklad listu krále Ferdinanda Janu Štolbašskému z Doloplaz, kterým zříká se práva
odúmrtního a dovoluje jemu v poslední vůli odkázati statky své komukoliv.
Dvůr Záhatí s 10 obyv., myslivna, cihelna od r. 1893 nádražíT skladiště .Hanácké kyselky"
nad jejím pramenem a 16 osamocených domů.
Obecní jmění tvoří 26 ha 44 a rolí, l ha 44 a luk, radnice, nemocnice, chudobinec a porážka. Z
katastru jest 827 ha polí, 45 ha luk, 20 ha zahrad, 19 ha pastvin, 28 ha lesa; obecni pečeť má
ves z dob Švábenských ze Švábenic, jichž rodný znak (4 šípové hroty odstředivé) se spatřuje
na ní. Nápis zní: S. Co-MVNITAT1S • DE • MOSSTIENICZ. Vročení nad znakem 1565(?).----------------------------------------------------------------------------------------------1) Arcbiv Český, VI, 510, 513.
2) Archiv Český VI, 521.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Jména trati: Záhumeny, Vinohrádky, Hliníky, Mrtvy, Bařiny, Malý Trávník, Trávník od hloží.
Padělky za kostelem, Karhanky, Padělky za kaplí, Louky a j. R. 1749 také: Krnov, Mrtvá,
U trávnika, V kopaninách, V čupech, Pod šancama. Jedna trať sluje Šafránica, jež poukazuje,
že se zde do 17. stol. pěstoval šafrán, tehdy velmi drahý.
Kyselka. R. 1856, když francouzská společnost hledala u Moštěnice kamenné uhlí, vytryskl
mohutný pramen kyselky. Voda upadla v zapomenutí. Když za války r. 1866 se nedostávalo
dobré pitné vody, vzpomenuto na kyselku, která slabým praménkem odtékala. Nákladem obce

vystavěna zděná studně. Prof. Fr. Štolba z Prahy podal tento chemický rozbor: „Dvojuhličitan
sod-natý. dvojuhličitan železnatý, chlorid sodnatý, dvojuhličitan vápen, a magnesit. Jest tedy
kyselka' alkalicko-zemitou (muriatickou) solnou a železitou; jest volnou kyselinou uhličitou
nasycena; obsahuje malé množství látek u nás vzácných, které mají veliký význam léčivý,
totiž: sloučeniny jodu, bromu a littionu". U pramene postaveny vhodné budovy a pramen
pronajat. Hojně se pije a do světa vyváží.
Z pohrom živelních připomínají se tyto: R. 1625 vyhořela celá obec a kostel zpustošen; 1741
dne 10. dubna přišli do Moštěnice Prusové a zapálili kostel a vesnici vypálili; 20 května r.
1924 rozpoutala se náhlá bouře spojená s krupobitím, po nichž následovala povodeň.
Nemoci: R. 1787 neštovice (+ 13 dětí), r. 1855 cholera (celé rodiny vymřely), rovněž r. 1866
(+ 3 osoby).
Na poli „Mrtvy" vykopány r. 1893 lidské kostry z bronzové doby a při opravě kapličky
nalezena kostra, při níž byly mince stříbrné.
Okolí Moštěnice bylo za války 30leté, zvláště však r. 1643 jevištěm zvláštní činnosti
švédského vůdce Torstensona. Proto jakousi znamenitostí podnes ještě jsou t. zv. švédské
šance, valy a příkopy na návrší, řídkým lesíkem porostlém „na Záhu-meným" na sever od
obce, nad Újezdcem. Návrší jest z velké části ohrazeno málo znatelnými valy, stopy to po
bývalém opevnění; jsou to nepatrné zbytky bývalého švédského tábora. Tábor (obr. 22.)
rozkládal se při obou březích Moštěriky, směrem k Beňovu; menších redut bylo více zřízeno
ku ochraně vlastního tábora. Hlavní stan byl v Moštěnici.
Bylo ku konci července r. 1843. Tehdáž po dobytí Kroměříže 26. června a Tovačova 4.
července, překročiv 28. července řeku Moravu, přitáhl sem Torstenson a položil se v pevném
táboře u Hor. Moštěnice blíž k Přerovu, jehož, jakož i Lipníka jeden oddíl vojska švédského
se byl zmocnil.
Opevněný tábor, půdorysu nepravidelného pětihranu dělilo návrší nad moštěnskou kyselkou
od Dobrčic; při prameni kyselky leželi délostřelci, kteří svými 14 děly kryli silnější pravé
křídlo pěchoty, /a hřbitovní zdí u farního kostela byli dragouni. Opevněné reduty chránily pak
celý tábor; nejsilnější byla na nejvyšším vrchu jihových. tábora, jedna z menších na
zmíněném návrší, jemuž se dnes říká švédské šance. Opevnění celková ovládala Hanou až za
Kroměříž a Tovačov, kde ležel táborem cis. generál Gallas; zmíněná reduta ovládala Přerov.
Celý měsíc meškal zde Torstenson, chtěje Gallasa vylákati k bitvě, ale marně: proto opustil
Moštěnici a položil se 28. srpna táborem u Tovačova nepříteli blíže.1) Poddanské poměry r.
1750 viz na str. 18. a 19.
U řeky Moštěnky stojí socha sv. Jana Nepomuckého, na jejímžto podstavci jsou vyrytá
písmena J: W : R v D :, jež značí Jan Václav Ríkovský z Dobrčic. On prý postavil tuto sochu
r. 1711 na památku veliké povodně; jel prý tehda po mostě přes roz-vodnénou Moštěnku a
sotva přejel, most zřítil se do vln.
Ve středu návsi je socha sv. Floriána z r. 1720; byla postavena Žalkovskými z Žalkovic.
V r. 1925 a 1926 rozdělen zdejší arcib. dvůr a utvořeny z něho 2 zbytkové statky, které
zakoupil zemský výbor. Polovice zámku dnes „Stojanov" a celý zámecký park patří Orlu.
Spolky: Raiffeisenka od 1883, čten. zpěv. .Pokrok" (1868), hasičský (1891), odbor Ústřední
Matice školské (1897), Rolnická záložna, odbor Jednoty lidumilů (1907), skupina rolnické
Omladiny, z nichž poslední dva mají knihovny, Lidová jednota a Orel. Pošta.
Horní Moštěnice jsou rodištěm jazykozpytce prof. Ant. Matzenauera (* 1823, f 1893),
starosty a rolníka Frant. Hanáka {* 1842, + 1894), známého numismatika, jehož sbírka mincí
ceněna tehdy na 16.000 K.

Moštěnice

Dobrčice

Přestavlky

Ob. 22. Opevněný švédský tábor v Moštěnici a okolí r. 1643.
A. Moštěnice. B. Dělostřelectvo. C. Pěchota. D. Pravé křídlo. E. Levé křídlo, F.
Dragouni. Q. Opevnění. H. Hlavní ohrazeni mimo opevnění. J. Hlavní reduty na
okolních výšinách na obranu tábora

Pavlovice u Přerova
politická a katastrální (558 ha) obec vých. (8'5 km) Přerova; rozkládat se ves se svým farním
chrámem na mírném návrší. Z Přerova vede tam silnice Želatovicemi a Tučínem. Bývalo tu
32 domů ,(3/4.l, 16 1/2 l a 9 podsedků). R. 1684 byl 1/2 lán Jakuba Kostky pust; byl později
rozdělen ve 2 1/4 lány. Všech pozemků bylo 1000 6/8 m.; r. 1749 náleželo poddaným 982 3/8
m. polí, 18 1/8 m. pastvin, 12 1/2 m. zahrad. R. 1794 měla ves 71 domů, 401 obyv.; r. 1834:
82 d., 492 obyv., r. 1900: 94 d., 581 obyv., ze kterých 579 C., 2 N., 580 kat. a l evang.; 1921:
107 d., 624 obyv., z nichž 616 C., l N., 7 cizozemců, 613 kat., 11 evang.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Abriss děs Schwedischen Lagers bei Broraw im August 1643 v V. svazku 'Theatrum
Europaeum. Broraw jest Přerov a Moštěnice sluje tam Dorf Mosswitz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ve XIV. stol. sídlilo v Pavlovicích několik rodů zemanských. Tak r. 1349 připomínají se
bratří Smil a Protivec z Pavlovic, kteří se na svůj majetek spolčili.1) Protivcovou manželkou
byla Dorota. Příkladu Smila a Protivce následovali bratři Pardus a Lu-told z Pavlovic,
spolčivše se r. 1358 na své zboží v Pavlovicích, Lhotě a v polovici Prosenic.2) R. 1365 získal
Lutold od Viléma z Pavlovic dvůr v Tu čí ně.3)
Bratr Lutoldův Pardus byl olom. kanovníkem; týž prodal r. 1368 Pavlovice a Prusínky za 400

hf. Janu z Kravař.4) Jeho bratr Vok dal r. 1371 Pavlovice, Prusínky a Tučín Ješkovi
Hromadovi ze Sušice (v. t), jenž pojistil r. 1376 své ženě Anně ze Sovince 250 hř. gr. v
Pavlovicích a Prašulkách, načež tato vymohla, aby dřívější její věno bylo z desk vymazáno.5)
R. 1384 prodal Ješek Pavlovice s kostelním podacím, dvůr, louku, dva rybníky, Prusínky
mimo dvůr dř. Bartolomějův a lesík, ves Lhotu pustou a v Tučíně krčmu a půllán Mukařovi z
Kokor,6) který pojistil hned t. r. své ženě Dorotě 20 hř. gr. roč. činže v Pavlovicích ; potom
jeho tchán, Pavlík ze Sovince, a Ješek sám přiznali, že Anna žádného věnného práva v
Pavlovicích nemá, nýbrž že byla převedena se svým věnem na zboží v Radslavidch a Sušicích. Mukař z Kokor r. 1398 pojistil své druhé ženě Anně véno 100 hř. gr. v Pavlovicích a
Prusínkách.7)
Již dříve k r. 1365 zmínili jsme se o Vilémovi z Pavlovic, který toho r. postoupil Lutoldovi
dvůr v Tučíně; jiný dvůr a dva podsedky v Tučíně prodal Vilém r. 1376 Zdeňkovi z Kokor.
R. 1376 objevuje se Divá z Pavlovic, od něhož koupil Du-choň z Oprostovic v Pavlovicích
dvůr s poddaným; tento prodal pak r. 1385 Janu z Mejlic dvůr s podsedkem a jiným přísluš,
rovněž v Pavlovicích.8)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------') Z d. ol., I, 135.
2) Z. d. ol., I, 527.
3) Z d. ol., I, 891.
4) Z d. ol., I, 1005. 5) Z. d. ol., IV, 431. 6) Z. d. ol., I, 891; — IV, 60.
7) Po uplynuti několika let r. 1446 vtělil Jan Mukař z Kokor do desk Pavlovice s přísluš.
Jindřichovi Mojkovi z Vithachu.
8) Z. d. ol„ IV, 656.
9) Z. d. ol., IV, 2!68.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Také Jiřík z Pavlovic pojistil r. 1382 své ženě Anně věno 32 hř. gr. na dvoře a dvou
podsedcích v Pavlovicích,9) zemřel však brzy, neboť již r. 1386 přijala vdova Anna dědice
své a děti a bratra svého na spolek na oněch 32 hř. na zmíněném dvoře a dvou podsedcích.
Anna později provdala se za Tervarda z Domaželic, kterého r. 1408 přijala také na spolek
svého věna 120 hř, v Pavlovicích a Prusínkách.1)
Anna stúpila se r. 1415 také se svým otcem.
Jan z Kokor, jinak z Lýsek, prodal r. 1417 Hynkovi z Kokor veškeré své právo na
Pavlovicích, na dvoře alod. s 2 poplužími, na právu patronátnim a na místě „tvrze" zvaném
„Kopec" a na Prusínkách na 2 lánech a ¼ l 2)
Pavlovice náležely pak vladykám z Vitbachu, když Jan Mukař z Kokor prodal je r. 1446
Jindřichovi Mojkovi z Vitbachu, který své ženě Ofce z Rokytnice zapsal věno 2400 gr. roč.
nájmu v Pavlovicích. Ze synů jeho připomínají se Václav a Hynek z Vitbachu a Pavlovic.
R. 1462 pustil Jindřich Mojek z Vitbachu svým poddaným v Pavlovicích a Prusínkách
odúmrt. Kdyby někdo bez poru-čenství zemřel a dítek nezanechal, měli konšelé statek onen
obrátiti k Božímu domu aneb k nějaké spasitelné cestě. Týmž listem stvrdil, že prodal
Pavlovským pastviska řeč. „Lhota, ves pustá" za 100 zl. uh.s)
V druhé polovici 16. věku držel Pavlovice Bartoloměj Va-necký z Jemnický, který je v
poslední vůli z r. 1587 postoupil Václavovi Molovi z Modrlic. Vaněčky byl poručníkem Karla
st. z Žerotina a nyní poručil jej a nevlastního jeho bratra Jana Diviše v ochranu Molovi. Již
před tím r. 1560 koupil Vaněčky od Viléma z Žerotina Dřevohostice, které po r. 1580
postoupil Karlovi a Janu Divišovi. Dle dílčí smlouvy mezi nimi z r. 1588 obdržel Karel m. j.
Dřevohostice a Pavlovice, které později spojil s panstvím přerovským, ale r. 1614 v úterý po
sv. Trojici prodal za 95.000 zl. sudímu menšího práva v kraji olomouckém Jarfu
Skrbenskému z Hříště na Fulneku.
Za vlády Žerotínův a pána Skrbenského nabylo zde jednak učení českobratrské, jednak víra
luteránská četné stoupence. Před válkou třicítiletou byl v obci luterským farářem Jan
Raphanides, kterého r. 1619 olomoucký biskup odtud vypudil.

--------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., VII. 604. 2) Z. d. ol., IX, 9. 3) V Lipníce v sobotu před sv. Antonínem 1462.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro účast v odboji proti Ferdinandovi II. pozbyl Skrbenský statků a 26. srpna 1623 postoupen
za 12.000 zl. komorou královskou statek dřevohostický nejvyšš. kancléři knížeti z Lobkovic,
který jej r. 1646 komoře vrátil. Tato prodala jej Maxmiliánovi hr. z Valdštýna za 41.753 zl.,
od něhož koupil Pavlovice r. 1649 Jan Kaltschmidt z Eisenberku za 30.000 zl. a 200 dukátů
klíč-ného; jeho dědicové prodali je za 89.000 zl. r. 1693 Bedřichovi hr. z Oppersdorfu, čímž
spojeny s Čechami, Domaželicemi a částí Tučína (v Domaželice).
V letech 1703—1713 byl zde farářem Jan Jiří Středov-ský, dějepisec moravský; narodil se v
Brumově 1679. | 15. srpna 1713. Jeho životopis, ocenění významu literárního a titulní obraz
díla „Sacra Moraviae historia" viz Vlastivědu, val.-klob. okres, str. 117—119. Po
Středovském zůstal památkou krásně národními ornamenty vyšívaný ornát a 2 zvony, jež ale
byly za války odvedeny.
Zdejší fara připomíná se již r. 1350. R. 1624 zanikla a obec přifařena nejprv do Oseku, pak do
Dřevohostic; r. 1670 zase obnovena. Kostel sv. Jiljí zbudoval r. ^569 Hynek Pavlovský z
Vitbachu, jehož náhrobní kámen s jeho obrazem a jeho ženy zazděn do zevnější zdi kostela.
Před válkou třicítiletou byl kostel luterským, až r. 1624 byl kultu katolickému vrácen; r. 1780
postaven kostel nynější.
Kdy škola v Pavlovicích byla zřízena není známo, avšak z okolnosti, že z r. 1711 připomíná
se rektor Martin Palla, možno souditi, že se tak stalo někdy na konci 17. stol.
Do r. 1834 byla škola jednotřídní; odtud dvojtřídní. Stávala téměř ve středu vesnice, nyn. čís.
47. R. 1854 postavena škola dnešní. Sluší se zmíniti o tom, že od r. 1761—1872 vystřídali se
zde v rektorství tři Příborští, vždy po otci syn: Matěj (1761), Josef (1794) a Jan (1834)"
Příborský. Josef Příborský napsal 21. února 1797 listinu o příjmech rektorů farní školy, dle
které dával rolník rektorovi po zrušení koledy svatomartinské, vánoční, tříkrálové, blažejské a
odváděni koláčů hodových osminu míry (staré měřice) a zahradník (domkař) 2 mírky rzi o sv.
Martinu.
Dle protokolu z r. 1788 měl rektor místo lJ/2 nyní 2 kr. škol. platu týdně z jednoho dítka.
Na otop pro sebe a školní světnice dostával od vrchnosti dřevohostické, bystřické, přerovské,
tršické a obcí Hradčan a Pru-sínek 7J/4 sáhu měkkého dříví; dovoz obstaraly mimo
jmenované obce Pavlovice, Tučín a Šišma. Za varhanictví v kostele dostával ročně 16 zl. 15
kr., z fundací 10 zl. 10 kr. a za kostelní službu 3 zl. 6 kr. stříbra.
Z obcí přifařených, Pavlovic, Prusínek, Hradčan, Tučína, Šišmy, Oldřichova a Radslavic
míval jistý počet kop a snopů slámy a za koledu 20 1/8 rzi (žita).
Dítek r. 1927 jest 94.
Na polní trati Lhotě stávala ves Lhota, jež za husitských válek zanikla. Pásavalo se na těch
místech. Když Jindřich Mojek z Vitbachu a Pavlovic poustel poddaným pavlovským a v
Prusín-kách odúmrt, sluje ves Lhota pustá. Mojek z Pavlovic prodal to pastvisko za 100 zl.
Pavlovským.
Z katastru jest 432 ha polí, 17 ha luk, 12 ha zahrad, 7'59 ha pastvin a 66 ha lesa; na obec.
pečeti před r. 1749 byl nápis: PECZET-DIEDINY-PAWLOWICZ, na pozdější DIEDINA
PAWLOWIC se znakem: Strom ze země vyrůstající, na jehož větvích sedí dva ptáčci se
zobáky proti sobě obrácenými.
Obec trpívala mnoho požáry (1857, 1858, 1902, kdy poznačeno 5 ohňů).
Je zde zámek a dva domky osamocené.
Spolky: Raiffeisenka a Rolnická záložna. Pošta.

Penčice
katastrální (220 ha) a politická obec sev. (8-5 km) Přerova. Ves, jest strmým svahem
rozdělena ve dvě části: horní a dolní dědinu. Horní rozkládá se na mírném návrší, dolní v
malebném údolí říčky Olešnice. Ve vsi mívali 9 ¾ lánů. po 40 m.,2 1/2 lány po 26 5/8 a ¼ lán
po 13 2/8 m., celkem měli poddaní 426 1/2 m. polí. R. 1749 patřilo jim 342 m. polí, 88 m.
pastvin, 6 1/2 m. zahrad a 13 v. sena; r. 1794 : 29 d. a 173 obyv., r. 1834: 31 d., 211 obyv., r.
1900:40 d., 228 češ. a katol. obyv., r. 1921:48 d. a 251 kat. obyv., z nichž 242 Č., l N. a 8
cizozemců.
Před r. 1131 náležely Penčice olom. kostelu sv. Petra a Pavla. Když t. r. dne 30. června
vysvěcen nový chrám sv. Václava a sídlo biskupské k němu od sv. Petra a Pavla přeneseno,
uvádí biskup Jindřich Zdík (1126—1150) v listině mezi 210 dědinami a sídlišti ku kostelu
tomu příslušnými také Penčice.
Značný však byl také počet vladyk domácích, t. j. takových, kteří zde na svém majetku usedlí
byli, a cizích, již v sousedství bližším své statky měli, nicméně držíce zde zboží nějaké, také z
Penčic se psávali.
Již r. 1261 uvádí se Čáslav z Penčic mezi svědky na listině Přemysla Otakara, kterou dal
Olomouci výroční trh a dovolil zde tržní dům zbudovati,1) r. 1305 Smil z Penčic.2)
Penčice náležely také k osadám, které v 14. stol. byly povinny zemskou robotou dělati
příkopy a plésti parkán kolem hradu a města Přerova. V polovici téhož 14. věku vyskytují se
bratří: Filip z Penčic, Václav ze Lhotky a Matěj ze Zátěši, Filip koupil r. 1350 od Václava
dvůr a čtvrtlán ve Lhotce a od Matěje r. 1356 vše, co tento držel v Zátěši; kromě toho získal
koupí r. 1358 od Václava z Cech dvůr v Penčicích za 8 kop gr.3) a r. 1376 od Valentina z
Přestaví k vše, co měl Valentin v Zátěši.
Již r. 1365 upsal Filip své ženě Bohunce věnné právo na vsi Lhotce. Filip z Penčic žil ještě r.
1389, neboť t. r. žaloval jej man Viknana z Majetína Zběšek z 5 hř. gr., které mu byl dlužen.4)
Ostatně Viknan a Unka z Majetína psali se také z Penčic, jak z půhonů patrno. Unka z
Majetína měl v Penčicích popluží, 2 1/2 lánu, krčmu, mlýn, lázeň, 3 podsedky a j., načež
upsal r. 1368 své ženě Kedrutě 120 hř. gr. věna.5)
Penčice jmenuje olom. obec r. 1373 s Kokorami, Moštěnicí -a j., jež měly přispívati poplatky
na udržování mostu přes Moravu pod hradem olomouckým.6)
R. 1378 objevuje se Otánek (Oto) z Penčic, který své ženě Bohunce pojistil 15 hř. gr, na dvoře
a třetí části své7) v Pen-•čicich. Ostatně zdá se, že Otánek nebyl dobrým hospodářem;
odprodával dříve a r. 1397 prodal opět Divovi z Gekyně třetí •díl mlýna a krčmy mezi
Penčicemi a Lhotou.8) Otánkovy syny přijala r. 1407 Eva z Penčic, vdova Dománkova z
Penčiček, na spolek svého věna v Zátěši. Tehda snad Otánek již nežil. Bohunka, jeho žena
žila ještě r. 1450, neboť toho r. jsouc vdovou přijala své děti, syny i dcery, na spolek na své
véno v Penčicích.9)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1) C. D. M., III, 320. 2) Ku. půh, ol„ I, 76. 3) Z. d. ol., III, 470.
4) G. D. M., XV, 364. 5) Z. d. ol., I, 1117. 6) C. D. M., IX, 251. 7) Z. d. ol., I, 528.
8) Z. d. ol., VI, 536. 9) Z. d. ol., IX, 390.
------------------------------------------------------------------------------------------------------V těch letech měl v Penčicích majetek Záviš z Buku, který se odtud také z Penčic psal.
Jako zvláštnost se uvádí, že když r. 1399 dal opat skotského kláštera ve Vídni markrabí
Prokopa do klatby, jmenují se Penčice mezi obcemi, ve kterých měla kapitula olomoucká
svobodný dvůr.1)
Počátkem 15. stol. vyskytují se bratří Aleš, Jan či Ješek a Filip z Penčic. R. 1402 prodal jim
markr. Jošt po smrti Buška z Popovic ves Popovice a dvě krčmy v přerovském předměstí.2)
Mezi jmenovanými cizími zemany, kteří měli majetek v Penčicích, a dle nich se psali, jako
Viknan a Unka z Majetína, sluší uvésti Mikšíka z Kožušan, který r. 1385 prodal Cyrilovi z

Kokor dva díly dvora, luk, lesů, mlýn, činž. lán, činž. krčmu a činž. zahradu v Penčicích.3)
pak Bohunek Puklice z Cech, který r. 1389 postoupil Petrovi z Kravař 3 lány, podsedek. a
krčmu v Penčicích;4) Petr prodal pak ještě t. r. veškeré to zboží Velislavovi z Meziboře.
Páni z Gekyné měli zde rovněž majetek, neboť r. 1385 Protivec z Čekyně pojistil své ženě
Dorotě 40 hř. gr. na svém podíle v Penčicích. Tehdy prodal Viknan z Majetína Valentinovi z
Přestavlk třetí díl dvora v Penčicích, kteráž byla Filipova, třetí díl lesů, luk a podsedek a
čtvrtý díl v Zátěši, jak to měl sám od markr. Jošta.5)
Z Penčic psali se také vladykové z Frankštátu. Adam z Frankštátu a Penčic poručil zde r. 1464
2 lány, l/4 lán, 2 krčmy, lázeň, 4 poddané, 4 zahrady, dvůr s 2 lány, mlýnem, robotami a vším,
což ke dvoru patří.6)
R. 1466 připomíná se Kliment z Penčic, který upsal Bohuslavovi z Kokor a Tršic dvůr v
Zátěši zv. Pinko v a r. 1471 také Ctibor z Penčic.
Že část Penčic příslušela tehdáž olom. kostelu, nasvědčuje zpráva, že r. 1490 mistr Daniel a
kněz Václav z Vizovic, kanov-níci téhož kostela, jménem kapituly odporovali vkladu statku
přerovského Vilémovi z Pernštýna, pokud se týkalo robot a opravy ve všech téhož kostela,
Penčicích, Suchonicích, Dluhonicích, Krč-máni a Velkém Týnci, že k tem robotám povinny
nebyly, aniž k opravě příslušely, jakož měly na to svobody a listy markraběcí.7)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) C. D. M., XII, 457. 2) C. D. M., XV, 364, 365. 3) Z. d. ol., IV, 720. 4) Z. d. ol., VI, 63.
5) Z. d. ol., VI, 276. 6) Z. d. ol., XI, 91. 7) Z, d. ol., XIII, 11.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Penčice získal r. 1581 Tas Podstatský z Prusinovic, jakož i zámek a ves Čekyni, Žeravice,
Kunzlovou Lhotu a některé lidi v Hostkovicích, kteréž zboží jemu vložili rukojmí Hynek Posádovský z Posádova, Jakub Vojsko z Bogdunčovic a Václ. Oře-chovský z Honbic.
Syn a dědic Tasův Jetřich vložil r. 1602 své manželce Bohunce Odkolkovně z Újezdce do
desk věnné právo na Gekyni, Žeravicích, Lhotě, Penčicích a Lhotě Zábeštní. Od času, kdy
byly Penčice spojeny s Čekyni, sdílely s ní společné osudy (v. t.). Roboty v Penčicích neměli;
místo ní odváděli platy do kapitulního důchodu panství tršického. Z pololánu platilo se na
penězích 15 zl.; k tomu úrok gruntovní, hodovní, za povinné povozy, slepice, vejce, celkem
16 zl. 47 kr. Při výkupu r. 1848 platil pololáník 107 zl. 12 kr. Platil-li v ročních lhůtách, trvalo
to 20 let; po 6 let platil po 21 zl. l kr., 13 let po 22 zl. 77 kr. a poslední rok 18 zl. 98 kr., takže
v tomto případě dostoupil vykup jistinu 441 zl. 5 kr.
Ze zprávy faráře Gregoria Tiburcia z r. 1623 dovídáme se, že kostel v Penčicích nebyl tehdy
vysvěcen; bylf před tím patrně nekatolický. Osada bývala totiž dílem luterská, dílem
českobratrská. Dle Tiburcia nekatolíků ve farnosti vůbec nebylo. Celkem bylo ve farnosti
penčické 321 katolíků (a nekatolíků 20) (v Penčicích 64, Penčičkách 31, ve Lhotě 32,
Sobíškách 48, Přestavlkách 29).
Farní kostel stojí na horní dědině. Jest neveliký, má nízký, plochý strop. Původní kostelík byl
mnohem menší. Vyhořel asi r. 1626; teprv r. 1693 přikročeno ku stavbě kostela nového.
Stavbu umožnila obětavost sobíšského rychtáře, svobodníka Jana Pavlíčka. Po požáru r. 1834
znova opraven v nynějších rozměrech, při čemž byla věž zvýšena; za oběť požáru padla tehda
veliká knihovna farářem Tichým pořízená, na oratoriu umístěná, která obsahovala mnoho
vzácných a starých děl. Po opětném požáru r. 1866 nahrazena prvotní báňovitá střecha na věži
nízkou jehlancovitou stříškou. R. 1910 post. nová věž s měděnou střechou za 14.000 K. Dány
současně hodiny.
Nový hlavní oltář s obrazem patronů kostela sv. Petra a Pavla zbudován r. 1853 za faráře
Beneše z kostelního jmění za 896 Kč. Oba boční oltáře, zakoupené Vine. Spilkou, rolníkem
ze Sobíšek, nahrazeny r. 1886 jinými, mramorovými, značné umělecké ceny z metropolitního
chrámu v Olomouci za 4.800 K kostel, jmění. Při té příležitosti daroval kard. Fürstenberk na
prosbu faráře Filipa kostelu penčickému 5 dřevěných soch světců (sv. Václava, Augustina,

Jana Nep., Petra Věr. a Ambrože). Stará křtitelnice je zhotovena z vápence sobíšského.
Vzácný starý kalich. Mezi bočními oltáři, uprostřed kostela jest hrobka farářem Ant.
Fischerem (1670—1792) zbudovaná, v 'které byl sám pochován. Odpočívá v ní také hr.
Braida se svojí dcerou, jak hlásá německý nápis při ní: „In dieser Gruft ruhen Anton Graf
Braida, k. k. Kämmerer und Landrath, Besitzer der Güter Zcekyn, Pentzicky und Lhota, geb.
1. decemb. 1771, starb ailgemein geachtet und tief betrauert 16. Marz 1825. In der Blüthe
ihrer Jahre folgte ihm seine Tochter Antonia Gräfin Vetter von der Lilie, geb. 1. Mai 1805,
gest. 10. Juli 1831."
Na věži byly před válkou 3 zvony z r. 1848. Odevzdán pouze jeden. Na ostatní se sbírá.
Před kostelem u mříže starého hřbitova stojí vzácné sochy ze zrušeného kláštera Hradiska u
Olomouce (sv. Josefa a Jáchyma) a na návsi třetí sv. Libora. Dovezeny do Penčic za faráře
Tichého (1793—1831).
Na hřbitově u kostela se pochovávalo do r. 1894, kdy založen nový u silnice za školou z
peněz k tomu účelu farářem Pavlem Filipem poslední vůlí darovaných. Zádušní jmění činí
25.221-18 K.
První zmínka o faře jest z r. 1418, kdy měla v Penčičkách dva poddané. R. 1423 byl zde
farářem jistý Řehoř. Příjmy farářovy byly nepravidelné pro neplacení desátků. Již v letech
1558—1562 pohnal farář Matěj 3 svobodné dvořáky v Penčičkách, Lazníkách a Nelešovicích
z neplacení desátku. Rovněž neodváděli desátků noví osadníci pozemků v Penčičkách a
Zábeštní Lhotě, které obdrželi od majitele dvoru v Penčičkách. Ze tří mlýnů panských
(„Beště," v Penčičkách, „Na hrázi") měli mlynáři dávati faráři po l měřici pšeničné mouky.
Farář Foltínek žaloval však za sebe a své předchůdce, že mouky nikdy nedostávali, takže je
musil majitel panství hr. Windischgratz 20. července 1719 důtklivě napomenouti. Týž farář
vypočítává příjmy kostela a fary r. 1690. O výkup z desátku veden dlouhý spor, až r. 1857
docíleno dohody mezi farářem a faraíky tak, že za celý desátek zaplaceno úhrnem 451 zl. 40
1/2 kr; za 12 věder piva složilo panství rokyt-nické 810 zl.
Za pozem. reformy drobným nájemcům prodáno polí ob-ročních 11 ha za 85.000 K,
nadačních 0-4 ha za 1.300 K.
Matrika farní počíná r. 1706, pamětní kniha 1884. Přifařeny jsou Nelešovice, Suchonice,
Zábeštní Lhota, Přestavlky, Sobíšky, • Penčičky, Lazníky.
Z farářů dlužno jmenovati Ant. Fischera (1760—1792), kléry založil pro podporu školní
mládeže fundaci (400 zl.), Jos. Tichého (1793—1831), rodáka zdejšího, kterého chová lid v
blahé paměti. Františka Krause (—1849), Frant. Navrátila (1854-1881). Za faráře dra Jiř.
Lásky (1890—1901) pořízeny nové varhany.
Škola česká byla zde i po válce SOleté; učitele dle zprávy z r. 1657 vydržovali si osadníci tak,
že mu dával každý ročně 2 kr. a několik snopů obilí.
Škola stávala mezi farou a kostelem v nynější farní zahradě. R. 1706 za uč. Štěpánka vyhořela
zároveň s farou a horní dědinou; tehda také farní archiv byl zničen. Po požáru postavena r.
1708 nová škola nákladem školní obce u návsi tam, kde dosud stojí. Škola byla jednotřidní do
r. 1818, odtud dvoutřídní v jedné učírně. V učírně měl také byt učitelsky mládenec, jenž v
koutě za kamny měl lůžko. Filiální škola v Suchonicích r. 1824 osamostatněna. R. 1866
zchátralá stará budova přestavěna a zvýšena o první patro s dvěma místnostmi pro učírny, jak
dnes se jeví. Důkladné opravy dostalo se školní budově r. 1912. Jest dvojtřídní. Dnes jest 91
dětí.
Byly sem přiškoleny Nelešovice -- 1888, Sobíšky -- 1908; jen Penčičky a Zábeštní Lhota sem
školou patří.
Rektor dostával od žáků školné či sobotáles, plat od školní obce a jisté množství kop a sj^opů
-žita a ovsa, pecny chleba, pak měl štolu a platy od křtů, celkem (1817) přes 144 zl.
Učitelskému mládenci rektor ze svých přijmu platíval 20 zl.
Škola má úroky z nadací na potřeby chudých žáků 45'84 K.

Déle působili: Jos. Tichý (1755—1790), r. 1810 Frimml, Ignác Říhovský (1810—1842). Od r.
1872—1900 učil zde Florián Dostál, jenž po svém blahodárném působení byl zvolen za
poslance za okres olomoucký do zem. sněmu. Po něm Antonín Telička (-1905), od r. 1910
Bedřich Raška.
Obec. majetek: 17-76 ha půdy; r. 1799 prodána obec. kovárna místnímu kováři se vším
náčiním, zahrádkou a 2 kusy poli za 121 zl., ale s povinností odváděti každoročně 7 zl. platu a
bečici piva při sejpce. Obec. sušírnu koupil r. 1805 Jiří Řehák z Vacanovic za 126 zl., s
podmínkou, aby obec mohla v ní len sušiti. Spolky: Občanská Beseda od r. 1906 s knihovnou,
Zdejší rolníci mají mnoho pozemků z okolních vsí. Chmel se tu pěstuje přes 60 let. Kolem
100 let jsou na gruntech rodiny: Jurečkova, Šromotova a Přikrylova.
U obec. představenstva chová se několik starých listin. Nejstarší z r. 1563 jest opisem
rozsudku, jímž urovnán spor mezi Penčicemi a Lipůany o užívání společného pastviska „Stříbrníku". Dvě smlouvy, týkající se opravy farní studně, zvané obecnice, z r. 1718 a 1725. Pošta
Předmostí.
R. 1891 nalezeno na jaře při orání vyklučeného lesa „Rozdíly" 297 mincí moravských,
českých a 4 cizí.1)
Horní dědinou jde silnice (vyst. 1894—1896) od Olomouce, dolní od Tršic (1892—1893);
pod Penčicemi se spojují v silnici k Přerovu.
Obecní trati slují: Kamínka, Koryta, Dílečky, Króha (Krouhá), Stříbrníky, Nivky, Pod nivkou,
Důlky hrubé a malé, Ostré louky, Kót (Kout), Hlusovec, Palóke (Palouky), Vépustka,
Vinohrad, Nad stavem, Mezi chodníky, U lísek, U hraniček, Pod vrbko, Padělky, Rozdíly
(les), Piknov, Zátěší, V klčó. Na obec. pečeti byl nápis: PECZET- DEDINI • RYBÍCH •
PENCICZ, vročení 16—66, a ve znaku strom, přes jehož peň položena sekera.
Východ. Penčic u samoty „Sušímá" stávala vesnice Zátěš a dvůr Pyknov (Pyknův dvůr).
Dosud označují jména polních tratí Pyknov a Zátéší místo osady.
R. 1356 se připomíná Matyáš ze Zátěši, od něhož si koupil za 18 kop gr. jeho majetek Filip z
Penčic, vlastní bratr, jenž po 20 letech přivtělil koupí od Valentina z Přestavlk zboží, které
měl Valentin v Zátěši (Zátěš, Žátešice).2)
R. 1381 upsali Dománek z Penčiček a Filip z Penčic svým ženám věna, onen Evě m. j. na
čtvrtině lesa, tento Bohunce na třetině dvoru a čtvrtině ve vsi Zátéši.8) Odtud viz Penčice.
R. 1466 upsal Kliment z Penčic Bohuslavovi z Kokor a Tršic v dědičné držení dvůr Zátěši,
zvaný Pyknov (Piknov, Pinkov).4) Za války krále Jiřího s Matyášem Korvínem zanikla.
Z Penčic pocházejí: Dr. Frant. Sromota, byv. starosta města Hranic, Dr. Leop. Sromota,
advokát v Plumlově, prof. Jaroslav Zapletal.
Že by na č. 2, 3 a 4 stával klášter, jest pouhý výmysl. Nejsou také vykopávky na č. 3 zbytky
tvrze, poněvadž tvrz se zde nepřipomíná, ale tam stával asi některý ze svobodných dvorů.
Nejvýchodnější a nejhlouběji do údolí zabíhající skála za kostelem. s které dalo se snadno
ovládati celé údolí obou potůčků, nazývá se „Táborek".

Penčičky,
polit, a katastrem (179 ha) samostatná obec sev. (8 km) Přerova, na pravém břehu říčky
Olešnice; náves mírně k'severu stoupá. Užívá se pojmenování Velké a Malé Penčice místo
správného Penčice a Penčičky. Zvláštní jest, že Penčičky jsou počtem domů a obyvatel větší
Penčic.
Před 301etou válkou bylo tu 15 domů (7 l/2l. po 45 m. a 8 zahradníků s poli); po ní opustly 2
1/2. a 4 podsedky. Od usedlého 1/2lanu.u Jana Potáčka dř. Havla Košťála vzala si vrchnost k
svému dvoru 311/2 m., od Vřískalovské pustiny též 34 1/2 m. polí a celý ½ l.. s 45 m. Šimka
Harasta. Tím se stalo, že do r. 1749 zbyli 4 sedláci a 11 zahradníků, jimž patřilo 321 m. polí a
7 m. zahrad. R. 1794 bylo zde 31 d., 186 obyv., r. 1834: 39 d., 238 obyv., r. 1900: 58 d., 277
češ. a kat. obyv., r. 1921: 63 d., 322 kat. obyv., ze kterých 316 Č. a 6 cizozemců.

Ves jest přifařena a přiškolena do Penčic.
Penčičky připomínají se určitě k r. 1381, kdy Dománek z Penčiček zapsal své ženě Evě 25 hř.
gr. na třetině dvora a pozemcích v Penčicích a na čtvrtině lesa ve vsi Zátěši.l) Také Filip z
Penčic pojistil r. 1381 své ženě Bohunce rovněž 25 hř. gr. na třetím díle svob. dvora* v
Penčičkách a na čtvrtém díle vsi Zátěši;2) ze zápisu možno souditi, že Dománek a Eva
postoupili prodejem toto zboží Filipovi, ale r. 1389 zapsal Dománek z Penčiček Evě, své
manželce, 25 kop gr. na polovici vsi Zátěši, na dvoře a podsedku, lukách, pastvinách,
rybnících, lesích, křovinách a jiném příslušenství, jež převedl z Penčic.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., IV, 101. 2) Z. d. ol., IV, 178.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Také Otánek z Penčic upsal své ženě rovněž Bohunce věno 25 hř. gr. na dvou dílech dvora,
luk, štěpnic a lesů s přísl. v Penčičkách a na jednom lánu v Hanušově Lhotě.1)
R. 1382 Unka z Majetína vložil do desk Mikšikovi z Kožušan dvůr s mlýnem, rybníkem,
lukami, pastvinami a přísl. v Penčičkách, ač Divá z Gekyně tomu odporoval, že prý zboží to
jest_ jeho dědictvím.2) Mikšík, který se psal nyní z Penčiček, ještě téhož roku spolčil se na
toto získané zboží s Erazimem z Bystřice a jeho dědici.3) Psal se pak Mikšik „de minori
Penczicz" a pojistil r. 1385 za souhlasu svého stúpníka Erazima své ženě Lydně věno 32 hř.
gr. na všem, co v Penčičkách měl.4)
Divá z Čekyné prodal r. 1391 v Penčičkách třetí díl dvora, lán, 3 zahrady s lukami, pastvinami
a přísl. Cyrilovi z Kokor,5) od něhož koupil zboží to Hanuš z Witkenštejna; bylať to vesnice
Buk (odkud se psal z Buku) se svobodným dvorem a v Radva-nicích krčma a svob. dvůr v
Penčicích s poplatnými lidmi a tvrz v Penčičkách6) s přísluš. Hanuš měl bratra Závišku, jejž
přijal r. 1409 na spolek na ves Penčičky (Malopincziczky), ves Buk a v Radvanicích na
krčmu.7)
Zatím zemřeli oba bratři Dománek z Penčiček a Otánek z Penčic a vdova po onom Eva přijala
r. 1407 své a syny Otánkovy na pravý spolek na svých 25 hř. gr., které měla v Zátěši upsány.
Závis, syn Hanuše z Witkenštejna, nazývá se v deskách obyčejně Záviška z Penčic; zmínili
jsme se o něm již v popisu Buku; míval časté soudy s Kropáči z Frankštátu. R. 1416 prodal
Závis či Záviška bratřím Janu st, a Janu ml. Kropáčům z Frankštátu svobodný dvůr v
Penčičkách se 2 lány a 2 poplatné lány, 4 podsedky, mlýn, 2 větší krčmy s rolemi, lukami,
lesy a jiným přísl., zároveň s místem, kde stávala t v r z zv. „Kopeček"8) k dědičnému držení.
R. 1420 přijal nejprve Jan st. Kropáč z Frankštátu svého bratra Jana ml. a jeho dědice na
spolek na ves Penčičky, svobodný dvůr s poplatnými lidmi, na mlýn a na místo tvrze za
mlýnem a na 2 poddané, jež náleželi ke kostelu, ale pak se vzdal všeho práva, které v
Penčičkách měl.9)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., VI, 120, 121. 2) Z. d. ol., IV, 281, 282. 3) Z. d. ol., IV, 334. 4) Z. d, ol., IV, 627.
5) Z. d. ol., VI, 182. 6) Z. d. ol., VI, 367. 7) Z. d. ol., VII, 763. 8) Z. d. ol., VIII, 572.
9) Z. d. ol., IX, 262, 381.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kolem r. 1550 připadla ves k Čekyni (v. t.): odtud má stejné držitele s ní.
Na svob. dvoře r. 1671 byl Jiří Halčinovský z Halčinova a na Malých Penčičkách, jenž
přiznal, že v jeho dvoře jest l komín, v kovárni l, v krčmě l a ve mlýnech 2.
Poddanské poměry r. 1750 v. na str. 17, a 18. Později byla robota v Penčičkách velmi tuhá.
Pololáník robotoval ročně 156 dní s 2 koni a 13 dní pěšky; na dávkách odváděl ročně 20
mírek ovsa, husu, 2 slepice, 30 vajec a 40 kr. urbárního a přádelného poplatku. Ze '/Jánu se
robotovalo: Od sv. Jana do sv. Václava v témdni párem koní 3 dny a pěší l den; dávky jako u
pololánu. Výkup z roboty a všech povinností obnášel na půlláné 280 zl. 26 kr.
Krátce před r. 1848 prodávaly vrchnosti opuštěné vesnické statky za dosti značných výhod.

Tak r. 1846 dostala vrchnost za čtvrtlán č. 23 1232 zl. s prominutím robot jízdních a pěších,
avšak s povinností odváděti ostatní platy; po 2 letech r. 1848 byla by se musela vrchnost
spokojiti s pouhým výkupem v obnosu asi 140 zl. Dosud vzpomíná se na hr. Mořice Braidu
pro jeho mírné jednání s poddanými. Radíval jim, aby za účelem odstranění trvalého
nedostatku krmiva pěstovali jetelími; tak rozšířila se záhy tato píce.
V dobách starších byly v Penčičkách dva panské rybníky i menší nad Penčičkami mezi
řečištěm a lesem, větší pod Penčič-kami na místě nynější louky u mlýnské struhy.
Obec tvoří širokou a podélnou, ale poněkud nepravidelnou náves, na jižním konci široce
otevřenou. Na návsi stará kaplička. Důlním jižním koncem obce prochází okresní silnice z
Penčic do Přerova, na západ vede z návsi ulice „Drážky". Z obce vedou od pradávna 4 cesty.
Domy stojí průčelím na náves většinou těsně vedle sebe; familie tvoři ulici na „Drážkách.".
Domky, mimo ty na návsi,, jsou roztroušeny podél silnice.
Někdejší alodiální dvorec, jenž vznikl z opuštěných poddanských statků, byl rozdělen r. 1781
a rozprodán 8 dominika-listům; budova dvorská upravena na palírnu s jatkou a emfiteuticky
prodána.
Přes 100 let drží rodný dům rodina Růžičkova.
Obecní jmění: 18 ha půdy; kontribučenský fond 3749-10 K spravuje si obec sama.
Pečeť obecní z r. 1693 měla nápis: MÁLO • * • PENZICKA • * •PECET.*1693*; dochovaná
z r. 1759 s nápisem: „Pecz. obce Mali : Bentschitze". Pošta Předmostí.
Z listin zachovaly se v obec. archivu pouze dvě, a, to dosti poškozené, z r. 1550 dané
tehdejšími držiteli panství, bra-třimi Oldřichem a Kunatou 7. Vrchlabí a na Gekyni, jimž
dovolena byla pastva dobytka na určitých místech.
Jméno obec. tratí: Stříbrníky, Za brankou, Na dolách, V l či c a, Rybníky, Za mlénem a Díly,
(r. 1749) V Kruhách, Klínek, V Kotinkách. pod Knězovu, K travnej cestě, od Suchanska, na
Sekeře.
„Mlýn na Hrázi" jest samotou. V lese jsou dosti rozsáhlé valy „Hradisko".

Podolí
{Podolečko, Podolíčko v XVI. a XVII. stol.), katastr. (214 ha) a pól. obec, ležící vých. (7 km)
Přerova při silnici od Želatovic.
S poč. XVII. věku bývaly zde 2 ¾ l. po 30 m., 4 ½ 1- po 20 m. a ¼ l; činž. polí všech 5 mělo
celkem 39 m. R. 1678 byli na 3/4lánech Václav Matěj a Martin Žižka; 1/2lan a 1/4lán stály
pusty;1) r. 1749 počítalo jen se 7 domkařů, jimž patřilo 340 m. poli, 10 m. zahrad, luk na 7Vo
v. sena; r. 1794 žilo tu 110 lidí ve 20 domech, r. 1834: 23 d. 160 obyv., r. 1900:32 d., 186 češ.
a kat. obyv., r. 1921 :44 d., 253 češ. a kat. obyv. až na 2 evang.
O Podolí činí se zmínka r. 1349, kdy Gunther z Linavy. jeho bratr Friduš a sestra Alžběta
postoupili svým vnukům některé zboží v Sochoři, Věžkách, Běškovicích (zan.) a Podolí.2)
Zboží to připadlo na markrabí Jana, který prodal r. 1376 Podolí Cyrilovi z Němčíc, od něhož
je ještě téhož roku koupil Heres z Rokytnice.3)
Ale ještě téhož r. píše se rytíř Sudek z Podolí, který se svým bratrem Vlčkem, vikářem kostela
olomouckého; koupil r. 1376 od Jana z Pavlovic 3 hřivny a 6 gr. ročního nájmu v Něčicích a
r. 1377 přikoupili od něho tamtéž ještě dvůr.
-------------------------------------------------------------------------------------------1) Rekt. odd., č. 30. 2) Z. d. ol., I, 111. 3) Z. d. ol., III, 138.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1385 dal markrabí Jošt vložiti do desk Lackovi z Kravař Beňov, Prusy, Želatovice, dvůr
Riskovský a P o d o l í se vším přísl.1) Pan Lacek dlouho vsi Podolí nedržel; prodalť ji 1392
Bočkovi a Mikulášovi z Labudě vsi Želatovice a Podolí.2)
Ještě r. 1400 připomíná se týž rytíř Sudek.
R. 1406 založil Bo_ček z Labudě, panoš p. Lacka, pro spásu své a svých rodičů duše kapli P.

Marie v Lipníku na hřbitově kolem kostela a daroval knězi při ni či kaplanovi (tehda Mikuláši
z Hulína) a jeho nástupcům v Tu čině 4 lány, 2 podsedky, alodiální dvůr, V2'án, z něhož
obnášela činže 8 gr., a na němž tehdy byl Martinek, lesy, louky a přísl.; vše učinil se svolením
faráře lipeň. Vavřince z Donky a p. Lacka z Kravař. Aby farář tímt že měl kaplana vydržovati,
neutrpěl škody, odkázal mu a jeho nástupcům v Podolí 5 1. a 3/4l. s přísl. s výnosem 2 kop a
56 gr.3}
Téže doby připomíná se Jan z Podolí, který r. 1409 prodal zde půllán a krčmu svému bratru
Jakubovi Drahušovi.4) Když Vok ze Sovince koupil Helfštýn, přisvojil si v Podolí louku a les
Brslůvku; proto ho r. 1447. žalovala Anna Hřivnáčová, vdova po Bočkovi z Labudě (Labutě);
páni nalezli, že ty louky s lesy a rybníky jsou v dílech a mezách podolických, a že sluší a slušiti mají faráři do Lipníka.5) Vrchností řídilo se město; r. 1540 pronajalo 4 pastviska za roč.
plat l kopu a 18 gr. s podmínkou, že na nich má býti 10 zachovaných dubů. Část polí v Podolí
prodalo město Lipník za 200 R. Město účtovalo samo příjmy a vydání i pro kapli P. Marie. R.
1588 v pátek po sv. Petře a Pavlu byli všichni usedlí z Podolí v městě vězněni, že oněch 10
dubů skáceli; úřad v Podolí zaplatil mimo to pokuty l R. a ostatní po 15 gr. Za protireformace
r. 1622 obdržel ustanovený farář lipnický jen les 60 jochů, ale s povinností týdně sloužiti mši
sv. s modlením lit. lor.
Tehdáž náleželo již Podolí částí rodu pernštýnskému, částí k zadusí lipenské fary. R. 1510
propustil Vilém z Pernštýna poddaným že vsí Prus a Podolí (zv. Podolečko) právo od-úmrtní,
aby toho zadusí lépe odbývati mohli.8)
Ale i pak měl zde jakés zboží Šimek Dvořák z Podolí, neboť r. 1531 sestry Manda a Apolena,
dcery po něm pozůstalé vložily Pavlovi Chmeloví dvůr a některé podsedky v Podolí a tento
přijal pak svou ženu Mandu na spolek všeho statku svého v Podolí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., IV, 645.
2) Z. d. ol., VI, 450.
3) C. D. M., XIH, 488. Z. d. ol., VII, 92.
4) Z. d. ol., VII, 824.
5) Archiv Český, XVII, str. 123,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------V XVII. a XVIII. stol. panství podolské náleželo lipenským farářům, kteří zde vykonávali
plná vrchnostenská práva; vydali pro Podolí řád dědinský, v němž jest patrný přechod od
staro-dávného způsobu úřadování patrimoniálníhp k novějšímu způsobu. Odbývalyť se zde
valné hromady soudní, při kterých ohlašovány různé artikule a císařské patenty.1)
Poddanské poměry v. na str. 19. Vrchn. přiznání učinil iipnický děkan.
R. 1835 bylo panských
polí 4 j. 228 5/6 ( )°,
luk l j. 420 ( )°.
zahrad
--- ---pastvin
— ---lesa
69 j. 306 ( )°,

a poddanských
226 j. 129 12 , ( )°
l j. 636 1/2. ( )°,
5 j. 150 4/6 ( )°,
31 j. 9 2/6 ( )°,

Násl. roku byl les proměněn v 207 m. polí; bylo to pronajmuto.
Les (69 j.) byl proměněn částečně v pole, jež r. 1920 prodáno drobným nájemcům po 400 K
za l m. Děkanství zůstalo pouze 50 m.
Náves má půdorys čtverce, jehož úhlopříčnou jest okresní silnice. Po jedné straně stojí domy
těsně při sobe, jinde jsou odděleny. Průčelí mají na náves.
R. 1510 bylo Podolí přifařeno do Lipníka, dnes do Domaželic. Přiškoleno bylo Podolí
původně do Domaželic, ale od r. 1898, v kterém odškolil se odtud Tučín, přiděleno do Želá to
vic. Na návsi kaple s v. Cyrila a Metoděje z r. 1893; postavena byla občany. Mše sv. v oktávě
sv. C. a M. a v říjnu. Pošta Moštěnice.
Více jak 100 let drží rodný dům rodiny: Sehnalova, Bě-halova, Chmelařova, Odstrčilova a

Vytrhlíkova.
Polní trati: Podcestí, Díly, Čtvrtě, Svárovky, Padělky, Klínky, Ivaně, Kopce, Perné, Příčky a
Nivy. Z katastru jest 189 ha polí, 3-60 ha luk, 5'07 ha zahrad, 10 ha pastvin. Pečeť stará
obecní měla nápis „PODOLÍ 1704" a ve znaku dřevorubce sekajícího strom.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)Jan Baďura, „Dědinské zřízení pro Podolí u Přerova". Selský archiv, 1906, str. 228—231.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popovice
polit, a katastr. (160 ha) obec sev. (3'5 km) Přerova na pravém břehu Bečvy. Bývalo tu s
počátku 17. stol. 11 domů (1/2 1. s 30 m. polí, 7 ¼ 1. po 20 m. a 3 podsedky); na ½ láně žila
rodina Zdařilova. R. 1749 patřilo 9 sedlákům a 2 podsedníkům 417 1/2 m. polí, 8 2/8 m.
pastvin. 5 1/2 m. zahrad. R. 1794 bylo zde 16 d.. 117 obyv., r. 1834: 25 d., 160 obyv., r. 1900:
30 d., 138 češ. a katol. obyv., r. 1921: 29 d., 186 češ. a katol. obyv.
Některé domy tvoří obdélnou náves, při jejíž jedné kratší straně stojí kaplička. Uvádějí se v
pramenech také ve formě Popůvky. 1)
Karel IV., pokud byl markrabím moravským, daroval r. 1346 mansionářům při kostele Panny
Marie v Praze kapli sv. Vavřince v Přerově s dědinami Popovicemi, s dvorem u Kroměříže,
Popův-kami u Přerova, dvůr ve Vinarech, lesy, rybníky a dvě krčmy v předměstí přerovském,
což potvrdil později mark. Jan Jindřich a r. 1388 také syn tohoto mark. Jošt.2) Avšak již r.
1402 prodal je Jošt po smrti Buška z Popovic bratřím Alešovi, Janu a Filipovi z Penčic za 30
kop gr.8)
R. 1498 připomíná se Jan z Popovic jakožto rukojmí s jinými sousedy (Janem z Tvorkova a
Kyjova, Janem z Rokytnice, Janem Mukařem z Kokor a Čekyně a j.) za f Čeňka z
Volfenberka ze Seloutek.
Později dostaly se Popovice kapitule sv. Mořice v Kroměříži, od které je r. 1510 koupil Vilém
z Pernštýna a ku panství přerovskému připojil. List správný od olomouc. biskupa Stanislava I.
Thurza a jeho kapituly Vilémovi na Popůvky s přísluš, a na l poddaného ve Vinarech svědčí,
že Vilém koupil od nich řečené zboží za 450 zl. uher.; týmž také slibují, že mu je dají vepsati
do desk4) (v. Přerov).
Již následujícího r. 1511 dne 27. srpna pustil Vilém obci popovické právo odúmrtní s
výjimkou, kdyby po zemřelém příbuzných nepozůstalo, aby takový statek dán byl s
povolením vrchnosti na polepšení té obce.5)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Byly v přerovském kraji Popovice zv. „Popovic majus" u Kroměříže a Popůvky u Přerova
zv. „Popovic minus", později vůbec Popovice nazvané. G. D. M., XI, 41=\ 2) Dne 16. dubna
1388. G. D. M., XI, 415. 3) G. D. M., XV. 364, 365. 4) Archiv Český, XVII, 134. 5) Archiv
Český, XVII, 148.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Jan z Pernštýna, syn a dědic Vilémův, postoupil r. 1542 obci popovické pod stálý roční plat 6
čtvrti rolí dvorských se šesti loučkami, které měli mezi sebe rozděliti, a osvobodil je zároveň z
těeh rolí od berně královské a všech robot.1) Dle jeho ustanovení měli Popovičtí povinnost,
jako jiní ze sousední obce Předmostí, Beňova a Kozlovic, na každou zimu dovézti
Přerovským dva trámy ku opravě mostu.2)
Jan s nedílným bratrem svým Maxmiliánem prodali r. 1585 panství přerovské a tím i
Popovice Janu Manriquovi (Manriquesovi) z Lara; r. 1594 převzal je opět Jan z Pernštýna, od
něhož koupila r. 1596 statek přerovský a tím také Popovice obec přerovská, která prodala je
zem. hejtmanovi Bedřichovi z Žerotíua. Žero-tínové měli zde vinopalnu s právem prodeje
páleného a soli, což si také ve smlouvě s obcí přerovskou r. 1686 uzavřené Karel Jindřich ml.
z Žerotína vymínil. (Viz Přerov.)

Z katastru jest 139 ha polí, 1-07 ha luk, 2-93 ha zahrad, 11 ha pastvin: na staré obecní pečeti
jest nápis: SIGILLVM * PAGI * POPPOWITZ a znak: 2 kosy křížem položené, a na jiné
OBECZNI * DIEDINI * POPOWICZ a znak: radlice a krojidlo s vročením 1679; trati sluly
(1749): Gervenica, Padělky, pod Močidly, pod Žebráčkú, Voloteš, Na Studnin, Na Ctvrterú.
R. 1830 vznikl veliký požár v Přerově, který silným vichrem byl sem přenesen. V obci
zničeno 9 ½ lánů, 2 podsedky a l domek. Škoda v Předmostí a Popovicích činila 24.715 zl.
V Popovicích stávala zvonice na návsi; podnes usedlosti, před níž bývala, říká se „u zvonice".
R. 1898 postavena gotická kaplička na konci vesnice se sochou P. Marie. Pošta Předmostí.
Ve vývozu byla postavena v 1. 1892 kruhová cihelna patřící továrníku Karlu Přikrylovi z
Předmostí; dnes se v ní nepracuje. Nedaleko kovárny na druhé straně místní silnice byl zřízen
rybníček a nad ním postaven mramorový pomník padlým vojínům.
V Popovicích žije I. S. Chudobka, s jehož básněmi shledáváme se v mnohých časopisech.
Nedaleko cesty od Popovic do Předmostí jest v polích studánka s dobrou kyselkou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Archiv Český, XX, 641. 2) Archiv zem. mus. v Brně. Přivil. Tovač. fol. 173. Archiv
Český, XX, 466, 467.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmostí
polit, a katastr. (417 ha) obec sev.-záp. Přerova.
Bývalo zde v XVII. věku 25 domů 12 ½ l. po 48 m., 9 1/41. po 24 m. a 14 podsedků bez
polí); r. 1674 byli na půllánech: Tomáš Lacina dř. Ondřej Lacina a Jan Doupal dř. Jiřík
Konoutka. 11 rolníkům patřilo 39 m. činž. polí a 24 m. přespolním z okol. vesnic. Celkem
bylo polí 377 m. R. 1749 poddaní měli 646 m. polí, 72 m. pastvin a 26 ½ m. zahrad. Dle
Schwoye bylo tu 51 d. a 272 obyv., r. 1834 : 65 d., 366 obyv., r. 1900: 94 d., 652 oby v., 642
katol., 10 Ž., 650 G., 2 N., r. 1921:153 d., 1178 obyv., z nichž 1167 Č., 2 N. a 9 cizozemců,
1000 katol., 14 evang., 81 češ.-slov., 12 israel, l jiného vyznání a 70 bez něho.
„Za Dědinou" se 40 domy nazývá se Malé Předmostí. Mimo to nedaleko při vápencových
lomech „Na Žernove" jsou dvě chalupy. Hned za Předmostím na severovýchod rozkládá se
mírné zvýšená pláň, nad kterou vyniká v zahradě Chromečkově pahorek (312 m) zv. dnes
„Hradisko", za starodávna „Skalka". Jest to týž pahorek Skalka, který r. 1416 prodal Jan z
Rokytnice Milotovi z Tvorkova.
Pahorek jest v ohledu geologickém a archeologickém velmi památný. Jádrem jeho byla na
počátku doby diluviální dvě skaliska devonského vápence, kolem nichž rozkládaly se
třetihorní sliny a písky s lasturami a tvořící se sladkovodní vápenec, zde opuka zvaný.1)
Účinkem větrů ukládala se na skaliskách a kolem nich žlut-nice sem navátá, zvaná spraž,
čímž utvořil se až na 22 m mocný obal. Dokázal to Dr. Křiž tím, že kopáním na různých
místech se přesvědčil o tom, že vlny Bečvy za nejvyššího stavu vodního nemohly až na tento
chlum dosahovati a že žlutnice počíná právě tam, kde přestávají vlnovitě uložené vrstvy
pískovité a slínovité nanesené a uložené rozvodněnou Bečvou.
A právě v této žlutnici učiněny veliké nálezy archeologické, kosti zvířat, památky po člověku
pravěkém a konečně i pozůstatky tělesné jeho samého.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Dr. M. Křiž, Mé výzkumné práce Č. V. M. S. O., 1896. Předmostí a jich výsledky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Co do zbytků zvířecích byla zde zastoupena doba diluviální či pravěká, kterou Dr. Kříž dle
zbytků těch ve třech výškách se vyskytnuvších klade do tří období: předledového
(praeglaciálního) ledového (glaciálního)1) a stepního (postglaciálního).
Zvířecí zbytky pocházely od zvířat dílem vyhynulých (mamuta, nosorožce a medvěda
jeskynního), dílem od takových, jež namnoze podnes žijí. Některá přišla k nám v době
diluviální z krajin severních či arktických, odkud také arktická slují, vy-puzená jsouce odtud k

jihu postupujícími ledovci a nedostatkem potravy (liška lední, kur sněžný, sob a j.).
Kosti jiných pocházely od zvířat jižních (lva, levharta a hyeny) a alpských (kozorožce,
kamzíka, sviště a j.). Konečně byla tu zastoupena zvířata štěpní, jako kůň, tur divoký, zubr,
los, vlk, sup bělohlavý a j.
V první vrstvě z období předledového (fossilního) není po člověku stopy. Zato však ve
vrstvách ostatních (ledové a štěpní) uhozeno kopáním na vrstvy kulturní, v nichž nalezeny
předměty od člověka pocházející, a to ve třech takových vrstvách nad sebou, oddělených od
sebe mezivrstvami čisté, neporušené hlíny; to svědčí, že tu lidé v pravěku v rozličných dobách
časově značně od sebe vzdálených žili a tuto svou pozůstalost zanechali.
Zůstaly po něm popel a uhlí z ohništ a v tom pazourkové nože, sekyrky, hroty, škrabadla,
odštěpky (nuclei) při jich výrobě odpadlé a klíny. Z kosti a parohu sobího vyrobeny byly
jehlice, šidélka, hladidla; nejdůležitější bylo, že byly nalezeny člověkem řezané a kresbami
vyzdobené či ornamentované předměty z mamutího žebra a klů.2)
Byla nalezena i líčidla ku barvení těla, kelnatky (lasturky) třetihorni, jichž používáno jako
předmětů ozdobných, a zbytky lidských koster.3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Vrstva tato utvořila se v dobách, za kterých následkem vlhkého a studeného podnebí kraje
severní pokryly se ledem, dosahujícím až na úpatí Sudet a Karpat.
2) Viz Pravěk, 1927, č. 1—2, tab. IV—VI.
3) První, kdo podal zprávu o tom, že se pod Skalkou předmosteckou „vykopávají zuby tak
veliké jako hlava člověčí, žebra jako břevence a rohy veliké též," byl Jan Blahoslav ve své
gramatice české r. 1571.
Vědecké badání zahájil zde však r. 1880 otec moravské archeologie Dr. Jindřich Wankel se
svým zetěm J. Havelkou, od r. 1882 K. Maska a od r. 1894 Dr. M. Kříž, jehož badání
vztahovalo se soustavně na celý chlum, řečiště Bečvy a pohanské pohřebiště.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po době pravěké či diluviální následovala doba aluviální čili doba mladších naplavenin, v níž
podnebí se oteplovalo a zvířata diluviální dílem vyhynula, dilem se odstěhovala.
Tehdy přišli do Evropy z Asie jiní lidé čeledi indoevropské. V dějinách nazývá se doba ta
dobou předvěkou či prehistorickou. Lidé tito noví bydleli také na návrší u Předmostí.
Nalezeno zde po nich pět jam příbytkových se spodkem širším a hrdlem užším, naplněné
černou hlínou a v ní střepy z nádob rukou hnětených, hrnečky, bronzová sponka a kosti zvířat
domácích.
Zabývali se orbou, chovali domácí zvířata, robili z hlíny nádoby a užívali vedle nástrojů
kamenných a kostěných také bronzových, bezpochyby obchodem k nim z jihu donesených.
Po této době následuje doba historická, v níž počínají vedle nálezů archeologických také
písemné zprávy o našich krajinách.
I z této doby nalezeny u Předmostí památky po obyvatelích a sice celé rozsáhlé pohřebiště
pohanské, které stářím svým sahá nejméně do r. 1038 po Kristu a podle předmětů v některých
hrobech nalezených náleželo Slovanům. Dr. M. Kříž otevřel od zahrady Ghromečkovy ku
nyn. hřbitovu 140 hrobů a pronesl náhled, že se pohřebiště to rozkládalo i pod hřbitovem až k
silnici rokytnické, což se později potvrdilo, když pisatel sám při té silnici 4 takové hroby
objevil, z nichž jednu nejzachovalejší kostru uložil v ležaté zasklené skříni do hlíny a písku v
poloze, v jaké byla objevena s milodary při ní nalezenými; chová se v městském museu
přerovském.
Mrtví na tomto pohřebišti pochovaní leželi s hlavou k jihozápadu a nohama k severovýchodu;
ruce byly obyčejně ku kyčlím přiložené, někdy na prsou přes sebe neb v klíně uložené a
obličej byl přímo vzhůru neb k východu obrácen. Milodary byly záuš-nice bronzové neb
stříbrné, náušnice, korálky, prsténky, nože železné, dýky, ostruhy a hedvábná stužka. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura o předměte tóra jest obsáhlá a přispěli k ní pracemi svým učenci domácí i cizí. Z
domácích Dr. Jiří Wankel, Maska, Křiž, Woldřich, Havelka, Klvaňa a Červinka; z cizích
Schaffhausen, dánský učenec Steenstrup, který zahájil polemiku tvrzením, že člověk zde
současně s mamutem nebyl, ku kteréž domněnce se později i Dr. Wankel přiklonil, pak Heger
a Nehring.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Některé náušnice byly zlaté, stříbrné, silné pozlacené neb bronzové, původu arabského z 9.
neb 10. stol. Konečně nalezeny dva české denáry, jeden v ruce nebožtíkově, knížete
Břetislava L (1034—1055).1)
Veškerá pole od silnice rokytnické ku hřbitovu bylo jediné takové pohřebiště, v němž
vyskytovaly se hroby dva i tři nad sebou, při čemž hroby nejspodnější byly nejzachovalejší. V
Předmostí bylo jedno z nejstarších morav. sídlišť.
Předmostí jest mnohem starší Přerova, který vznikl j.ako podhradí hradu přerovského.
Tehdáž, v době předvěké, neměla osada jména; teprve po vzniku Přerova dostalo se jí jména
Předmostí.
Z nejstarších usedlíků zdejších uvádí se r. 1368 Matěj (Matyáš) z Předmostí, jenž t. r. koupil
od Střezny z Přerova dvůr se zahradou v Přerově a r. 1371 od Jakuba z Dobrotic zdejší
dvůr.2)
V Předmostí bývali půhončí, kteří zde měli svobodné dvory. Z nich jmenují se v půhonech r.
1374 Vach, r. 1375 Adam,3) r. 1405 Jakub a Vavřinec z Předmostí zároveň s Protiv-cem z
Gekyně a Jakubem ze Sobíšek,4) r. 1409 Běl z Předmostí, který pohnal markrabí Jošta ve při
jeho s Janem z Horky.5)
R. 1403 jmenují se mezi many kostela olomouckého bratří Pavlík, Stach a Blažek z
Předmostí.6) Následujícího r. 1404 daroval markrabí Jošt Sulíkovi z Konice lán ve vsi
Předmostí, lán v Radvanicích a v Hodňanech dvůr se 2 podsedky.7)
Dávno před tím r. 1385 dal týž markrabí vložiti do áeik Ješkovi z Třebešova alodiální dvůr v
Předmostí, který náležel dříve k hradu přerovskému.8) Ješek přijal hned na týž dvůr a na
všechen svůj majetek na spolek Lacka z Kravař a násl. r. 1386 přibral k tomu svoji ženu
Mabku.9) Později r. 1391 koupil zde od ženy Adama Běsa Kateřiny a jejich synův dvůr s
polnostmi a r. 1397 spolčila se opět Mabka se svým mužem na zmíněný svobodný dvůr v
Předmostí.10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Předměty ty vyobrazeny ve zmíněném pojednání Dra Krize. 2) Z. d. ol, I, 1023; II, 63.
3) Kn. půh. ol., I, 19, 20, 25.
4) Kn. půh. oL I, 107—109.
5) Kn. půh. ol., I, 342.
6) G. D. M., XIII, 302.
7) C. D. M. XIII, 329.
8) Nynější statek Chromečkův. Z. d. ol.,
IV, 571.
») Z. d. ol., IV, 605, 798. I0) Z. d. ol., VI, 519.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Také měšťan olomoucký Petr Gersnar neb Brodar měl v Předmostí majetek. Alespoň jej r.
1409 Mabka pohnala pro role, jež; měla v Předmostí, že se zmocnil jejího statku i v nadbyt se
uvázal, t. j. vzal jí koně, krávy a obilí; proto musela jej pohoniti a úředníkům platiti, z čehož jí
vzešlo škody za 100 hř. gr.1) Nález panský v té při vyzněl r. 1412 v ten rozum: Poněvadž Petr
praví, že zde na dědinách nic nemá, nemusí půhonu odpovídati, ale shledá-li Mabka, že zde
něco má, může se v to uvázati.
Ukázalo se, že zde skutečně Petr Brodar majetek měl, neboť za přítomnosti usedlíků
předmosteckých byla Mabka r. 1409 uvedena v držení menšího dvora nedaleko kostela s
příslušnými rolemi, které jí a jejím dětem byly r. 1412 opět soudně přiřčeny proti Petru
Brodarovi ve 20 hř. gr.2)
Mabka přijala sice r. 1412 na spolek svoje syny na onen svobodný dvůr v Předmostí, ale již r.
1415 prodala Janu z Rokytnice alodiální dvůr v Předmostí s pahrbkem zv. „Skalkou".3) Nový
majitel prodal týž majetek a k tomu zahradu mezi stodolou a dvorem Milot o v i z Kravař

jinak Tvorkova, který jej r. 1416 zapsal své ženě Anně z WeiBenburka.4)
Zatím zemřel muž Mabčin Ješek; prodalať r. 1420 ovdovělá Mabka Ondřejovi zv. Baďurovi
ze Šířavy své dědičné právo (al. dvůr) v Předmostí, jež byla dle zemského práva od měšťana
olomouckého Petra Brodara neb Gersnara obdržela.5) Ondřej Badura brzy potom zapsal své
ženě Herce věno 25 hřiven gr. na tomto koupeném majetku v Předmostí na alod. dvoře a
nadbytu.6)
Zmíněný Milota z Tvorkova prodal r. 1447 alod. dvůr Martinovi a Matoušovi v Předmostí se
vším příslušenstvím.7) Matouš, jenž měl za manž. Vavačku z Přerova, prodal již násl. r. 1448
Pavlovi z Předmostí třetí díl prostředního dvora v Předmostí a Václavovi z Předmostí též
třetinu téhož dvora; třetinu dvora si ponechal na svou výživu.8)
Té doby zasáhl v dějiny Předmostí též Adam zv. Běs z Předmostí, hejtman přerovský. Ženou
jeho byla Kateřina, která r. 1386 koupila od Mikeše a Petra z Předmostí alodiální dvůr s
polnostmi,9) r. pak 1391 ona a synové její, jak shora uvedeno, prodali Ješkovi z Trebešova týž
dvůr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------!) Kn. půh. ol., I, 328. 2) Kn. půh. ol., I, 389. 3) Z. d. oi., VIII, 363. 4)Z. d. ol., VE!, 579,
639. 5) Z. d. ol., IX, 349.
6) Z. d. ol., IX, 379. 7)Z. d. ol., X, 641. 8) Z. d. ol., X, 849,
850. 9) Z. d. ol., IV, 758.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ačkoliv byl Adam velice zadlužen, koupil r. 1406 od Pavlíka z Předmostí zde dvůr s
příslušenstvím;1) ale již násled. r. 1407 byl na statky jeho uveden Petr Brodar, olom. občan, a
sice na 2 poplužní dvory, a když by to na zaplacení dluhů nestačilo, mělo se mu dostati i jeho
pohledávek v Malenovicích, až bude toho plných 100 hř. gr.2)
Tak se stal Brodar novým sousedem v Předmostí, ale již r. 1407 žalovala Brodara Mabka, že
se zmocnil jejího dvora zde pro Adama Bésa a ona toho dvora nikdy neprodávala; dokazuje to
deskami. Páni dali r. 1408 Mabce za pravdu, jelikož to měla skutečně v deskách.
Kolem r. 1466 Eliška z Předmostí (zv. také z Újezda), vnučka Ondřeje Badury ze Šířavy, byla
manž. Jiřího z Předmostí, který jí zapsal r. 1466 věno na zdejším dvoře. Provdala se po druhé
za Staška ze Závad a zapsala mu r. 1490 do desk dvůr svobodný a nezávadný za kostelem, ke
kterému dvoru právo měla po svém otci Badurovi.8)
Matouš z Předmostí měl s Magdalenou Vavačkou syny Ondřeje a Martina. R. 1490
vložila Magdalena Ondřejovi Matú-šovi a jeho potomkům svou třetinu na tom půl dvoře v
Předmostí, v kterémž Skála stojí.4) Martinovi z Předmostí pak odprodal Václav Duft z
Předmostí r. 1492 třetinu polovice dvoru u Skalky a dcera Martinova, Barbora z Přerova,
prodala r. 1493 svému strýci Ondřejovi druhou polovici dvora v Předmostí se Skalkou a
Hradiskem,6) načež tento r. 1493 prodal a vložil zde bratru Martinovi čtvrt role s kusem
role nad Vývozem za zahradou ležící u samé lázně od svého vlastního dvoru v
Předmostí.6) Měli v těch letech v Předmostí dědičné dvory: Stašek ze Závad,7) Ondra
Korytník, Matěj Bacák, Martin, Vaněk a také Jan Mukař z Kokor 3 poddané. Když totiž
král Matyáš 10. března r. 1487 a král Vladislav 10. června vložili Vilémovi z Pernštýna v
dědičné držení do desk panství přerovské, odporovali tomu vkladu tito všichni, poněvadž
se při tom celé Předmostí jmenovalo, ač oni zde dědičné či svobodné dvory měli a Jan Mukař
3 poddané.8)
----------------------------------1) Z. d. ol., VII, 281. 2) Kn. půh. ol., I. 217. 3) Z. d. ol., XIII, 16. *) Z. d. ol., XIII, 16. 5) Z. d.
ol., XIV, 18. »> Z. d. o)., XV, 4. ') Jeho svob. dvůr za kostelem byl rozdělen mezi rolníky. s)
Archiv Český, XVI, 310, 311.
--------------------------------------------Jiný zeman sluje Jiří Leščenský z Předmostí, který r. 1507 (11. července) prodal Vilémovi z
Pernštýna svobodný « dvůr v Předmostí za kostelem s přísluš, za 180 hř. Zato prodal Vilém

násl. r. 1508 Jiřímu Leščenskému dvůr v Lýskách u Přerova s rolí, lukami a poskytl mu při
tom mnoho výhod.1) Nad to prodal p. Vilém r. 1511 nivu ode dvora vinařského, mezi rolí
předmosteckou a vinařskou ležící, robotnému Janu Březinovi v Předmostí.2) Osvobodil jej,
ženu jeho a potomky od roboty z té nivy a také od odvádění berně královské, začež mu platil
Březina ročně 14 gr. češ., jak obyčejem tehdy bylo, o sv. Václave a sv. Jiří po 7 gr. a knězi
předmosteckému 2 kopy toho obilí které se na té nivě seci bude. 3)
Současně s Leščenským vyskytují se bratří Jan, Jakub a Páve, Korytníkové, synové Ondřeje
Korytníka, kteří r. 1518 prodali Janu z Pernštýna a na Tovačově svůj dědičný dvůr v
Předmostí.4)
Nedaleko obce rozkládal se panský les zv. „Lípový" I žádali Předmostečtí Jana z Pernštýna r.
1519, aby jim ve svém lese „Lípovej" dovolil zříditi si pastvisko. Svolil k tomu, aby, jak
praví, „ve svých živnostech růsti a rozmáhati se mohli", a sice v lese tom pod Skalou tak, jak
jim to bylo odměřeno. Museli ovšem za to odváděti ročně při sv. Martině 50 gr. bílých.5)
R. 1538 postoupil Jan z Pernštýna některé poddané v Předmostí a ve Vinarech Kunšovi z
Vrchlabí a na Gekyni dědičně výměnou za některé jeho poddané ve Lhotě.6) Násled. r. 1539
osvobodil Jan své poddané v Předmostí od některých robot za určitý plat mimo dovoz dřeva
do zámku přerovského.7)
R. 1541 žalovali Přerovští Janu z Pernštýna na Předmo-stecké, že prý šenkovali rozličná pití
hostinská a žádali jej, aby tomu přítrž učinil, podvolujíce se dobrovolně k témuž platu, jaký
mu odváděli krčmáři v Předmostí, ročně totiž 4 kopy gr., po dvou o sv. Václave a o sv. Jiří.
Jan z Pernštýna nařídil, aby nikdo v Předmostí jiná piva nešenkoval, než piva přerovská.8)
U Předmostí stávalo mýto, které si Jan z Pernštýna ponechal, když Přerovským r. 1543 mýto a
mostné postoupil, usta novil však, aby Předmostečtí na každou zimu do Přerova dva trámy k
opravě zdejšího mostu přivezli.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1) Archiv Český, XVII, 104. 2) Kniha Tovačovská, f. 225 b. 3) Archiv Český, XVII, 147,
148. *) Archiv Český, XX, 302. 5) Archiv Český, XX, 303. ») Archiv Český XX, 432. 7)
Archiv Český, XX, 440. Kniha tovaéovská, f. 222. 8) 24. června 1541. Archiv Cesty, XX,
453, 454.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------V Předmostí byli držitelé svobodných dědičných dvorů a poddaní pernštýnští; ti pak ovšem s
tou částí obce příslušeli k panství přerovskému. Jak známo, prodal Jan z Pernštýna panství to
r. \ 585 Janu Manriquovi z Lara; musil je však r. 1594 opět převzíti, načež r. 1596 koupila
obec přerovská s panstvím také Předmostí s kostelním podacím; ještě téhož r. prodala je
Bedřichovi z Žerotína. Odtud sdílelo Předmostí změny majetkové zároveň s Přerovem.
Bedřich koupil zde dům od Tomáše půhončího.
Již dříve v letech 1374, 1375, 1405, 1409 shledali jsme půhončí v Předmostí, kteří, jako jinde
půhončí čudy olomoucké, poděleni byli za povinnost roznášeti půhony pohnaným, svobodnými statky či půhončími grunty (v. Sobíšky). Tehdáž kol r. 1600 byly v Předmostí 3 takové
grunty, jak patrno z kupních smluv v dochovaných dvou půhončích knihách v Sobíškách.
Jeden držel představený (fojt) půhončích Pavel Drahlovský (f 1591), druhý Jan Žeydek a třetí
Tomáš Barvínek a po něm Jan Barvínek.
Žerotínové měli v Předmostí solný obchod a vinopalnu tak, jako v Kozlovicích, Beňově a
Popovicích.
Na počátku SOleté války měl zde grunt Václav Kobylka z Kobylího. R. 1625 byl na dvoře v
Předmostí správcem dědin panství přerovského Jan Vidický, manžel Anny, vdovy po knězi
bratrském Janu Šumberském. Za války zmíněné vyskytuje se zámožný Martin, půhončí z
Předmostí, který r. 1630 koupil od Bedřicha Vojska z Bogdunčovic statek količínský na
Holešovsku a r. 1635 od Ludmily Pražmové, roz. Piklerovny, statek líšenský; psával se pak
Martin Půhončí z Předmostí na Lišné, Količíně a Skalici; byl cis. radou a všech panství kníž.-

bisk. olomouckého dědičný regent.
V druhé polovici 16. věku bylo Předmostí z valné části nekatolické. Bratří měli zde
stoupence, více však bylo luteránů. V té době byl zde evang. farářem Adolf, který dostav se
na faru do Přerova, započal zde r. 1571 spor s úřadem městským
0 pohřby Bratří na hřbitově šířavském.
Biskup Stanislav II. Pavlovský z Pavlovic obdržel r. 1580 od Vratislava z Pernštýna právo
osazovati na jeho statcích fary, i ustanovil proti vůli Předmosteckých r. 1581 zde farářem
kněze kaplana kroměřížského Matěje. Nepřijali ho; chodilť tam predikant z Prostějova. Když
ani druhého kněze Pomponiusa s rektorem přijati nechtěli Předmostečtí ani Dluhoničtí, žádal
biskup Stanislav Jana z Perštejna, aby jim poručil na faru jej uvésti. Marné.
Obyvatelé jsou většinou zámožní rolníci.
Jedna z nejstarších v rodě se udržujících usedlostí, o níž stala se již zmínka r. 1490, kterého
byla její majitelkou Magdalena Vavačka, jest statek manželů Chromečkovych, v jejichž
zahradě jest proslavená Skalka v ohledu archaeologickém. Předkové jejich, Josef a Marie
Chromečkovi, koupili r. 1768 půllán čís. 27 v Předmostí od svob. pána Petráše a dřívější
majitelé Josef a Marie Ghromečkovi měli jej připsaný r. 1853 a 1858. Po nich grunt připadnul
spisovateli a zem. inspektoru Fr. Bílému, který si vzal dcera Ghromečkovu. Také již oba
zemřeli. Nyní je pánem přestavěného gruntu majitel cihelen a skoro celého Hradiska Karel
Přikryl.
Panský dvůr byl úplně rozprodán hned za světové války.
Náves jest tvaru nepravidelného čtyřúhelnika, jehož strany tvoří dlouhé přízemní budovy
obytné a hospodářské. Nad vraty někde udrželi se zbožné nápisy, jichž písmena tak jsou
utvářena, že se jeví ozdobnými pruhy. Gruntů těch jest kolem návsi 8 (původně 11).
Domy jsou někde odděleny od sebe mezerou a nemají před domem zahrádek. Domkaři mají
své domky hlavně při silnici rokytnické na t. zv. Malém Předmostí, kde bylo před lety pouze 9
domků a kaplička sv. Floriána.
Nábytek jest novodobý. Hanácký kroj dávno vymizel, lid nosí se po městsku.
Návsí podél jedné její strany vede silnice k Lipníku. V západní části její stojí kostel s v. Maří
Magd. připomínaný již r. 1383. Za reformace v 16. stol. byl luterským. Po bitvě bělohorské
sloužil kat. bohoslužbám, ale Předmostí samo přifařeno do Přerova. Teprve r. 1660 dosazen
sem farář; fara byla pro něho upravena.
Kostel byl od r. 1750 několikrát opravován; r. 1772 dle nápisu nad hlavními dveřmi byl v
renaisančním slohu přestavěn a rozšířen v nynější podobu. Na věži byly 4 zvony z let 1523,
1677 (litý v Unčově) a 1846; čtvrtý letopočtu neměl.
Vysoká věž v průčelí; strop jest valený vyzd obený pěkným malbami. Při zadní stěně zvenčí
za oltářem jest náhrobník s nápisem:
Léta M-CCCCC-XXVI w
vtery po Swatem Bar
tholomiegi vmrzela gt
Vrozena panij Kater
zina Manželka Pana
Kunsse z Wrchlabie
a na Naczekyn. a tuto
pochowana.
Po obou stranách hlavních dveří jsou sochy sv. Cyrila a Methoda, z r. 1863. Uprostřed návsi
je socha sv. Jana Nep. z r. 1773. Stála původně mezi lipami nyní již vykácenými.
Vedle kostela farní budova.
Na malém prostranství u staré školy u silnice lipenské, postaven r. 1872 kamenný kříž a r.
1908 u silnice roketnické socha P. Marie. K Předmostí jsou přifařeny Čekyně, Popovice,
Lýsky, Vinary a Dluhonice, dříve i Buk a Prosenice.

Farář dostával desátek v plodinách, mimo jiné naturalie (jistý počet slepic a vajec), což tvořilo
v penězích roční důchod 108 zl. 6 kr.1) Po roce 1848, kdy nastal výkup z dávek těch, obdržel
2162 zl. Poněvadž se z gruntu odvádělo 7 zl. 46 kr. ročně, připadlo na grunt 155 zl. 33 kr.
výkupného.
Škola jednotřídní zřízena v Předmostí za Josefa II. v letech 1784—1788; r. 1867 rozšířena na
dvoj- a r. 1898 na trojtřídní. Přiškoleny byly Popovice, Lýsky, Vinary, Gekyně a Dluhonice, z
nichž posl. obec vyškolena r. 1842 a Gekyně r. 1883, kde jest dnes dvojtřídní škola.
Původní jednotřídní škola stála při chodníku do Přerova a shořela r. 1816, načež postavena na
témže místě nová, která však 2. září 1831 rovněž vyhořela; pak zbudována r. 1834 škola za
kostelem a r. 1867 rozšířena pro 2 třídy. Druhá nová budova, rovněž dvojtřídní vystavěna byla
r. 1898 opodál při silnici lipenské, odkudž cesta do Popovic odbočuje.
') Pololáníci v Předmostí dávali l'/2 kopy pšenice a mandel ječmene; z Popovic dostával po 5
mandelech žita a ovsa, z Dluhonic pšenici a ječmen, z Lýsek řež a oves, podobně z Prosenic,
Buku a Gekyně. Jenom ve Vinarech, poněvadž tam pololáníků není, dával chalupník pár
kuřat, které jsou povinni posud odváděti, jelikož se z toho nevykoupili.
R. 1847 odvádělo každé dítě škol. platu měsíčně 3 kr. konv. m. Učitel dostával 53 snopů žita,
kopu a 30 snopů pšen., 17Va kopy ječmene a kopu 48 snopů ovsa. Dluhonští dávali 6 měřic
pšen, a 3 měřice žita místo školního platu; za rázných příležitostí dostával učitel luštěniny,
vejce (9—10 kop) a 4krát do roka podělován koláči ze všech obcí v značném množství
(bývalo až 392 koláčů). Dříví 3 sáhy od vrchnosti přerovské a rokytnické. Na penězích měl
ročně něco přes 4 zl.; po roce 1848 při výkupu z toho platu obdržel 80 zl. 55 kr. Jinak
vydělával písařením a hrou při tanečních zábavách. Školního pomocníka musel si vydržovati
sám. Dnes jest škola pětitřídní se 191 dětmi. Déle učili: Jan Pospíšil —1836r Fr. Kocián —
1854, Karel Oliva (1876—1887), Fr. Snídal (1893-1924), Fr. Tomčík od r. 1926.
Ob v. smíšenáobčanskázr. 1924 má 3 třídy se 119 žáky. Od 1. září 1926 se učí ve vlastní nové
budově. Fr. Chmelař byl zatímním řed. 2 roky, od 1927 Jiří Puchnar.
Starý hřbitov býval okolo kostela, novější jest za vsí, na němž pochovávají se zemřelí z celé
farnosti.
Poddanské poměry r. 1749 viz na str. 17. a 18.
Dle údajů pamětníků robotovali před r. 1848 z gruntu 2 lidé s 3 koni 1 1/2 dne týdně od sv.
Jana do sv. Václava. Pěší robota byla 6 dní v témdni. Robotě jednodenní v témdni říkali
„chlebová", za niž dostával sedlák věrtel žita; mimo to musel sedlák utkati ročně 12 loket
plátna, domkař, který robotoval 9 dní ročně, 6 loket a hofer 3 lokte. Rychtář dostával od
vrchnosti bečku piva, půlmistr byl roboty prost, musil však voziti pivo ze Želatovic do panské
hospody. Ve dvoře bývala škrobárna. Škrob vyráběli ze zemáků; tu musil každý sedlák oprati
denně 5 měřic zemáků, chalupníci tlačili oje u stroje, kterým se zemáky mačkaly. Pro ovce
nasekal sedlák denně také 5 měřic brambor.
Hned na počátku pojednání o Předmostí byla zmínka o Skalce; dnes nazývá se týž chlum
„Hradisko". Z toho, že obklíčen náspem a že trati na sever od něho sluji „pod valem", dalo by
se souditi, že tu skutečné kdysi jakási tvrz bývala, ač doložiti toho nelze. Na chlumu jest
otevřený lom, kde se lámal devonský vápenec a sice již od r. 1536, kdy Předmostečtí dovolili
Přerovským dobývati zde kámen pro své stavby. R. 1858 najalo skálu tu několik podnikatelů
pruských, postavili vápenku v Přerově u nádraží, v níž z kamene toho pálili vápno. Toho r.
zaslal správce vápenky Wenzl první ukázky nálepů kosti a zbytků mamutích do Vídně, odkud
datuje se známost v kruzích vědeckých o tomto tábořisku lovců mamutích. R. 1862 měl toto
skalisko najaté Jakub Hirsch z Přerova a lámal zde kámen, takže původní Skalka téměř
zmizela. Lid nazýval ji Vojtěšská skála. Pruský lékař Svoboda viděl, jak ohromné hnáty lid
nosí do špodárny, a objevil mamutí kosti. Od r. 1866 ve všeobecnou známost Předmostí vešlo.
O důležitosti v ohledu geologickém a archeologickém tohoto místa jsme se zmínili. Sbírečku
z nálezů zde vykopaných pořídil si hostinský Edm. Herrman. Dědic jeho, bratr Adolf, žijící v

Americe, prodal celou nemovitost obci, sbírku však daroval místní škole. Museum přerovské
má krásnou sbírku mamutích klů a kostí.
Na západní a východní straně Hradiska nachází se sladko-vodní vápenec (zv. „opuka"), v
němž uloženy jsou zkamenělé zbytky rostlinné; ve velikém lomu téhož vápence u Tučína i
zbytky zvířecí, zejména mamutí. Opuka sahá stářím svým totiž do doby diluviální.
Znamenitostí předmosteckou jest zdejší kyselka; prýští ze země na několika' místech
východně Hradiska a v zahradě Chromečkově jest studánka této kyselky, z jejíhož dna
vystupuje množství bublin prchavé kyseliny uhličité. Obsahuje kysličníky zeleníte, vápenaté,
sodnaté a něco látek sirnatých, proto, když jest uzavřena v láhvi, po čase hnědne a málo
zapáchá. Vedle domu Ghromečkova a jeho souseda Otčenáška jest na ulici nádržka, do níž
kyselka ze zahrad těchto rolníků vtéká a z přeplněné nádržky dále odtéká. Dr. M. Kříž
měřením vyšetřil, že za den odtéká 504 hektolitrů kyselky.1)
Naproti Malému Předmostí jsou dvě cihelny a opodál k severu za pahorkem třetí; ještě dnes
při odkopávání hlíny přichází se na zbytky fauny diluviální a blíže povrchu na zmíněné hroby
staroslovanské.
Kolem cihelen vede silnice do rozsáhlého panského lomu na vápenný kámen. Vrch, v němž
kámen ten se dobývá, porostlý malým lesem jehličnatým, sluje Žernova. Bývala zde snad
tvrz, neboť připomínají se vladykové ze Žernova. Borový lesík ten na úpatí vrchu býval
oblíbeným výletním místem Přerovanů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Dr. M. Křiž. „O dokončení výzkumných prací v Předmostí." Otisk z Časopisu Vlast. Mus.
spolku Olomouc, 1896, str. 4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Při postupu práce objevil se před 30 lety vchod do rozsáhlé jeskyně, krápníky zdobené, které
byly však záhy zuráženy; jeskyně již lámáním kamene pro přerov. vápenku zmizela; na návsi
však se při jarním tání vždy voda v některých dolinkách ztrácí.
Pod Cekyňským kopcem směrem lomu bývala vojenská střelnice (1892-1905).
Spolky: Hasičský, Sokol, Orel, chovatelů drobného hospodářského zvířectva, pól. organisace
(čsl. soč., kom., lid.), kat. žen.
Pošta v místě.
Před byv. Ghromečkovým domem stojí pomník M. Jana Husa.
Obec předmostecká měla do r. 1886 pozemky ve výměře 718 jiter, 558 sáhů, z čehož připadá
na velkostatek 231 jiterT 1140 sáhů. Mimo to držela obec od r. 153& jako náhradu za
zavodněná pole rybníky přerovskými část pozemků přerovských, jež byly r. 1886
vyvlastněny.
Trati: Prostředni díly, Hejnice, Rybářský, Panský, Dvorský, Na Hradisku, Selský, Za kaplou,
Pod lípou, Mesla, Sýkorník, Na malé Lípové, Kopaniny, Kněžská, Za Skalkou, Podvrší,
Čtvrtky, Kratičiny, Od nivek a Králičí, Pastviskar Pod Ž e r-novou, Nad Raitšulou, Nivečky,
Nad rybníčky, Pod valem, U Boží muky, Nad zahrady, Slatiny, Trávník, Vinice, Za
krchovem. Na staré ob. pečeti se znakem věže jest nápis: * PECZET * Z * PRZEDMOSTI *.
Živelní pohromy: Požár r. 1830, kdy obec skoro celá vyhořela,. 1831 (shořelo 39 domů,
panský dvůr).

Přestavlky
politická a katastrální (367 ha) obec jižně (8'5 km) Přerova, při silnici z Moštěnice do Staré
Vsi.
Ves mívala 2 celolány po 40 m., 6 3/4lánů po 30 m., ½ lán a 7 podsedků s poli. Když láník
Jíra Bílecký r. 1662 zemřel, dům jeho opustí; na druhém byl usazen Havel Vaňůrek. R. 1749
náleželo poddaným 3256/8 m- polí, 13 m. pastvin a 27/8 m. zahrad; r. 1794 bylo tu 48 d., 329
obyv., r./1834:59 d., 404 obyv., r. 1900:74 d., 498 češ. a kat. obyv., r. 1921:76 d., 538 obyv., z
nichž 534 G. a 4 cizozemci, 536 kat., l evang. a l bez vyznání.

Ostatně z výkladu jména Přestavlky vznikla pověst o jeho původu, kterou zaznamenal A.
Březina. Za svých dětských let slýchal často vypravovati, že Přestavlky sluly původně Trsaly,
které prý stávaly na pozemcích řikovských a moštěnských blíže řeky Moštěnky. Ta prý
škodila povodněmi Tršálským, takže přestavěli celou osadu na jiném místě a tím že vznikly
Přestavělky, .čili Přestavlky. Podobně vypravovalo se i o Říkovicích, že prve stály na
Tršálích.1)
V Přestavlkách bývala tvrz v místech dnešního zámku. lZemanský rod pánů z Přestavlk byl v
14. a 15. stol. velmi rozvětven. Nejstarší zpráva o této obci spadá do r. 1264, kterého purkrabí
brumovský Smil, daroval polovici Přestavlk klášteru vizovskému jím založenému a Smilheim
nazvanému;2) druhá polovice náležela vladykům z Přestavlk. Tak vyskytuje se r. 1275 a 1278
Alexander z Přestavlk jako svědek na dvou listinách pro klášter hradištský.3)
V zemských deskách nacházíme první zprávu o Přestavlkách r. 1358, kdy Lešek z Přestavlk
koupil od Macka Kobylky a jeho ženy Rýčky z Věžek popluží, mlýn, 3/4 polí, podsedky a
rybník ve Věžkách,4) a poukázal na tom zboží své manž. Adličce věno 75 hř. gr.5)
R. 1388 dne 10. května prodal konvent vizovický (ve Smil-heimu) svůj majetek v
Přestavlkách Pavlovi z Lovčic a jeho synu Václavovi na doživotí; k prodeji dal markr. Jošt 25.
dubna r. 1389 své svolení.6)
Současně s Leskem vyskytuje se r. 1358 Vlček z Přestavlk, který také své ženě Jitce pojistil
věno 30 hř. gr. na svém majetku7) a po mnohých letech r. 1373 koupil od Bohuše z Kokor 6
lánů bez V^anu, 2 podsedky a rybník v Dobrčicích,8) a od Herše z Rokytnice r. 1B82
veškeren jeho majetek tamtéž; odtud psával se Vlček také z Dobrčic.
R. 1384 připomíná se Jakub z Přestavlk, který v deskách sluje také Jakubek Petrmann,
bezpochyby syn Vlčkův; týž pojistil
--------------------------------------------------------------------------------------------------!) A. Březina, Trsaly u Přerova. Selský archiv, 1902, str. 120.
2) C. D. M., III, 317.
3) G. D. M., IV, 165, 208.
4) Z. d. ol., I. 499.
:5) Z, d. ol., I, 889.
6) G. D. M., XV, 243, 251
7) Z. d. ol., I, 593. <) /. d. ol., II,
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t. r. své ženě Elišce véno 75 hř. gr. na svém podíle v Dobrčicích s dodatkem, kdyby se něčeho
zde k tomu nedostávalo, aby se věno to doplnilo v Přestavlkách.1)
Jakub měl bratra Onše; oba se r. 1385 a 1386 na své statky spolčili. Oneš z Přestavlk za
souhlasu svého bratra a spolčence Jakuba zapsal r. 1391 své ženě Anežce na dvoře v
Přestavlkách 48 hř., a kdyby co chybilo, na lidech v Opatovicích.2) Po smrti Anežčině vzal si
za manž. Oneš Dorotu z Rokytnice, kteréž zapsal 100 kop gr. na 5 lánenh činž. a YJánu v
Přestavlkách.3)
Měl dceru Markétu a Elišku (Alžbětu, Bětku) zvanou, provdanou za Divu z Gekyně, které
tento pojistil r. 1437 věno 25 hř. gr. roč. nájmu v Libénicích. Syn jejich byl rovněž Divá.
Jan z Přestavlk, zvaný v deskách r. 1418 Jan Strnisko, který psal se později také z Popovic,
syn Jakubův a Elišky, žaloval r. 1406 svého strýce Onše na 200 hř. gr., že nedal vymazati z
desk spolek s jeho otcem, ač slíbil tak učiniti.4)
R. 1408 postoupil a zapsal Jan z Přestavlk Zdeňkovi z Věžek dvůr horní s lesy, štěpnicí v
Přestavlkách, 7 lánů a V4lán a 172 podsedku v Dobrčicích;6) na tomto majetku r. 1409
pojistil p. Zdeněk Anně, manž. Jana z Přestavlk, 55 kop gr. věna.6)
R. 1418 sluje, jak podotknuto, Jan Strnisko z Přestavlk; koupil r. 1420 od sester Markéty a
Elišky, dcer Onšových, svobodný dvůr s poplužím, 6 činž. lánů, 2 činž. podsedky v Přestavlkách a 2 činž. podsedky v Dobrčicích.7)
Jan, který se psal také z Popovic, prodal r. 1437 Jakubovi z Dobrčic 2 svobodné dvory s přísl.,
pustý rybník s l člověkem činž. a 2 poddané v Přestavlkách.8) Brzy potom zemřel, zůstaviv
dcery Markétu, Barboru a Anežku, jež zapsaly r. 1448 Jakubovi z Dobrčic své dědictví ve vsi

Přestavlkách na dvoře, l Valáně, na 6 lánech dávajících 10 kop gr. činže, na 2 podsedcích, v
Dobrčicích na 2 podsedcích.9) Tak spojil Jakub v 1. 1437—1448 zemanské statky svého rodu
v Dobrčicích se statky v Přestavlkách, odtud zůstala obec spojena s Dobrčicemi (v. t.). -------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol, IV, 479. 4) Kn. půh. ol., I, 171. 7) Z. d. ol., IX, 309.
2) Z. d. ol., VI, 215. 5) Z. d. ol., VII, 696. 8) Z. d. ol., X, 209.
3) Z. d. ol., VII, 101. 6) Z. d. ol., VII. 775.
9) Z. d. ol., X, 843.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ku konci 15. věku jest pánem Přestavlk Ctibor z Dobrčic a na Přestavlkách, který r. 1486 dal
Přestavlckým průhon pastviskem Krnovem na jejich role, začež mu měli jednou v roce jitro
pole zorati a žence se srpem vypravovati na celý den.1)
Bratři Ctiborovi byli Vítek a Jan. O Vítkovi z Pfestavlk dovídáme se již r. 1462, kterak 25.
března t. r. přijal jej s tovaryšstvem do svých služt-j král Jiří Poděbradský .za určitý plat a sice
od toho dne, kterého z Brna k němu vyjedou na čtvrt léta. Bylo jich 150 jízdních. Za to měli
dostati týdně 30 grošů, každý kůň a každá osoba žoldu. Kdyby v té službě utrpěli škodu, mělo
se jim to nahraditi koňmi neb penězi.
Vítek a Jan se r. 1531 o majetek rozdělili; Vít dostal Pře-stavlky a Jan Dobrčice; Říkovice
drželi společně.
Po Vítovi následoval jeho syn Ctibor v Dobrčicích, Přesta-vlkách a Říkovicích.
Přestavlky byly tehdy přifařeny do Staré Vsi. R. 1570 žaloval farář staroveský, kněz Jiřík,
biskupovi olomouc. Prusinov-skému, že mu nechtějí lidé z Přestavlk dávati desátku, vymlouvajíce se, že není pamětníka, kolik se dávalo, když tam farář býval. Biskup dopsal Ctiborovi,
aby je přiměl dávati faráři desáteit jinde obvyklý (z l lánu 3 kopy pšenice a 2 kopy ovsa).
Ctibor však toho neučinil a tak po jeho smrti (f 1571) na novou stížnost farářovu, napsal jeho
ovdovělé manželce Saloméně Zoubkové ze Zdětína, aby jim to ona poručila, pak dopsal opět
nástupci Ctiborovu, jeho synu Ctiborovi, aby on to konečně spravil a zadržený desátek mu
vymohl s poznámkou, „aby nového sobě nic, jak by se jim mše sloužiti měla, nazačínali" ;2) z
toho patrno, že Přestavlčtí, podobně jako Starovesští, byli luterány.
Ctibor tento zemřel r. 1610; po něm dědil vše jeho syn Jan Felix, účastník odboje proti
Ferdinandovi II. Byl odsouzen k peněžité pokutě, ale statky mu ponechány; zemřel kol r. 1636
a následoval po něm jeho *yn Jan Ctibor, zemřelý r. 1653. Ježto statek byl zadlužen, tvrz
zničena, všechny 3 vesnice a hospodářství sešlé,3) prodali vykonavatelé posl. jeho vůle
Přestavlky s přísl. ovdovělé manželce Magdaléně Pavlíně z Kobylího za 12.000 zl.; druhý její
manžel Václav Bartodějský z Bartoděj prodal 5. července 1676 po její smrti jménem vlastních
dítek a z prvního manželství Přestavlky,1) Dobrčice a Věžky Janu Vilémovi Říkovskému z
Dobrčic
-----------------------------------------------------------------------------------------1) Listinář Sels. arch., II, str. 27. 2) Listy Prusinovského Ctiborovi a Saloméně Zoubkové.
3) Z hospodářství zůstalo 200 ovcí.
--------------------------------------------------------------------------------------------na Morkovicích a Říko vících za 16.000 zl., po jehož smrti koupila je 23. ledna 1679 Sidonie
Kateřina ze Scher-fenberka, která je 4/g r- 1683 prodala za 24.000 zl. Ferdinandovi hr.
Magnisovi2) a jeho manželce Anděle hr. Braidové. Ve své poslední vůli 9. července 1717 byl
ustanoven za hlav. dědice Max Filip hr. Magnis, který je též převzal v ceně 40.000 zl. na
základě porovnám ze dne 23. března 1722. Po tomto následoval jeho syn Max Mořic, který je
odkázal v posl. vůli 6. ledna 1759 mladšímu a nedospělému synu svého f bratra Antonínu hr.
Magnisovi. Ten koupil r. 1795 panství přerovské se Želatovicemi a statek přestavlcký se
zámkem pronajal na 9 let Ferdinandovi z Geisslerň.
Antonín hr. Magnis zemřel 1817, když byl před tím již r. 1811 ustanovil dědici své dva syny

Antonína a Viléma. Smlouvou mezi nimi, dostal panství přerovské, Želatovice a Přestavlky
mladší syn Vilém.
R. 1834 bylo:
polí
vrchn. 310 j. 796 ( )°
podd. 508 j. 18 ( )°,
.zahrad
8 j. 658 ( )°,
„
15 j. 427 ( )°,
luk
„
134 j. 962( )°,
„
l j- 111 ( )°,
pastvin
„
52 j. 1091 ( )°,
93 j. 165 ( )°,.
lesa
,.
194 j. 528 ( )°,
Státním pozem. úřadem byl arcib. zdejší dvůr vyvlastněn a rozdělen mezi klášter, obec a byv,
dozorce Horáka. Myslivna prodána 1927.
Na ob. pečeti před r. 1749 byla znakem ruka držící palcát a nápis: PECZET • DIEDINY
PRZESTAWLK. T r a t i se jmenovaly: Podhoří, Dolinca, Humna, Chmelnice.
Přestavlky jsou přifařeny do Staré Vsi. Kaple Nanebevstoupení Páně v konventu u voršilek,
Přiškolena bývala obec do Horní Moštěnice, kam platili osadníci rektorovi ročně 2 zl. a
naturalie (v. H. Moštěnice). Dnes jest zde obec. škola dvojtřídní s 55 dětmi a soukromá (od r.
1908) dívčí škola občanská v klášteře voršilek. Má 56 žákyň. V místě jest zámek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Tvrz a ves Přestavlky, Dobrčice, Věžky s pivovarem a palirnou á dvory a ovčírnou.
2) R. [1688 byl Ferdinand hr. Magnis komisařem dědictví, po nebož. Karlu Jindřichovi ml. ze
Zerotina, zároveň se Zikm. Sakem z Bohuňovic na Biskupioích.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 20. května 1924 padaly kroupy, o jakých zde není pamětníka a způsobily veliké škody na
polích a budovách, na př. v budově občanské dívčí školy vytloukly 89 tabulí.
Spolky: Čtenářsky spolek „Palacký" (1896) a odbor Národní Jednoty (1910). Pošta v místě.
Mezi Přestavlkami a Dobrčicemi na trati Krnov stávala ves Krnůvky. Ve smlouvě z r. 1564
uzavřené mezi Janem Vilémem z Víčková na Prusinovicích a Ctiborem Říkovským z Dobrčic
na Přestávkách jedná se o kus role a pastviska při mezi beňovské mezi grunty krnovskými
ležících. Vilém z Víčková byl držitelem Krnovská, ale lidé Ctiborovi ze vsi Dobrčic tvrdili, že
k tomu kusu role a pastvisku dědičné právo mají, čemuž odporoval Vilém z Víčková a hájil k
tomu své právo dědičné. Dožádaní mocní přátelé obou stran nemohli od svědků pravdu
vyzvěděti a tu smluvili je tak, že je přiřkli dědičně Vilémovi z Víčková, jakožto majiteli
Krnovská, ale tak, že lidé Ctiborovi ze vsí Dobrčic a Přestavlk tak, jako dříve pastvin těch na
Krnovsku do vůle držitelů Krnovská za plat na Prusinovice odváděný užívali, měli i budoucně
jich užívati. Za to měli Ctibor z Dobrčic a jeho poddaní odváděti Vilémovi z Víčková ročně
70 měřic ovsa a tolikéž slepic.
Než i poddaní Vilémovi mohli tu pásti dobytek a měli míti volný přístup k potoku, který k
Dobrčicím teče, bez překážky od Ctibora a jeho lidí z Přestavlk a Dobrčic.
Zoranou a osetou část té sporné tratě mohl Vilém podržeti nadále, ale mimo tu část nesměl na
pastvisku tom orati a vůbec pro sebe užíti. (Obec. archiv.)

Prusínky
katastr. (258 ha) a politická obec sev. vých. (7'8 km) Přerova.
Jest přifařena a přiškolena do Pavlovic. Po tvrzi zdejší není památky. Pošta v Pavlovicích.
R. 1794 bylo ve vsi 20 domů, 110 obyv., r. 1834: 25 d. se 163 obyv., r. 1900: 29 d., 138 kat. a
češ. obyv. až na 4 evang., r. 1921: 21 d., 109 češ. a kat. obyv. až na l evang. — Z katastru jest
183 ha polí, 5'24 ha luk, 4'30 ha zahrad, 4-09 ha pastvin, 53 ha lesa.
V druhé polovici 14. věku stúpili se bratří z Pavlovic Parduš, olom. kanovník, a Litold na
majetek, který měli v Pavlovicích, Lhotě (Lhotce) a polovici v Prosenicích s 5 %lá.ny a s
polovicí všeho, což k ní patří. Litold ihned zapsal 150 kop gr. své manž. Markétě na tom, co

má v Pavlovicích, Prosenicích a Lhotce.1)
R. 1368 prodal Pardus za 500 kop gr. Janu z Kravař, Vokovi a Beneškovi zároveň s
Pavlovicemi i Prosínky.2) Vok z Kravař svůj díl zde a Pavlovice, a 4 lány v Tučíně zaměnil
za podíly Jana Hromady z Horky v Paršovicích, Rakově, a Val-šovicích.3)
R. 1374 připomíná se Bartoloměj (Bartoň) z Prusínek, který toho r. dal své ženě Voj slavě
věnem dvůr v Prusínkách v 50 hř. gr.,4) ale již r. 1384 koupil Pavlovice, Pru síňky bez dvora
Bartoňova Mukař z Kokor od Jana Hromady ze Sušice a v Tučíně hospodu a půllán a pustou
ves Lhotu,5) roku pak 1398 pojistil Mukař své ženě Anně 155 hř. gr. na vsi Prusínkách a
Pavlovicích. Po Mukařovi dědil Prusínky a Pavlovice jeho syn Jan Mukař z Kokor. Zmíněná
Vojslava také pojistila své dceři Anně věno 10 hř. na polovici zdejšího dvora a na drahou
polovici svého vdovského věna přijala r. 1392 svého syna Herborda a 4 jeho syny na
spolek.6)
Soběn z Troube k měl v Prusínkách také zboží; alespoň r. 1407 prodal zde dvůr Jindřichovi z
Přibyslavic. Následujícího r. 1408 přijala Anna z Domaželic svého muže Tervarda na spolek
na 155 kop gr. věna, jež měla v Prusínkách a Pavlovicích.7) Také Jan z Kokor jinak z Lýsek
prodal r. 1417 své dědičné právo v Prusínkách (na 2 lánech a YJán) a Pavlovicích s kostelním
podacím Hynkovi z Kokor.8)
R. 1437 jmenují se bratří Jiřík a Jan z Prusínek, kteří toho r. prodali Bůžkovi z Lipníka zde
dvůr s příslušenstvím. R. 1446 zapsány Pavlovice s Prusínkami a Lhotami Jindřichovi
Mojkovi z Vitbachu.9)
R. 1518 Kateřina z Prusínek vkládá Václavovi z Vitbachu své zboží v Prusínkách. Prusínky
příslušely později k statku dře-vohostickému, který koupil r. 1560 Bartoloměj Vaněčky
z Jemnická od Viléma z Žerotína a po r. 1580 postoupil Karlovi a Divišovi z Žerotína
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., L 527, 662.
2) Z. d. ol., I, 1005.
3) Z. d. ol„ II, 81. 4) Z. d. ol., II, 485.
5) Z. d. ol., IV, 431.
6) Z. d. ol., VI, 313, 401.
7) Z. d. ol, VI, 604.
8) Z. d. ol., IX, 9.
') Z. d. ol., X, 430.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
Karel st. ze Žerotína sloučil je, jakož i statek dřevohostický, s panstvím přerovským a r. 1614
prodal je Janu Skrbenskému z Hříště na Fulneku, sudímu menšího práva zemského v kraji
olomouckém. Odtud v. Dfevohostice a Domaželice.

Prusy
(Prusch 1371, de Prussi 1373, Prussy prope Prerowian 1392), katastr. (186 ha) a polit, obec,
leží jv. (6*5 km) Přerova při levém břehu Moštěnky při silnici z Cech do Beňova.
Ku konci 17. stol. bylo tu 7 sedláků s 215, m. polí a 2 domky bez polí. Mlynář Daněk měl
mlýn o 2 slož. R. 1749 náleželo poddaným 219 1/8 m. polí, 59 3/8 m. pustin, 6 2/8 m. zahrad,
13 1/2 v. sena; r. 1794 měla ves 17 d:, 146 oby v., r. 1834: 19 á, 118 obyv.r r. 1900: 23 d., 156
češ. a kat. obyv., r. 1921: 23 d., 163 obyv., ze kterých 159 Č. a 4 cizozemci, 155 kat., 3
evaňg,., 2 češ-si. a 3 jiného vyznání.
Jest přifařena do Domaželic, přiškolenado Beňova.
Na návsi stojí kaple sv. Floriána, v níž se slouží mše sv. na sv. Floriána a sv. Václava.
Zbudována před r. 1766 obcí. Pošta v Horní Moštěnici.
Nad vesnicí na pozemku „Pustý", kde stojí nyní nová staveni, stávala tvrz, dle níž se
jmenovali páni z Prus.1) Již r. 1269 připomíná se Martin z Prus;
Ve 14. věku objevují se Jindřich a bratří Oldřich zv. Hovora a Pitrold z Prus. Oldřich Hovora
své první manž. Markétě zapsal 40 hř. gr. na 3 lánech v Průších, druhé Anně z Čech 80 hř. gr.
véna v Průších a Kozlovicích.2) T. r. prodal Oldřich Jakubovi z Dobrčic zdejší 3 činž. lány, na

nichž ihned tento pojistil své ženě Vratislavě 25- kop gr.s)
---------------------------------------------------------------------------------------------------1) Ještě před 100 lety byly zde zbytky zdí a základů kamenných, které se rozebraly a
upotřebily na stavbu. Směrem k Beňovu jsou trati „Závrtky" a „v Zárubech", kde se
vykopalo mnoho památek kamenných, hliněných a bronzových. A. Březina, Selský archiv,
1907, str. 63.
2) Z. d. o]., I, 926; — II, 192.
3) Z. d. ol., II, 46, 47.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Bratr Oldřich Pitrold pojistil současně r. 1373 své ženě Kláře 30 kop gr. na dvoře, 3 lánech a
mlýně a na 2 hř. činže v Průších.1) Oldřich a Pitrold prodali 1379 Heršovi z Rokytnice
poplužní dvůr, mlýn se 4 lány, zahradou a vším přísl. v Průších.2)
Mimo bratry Oldřicha a Pitrolda, připomíná se Vít z Prus. R. 1374 žaloval jej u olom. soudu
Hereš z Rokytnice z 30 hř. gr., že mu se svými lidmi poddanými způsobil škodu v jeho lesích
a potocích. Smířili se, neboť r. 1377 Vít, pojistiv své ženě Markétě véno 50 hř. na polovici
dvora a na všem, co zde měl, prodal .a zapsal Heršovi z Rokytnice v Průších dvůr s %l/2
poplužím, 3 lány, podsedek a zahradu.8)
R. 1385 dostaly se Prusy Lackovi z Kravař, když markr. Jošt vložil jemu do desk Beňov,
Prusy, Želatovice, Podolí a dvůr Běškovský s přísl.,4) z čehož téhož ještě r. Beňov a
Běškovice byly z desk vymazány. Lacek pojistil r. 1392 Kateřině, ženě Budislava z Roštění,
jakožto zástavu věna, 3l/2 hřivny činže v Průších.5)
S počátku XV. stol, vyskytují se dva bratří Martin a Ješek {Jan) z Prus. Ješkovi prodal r. 1406
Jan ze Šternberka v dědičné •držení ves Blažíce, kterou měl od Petra ze Šternberka.6) Než •t.
r. prodal Ješek svým bratřím Martinovi a Bavorovi z Prus dvě třetiny Blažíc, zůstaviv sobě
třetinu, na niž se spolčil se svým bratrem Matoušem.7)
Od J<eška z Prus, který držel tehdáž také Lověšice a dle nich se psával, koupil r. 1446 Matěj
Černý (Stala) ze Žákovic dvůr v Průších. Týž dvůr koupila od Matěje Černého za 30 kop ,.gr.
pro chudinu ve špitále obec lipenská a se svolením Viléma :z Pernštýna podstoupila 25. dubna
r. 1500 i s přísluš, obci Prusím ;za roční dávku 120 měřic různého druhu obilí,8) odváděnou
řečenému špitálu. Za to byli osvobozeni od robot k tomu dvoru, ale platy, jaké dávali od
starodávna zadusí, měly zůstati i nadále. .Dvůr ten mohli prodati, odevzdati, neb v purkrechty
rozděliti, jak by se jim to pro jejich užitek hodilo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., II, 339. 2) Z. d. ol., III, 577. 3) Z. d, ol.. III, 311, 356' Kn. půh. ol., I, 358. *) Z. d.
ol., IV. 645. 5) Z. d. o\., VI, 451. «) Z. d. ol., VII, 169. ;) Z. d. ol., VII, 177, 178. 8) Bylo to:
30 měřic žita (pšenice), 40 m. rzi, 30 m. ječmene, 10 m. ovsa, po 5ti m. hrachu a semenoe.
Archiv Český, JXVI, 546. Lipenský okr. 110.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prusy připojeny později k velkému panství Viléma z Pernštýna, který zřekl se zde a v Podolí
(Podolíčku) práva o d-úmrtního, „aby prý tím lépe pod ním seděti a živiti se a toho zadusí
odbývati mohli."1) Viz Helfštýn a Lipník v lipenském okr.
Když Ferdinand z Dietrichštejna založil v Lipníku nový špitál, vložil také r. 1698 tento
závazek obce Prus do zakládací jeho listiny.
R. 1755 bylo v Průších 7 čtvrtláníků, mlýn o dvou složeních a se čtvrtlánem, 2 podsedky,
obec. hostinec a pastýř, pak krejčí, obuvuik, celkem 14 domů a 4 domky výměnkářské.
Lid v Průších jest zámožný, ke gruntu patří 90 m., k pod-sedku 45 m. Zdejší usedlíci
vstupovali v sňatky s dcerami půhončáků ze Sobíšek a dvořáků ze Šišmy. Rodina Mikeše ml.
drží rodný statek přes 300 let; týž chová svatební smlouvy s pečetěmi půhončáckými.2)
Jména tratí: Honce, Běhulky, Kuče, Za hekem, Padělky, Dílce, Klínky, Nivy, Chudé díly, U

vrat, Železný, Klouče, Lámiska, Odříci, Za brankou, Polámaný, Bršlůvky (bývalý les).3) Z
katastru jest 158 ha polí, 10 ha luk, 6'09 ha zahrad, 3*51 ha pastvin, 0'19 ha lesa. Na staré
pečeti (před 1749) ve znaku bylo radlo a nad ním nápis: D • PRVS; na nové z 19. stol. týž
znak a nápis: * OBEC * PRVSS.

Radslavice
politicky a katastrem (701 ha) samostatná obec sv^ (6 km) Přerova při silnici ze Sušic do
Lipníku. Bývalo tu 47 domů s 1127Y2 m. polí (2 3/41 PO 54 m., 25 J/21- po 36 m., 5 l/t l. po
18 m., 14 zahradníků a dům bez polí). R. 1749 náleželo poddaným 933 V2 ro> polí, 194 m.
pastvin, 266/g m. zahrad a luk na 39 v. sena; obci samé 90 m. pastvin, obci se Sušicemi 105
m. Dle Schwoye bylo tu 81 d. s 505 obyv., r. 1834: 88 d., 521 obyv., r. 1900: 99 d., 627 češ. a
kat. obyv., r. 1921: 107 d., 691 češ. a katol. obyv.. až na 3 cizozemce a 3 bez vyznání.
Radslavice byly spojeny se Sušicemi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Archiv Český, XVII, 123. 2) A. Březina, Selský archiv, 1907, str. 63. 3) Selský archiv,
1907, 63.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1382 zapsal na vsi Radslavicích Ješek Hromada z Horky jinak ze Sušice své ženě Anně,
dceři Pavlíka ze Sovince, 350 hř. gr., které se jí měly v nedostatku ze zboží v Sušicích
doplniti.1) Radslavice a Sušice koupil od něho r. 1392 markr. Jošt, jenž olom. kapitule je ještě
t. r. prodal za 1050 hř. gr.2) Prodej schválil markr. Prokop 1397 ;3) odtud přišlo k mnohým
sporům. Tak r. 1392 žaloval Mikuláš z Otaslavic děkana a celou kapitulu z 200 hř. gr., že prý
zdědil zboží v Radslavicích, a také mu bylo zákonitě přisouzeno v té hodnotě, že mu je však
moci drží. Děkan a kapitula žalovala opět r. 1397 Erharda z Kunštátu, že statky Sušice a
Radslavice s přísluš, nevyvodil, jak byl povinen.4)
Markrabí Jošt, když Radslavice a Sušice koupil, nevyrovnal se úplně s Ješkem Hromadou, a
proto syn tohoto Jan z Sušice r. 1409 žaloval i markr. Jošta z 200 hř. gr., že koupil sice Radslavice a Sušice, ale toho jim nedoplatil.6)
R. 1496 žaloval děkan Konrád a kapitula Viléma z Pernštýna, držitele Kozlovic, ve sporu,
který vypukl mezi Radslavskými, Sušickými a Kozlovskými o 2 závrbky a některé grunty u
Bečvy. Rozhodčí od obou stran volení po ohledání místa učinili 16. června výpověď, dle které
obyvatelé všech 3 vesnic mohli tam pásti dobytek a trávu žati; za to Radslavští a Sušičtí
odváděli každoročně o sv. Martině úředníkovi olom. kostela půl kopy gr.6)
U Radslavic stával mlýn, pod nímž byl ostrov; jiný ostrov byl nedaleko proti rybníkům
prosenickým. Dne 1. září r. 1524 uzavřena smlouva, jakožto konečný akt jakéhosi sporu mezi
Janem z Pernštýna a kněžími a kapitulou olomouckou, dle které, jak lidé poddaní pernštýnští
z Prosenic, tak i lidé kněžští z Radslavic mohli volně dobytek svůj na obou ostrovech pásti.
Dřeva sobě sekati směli, avšak Proseničtí jenom na ostrově pod rad-slavským mlýnem, kdežto
Radslavští na ostrově druhém.7)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., IV, 333. 2) C. D. M., XII, 91. 3) C. D. M., XII, 361. Zápis kupu až r. 1397. Z.
d. ol., VI, 554. 4) Kn. půh. ol., I, 96. 5) Kn. půh. ol., I, 342. 5) Archiv Český, XVI,
491, 492. 6) Archiv Český, XX, 324.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O 6 let později docíleno při jiné smlouvě mezi oběma stranami ze dne 24. dubna 1530, aby
mohl Jan z Pernštýna vodu Bečvy jinam vésti a příkop zříditi, poněvadž mu Bečva při
rozvodnění u rybníka prosenického škodu činila; začež byl kapitule povinen ročně 2 kopy
kaprů a štik odváděti; podotýká se výslovně, že rybáři radslavští a sušičtí mohou i nadále
svobodně v Bečvě ryby loviti.1)
V katastru jest 574 ha polí, 24 ha luk, 5-72 ha zahrad, 57 ha pastvin, 7'71 ha lesa. Na obec.
pečeti před r. 1749 jest nápis: RATZLAWITZ • GEMEIN • INSIGEL a ve znaku oračka a nad

ní krojidlo. Pozdější byla česká * OBEC * RACLAV1CE * V * PŘEROVA *. T r a t i slují:
Rejny, Mesla, Přítrže, Lopatky, Sládkovy, Bohdalice, Stanky, Olšiny, Rybníky, Skorovratke,
Žejdlíky, Blána, Vrbovec, Kopaninky, Kudliny, Lány, Klčky, Podilniční, Kubíky',
Trávníky. Poštou patří ves do Pavlovic.
Radslavice jsou přifařeny do Pavlovic; na návsi kaple sv. Floriána. Tamž bývala ves i
přiškolena; dnes jest zde troj-třídní škola se 142 dětmi.
V letech 1849—1871 působil zde Fr. Kobliha, jenž sem přišel z Pavlovic. Byl učitelem velmi
horlivým, všestranně činným, jakého nebylo v letech padesátých v celém okolí. Chodil
každého roku na stropní trámy a dveře statků a chalup psáti „tři krále"; za to leckde i velice
štědře byl nadělen. Kolem velkonoc obcházel obec v průvodu dvou odrostlejších chlapců, z
nichž jeden kladl vejce do koše, druhý koláče a velké krajíce chleba nořil do pytle; musil se
takto přičiniti, chtěl-li se s rodinou uživiti, neb alespoň hladu netrpěti.
Druhý zdejší často vzpomínaný nadučitel byl Leop. Veselý (1890—1912). Zúčastnil se všech
podniků v obci, prací vodního družstva při odvodňování pozemků r. 1890—91, pří budovám
silnice do Přerova; z jeho podnětu vzniklo zde mlékařské družstvo, postavena r. 1901 parní
mlékárna, zřízen hasičský sbor, který sám cvičil, postaral se o zavedení elektr. osvětlení z
městské elektrárny v Přerově r. 1911 a o zřízení poštovního úřadu r. 1912. Zásluhy jeho o
Radslavice byly tak důležitý, že za školskou a hospodářskou činnost jmenován zdejším
čestným občanem. Po něm —1922 Jos. Zikmund, a od 1923 Frant. Sehnal.
Zde narodil se r. 1845 Frant. Slamění k, ředitel mést škol v Přerově, spisovatel, paedagog,
dlouholetý redaktor učit. časopisu „Komenský", zasloužilý organisátor mor. učit., zakladatel
musea Komenského v Přerově. Zemřel 2. července 1919.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------') Archiv Český, XX, 346.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolky: Sokol, D. T. J., odbor Jednoty čsl. obce leg., hasičský, Nár. Jednota pro sz. Moravu.
Za pozemkové reformy obdrželi zdejší drobní zemědělci 80 m. půdy v trati „Podolecko" v
Malých Prosenicích a 22 m. v Radslavicích ze statků kapitulních.
Živelními pohromami, požáry a povodněmi trpěla obec často. Celou obec i s kaplí zničil
veliký oheň r. 1835. Do toho roku bývaly před usedlostmi zahrádky. R. 1858 vyhořela
polovice Radslavic; další ohně byly zde r. 1898, 1900 a r. 1905.
Povodně následkem rozvodnění Bečvy a Libušky připomínají se r. 1880 o žních, kdy voda se
rozlévala po okraj vesnice a osada Grymov tvořila ostrůvek. R. 1880 průtrž mračen způsobila
rozvodnění Bečvy a r. 1897 odnesla voda z Bečvy mnoho posečeného a svázaného obilí.
Naopak léta tak suchého, jako byl rok 1904, nebylo pamětníka. Podobný jemu suchý rok byl
rok 1917, v době největší bídy válečné.

Říkovice
katastrální (384 ha) a politická obec jižně (8'5 km) Přerova na rovině při levém břehu
Moštěnky na hranicích kroměř. okresu, stanice dráhy z Přerova do Břeclavě.
Ves měla v 17. stol. 26 domů (13 l/2 l po 26 m., 5 1/41. po 13 m., 3 domy bez polí a 5
domků); když r. 1671 opustil Jan Ondrů 1/2 lán a 2 majitelé domů zemřeli, zůstalo vše
neobydleno. Celkem bylo polí 415 m. R. 1749 náleželo poddaným (13 sedlákům, 4 Vnikům a
12 podsednikům) 475 m. polí, 20 m. pastvin, 7 m. zahrad a luk na 50W v. sena; r. 1794 tu
bylo 48 d., 345 obyv. a 780 m. dobré půdy, r. 1834: 58 d., 387 obyv., r. 1900: 79 d., 455 češ. a
kat. obyv. až na 6 N. a 3 židy, r. 1921 : 85 d., 522 obyv. (516 Č., 2 N., 4 cizozemci, 514 kat., 4
evang., 4 čsl.).
Říkovice jest obec prastará, neboť již r. 1145 daroval údělný kníže olomoucký Ota III. s bisk.
Jindřichem některé zboží ve Vážanech, Paměticích a v Ríkovicích dvě popluží (3 poddané a

hajného) opatovi a premonstráckému klášteru v Litomyšli, založenému bisk. Jindřichem
Zdíkem z vděčnosti, že byl z rukou nepřátel vysvobozen.1) Když král Vladislav I. potvrdil a
rozmnožil nadání toho kláštera r. 1167, připomenul, kterak kníže Oto daroval jemu na Moravě
tři vsi: Pamětice, Vázaný a Říkovice.2)

R. 1274 obdrželi Řikovice, Mqštěnici, Štulbach a polovici dávno zaniklé Unsíře bratři
Jindřich a Vintíř z Brandýsa od svého bratra bisk. Brunona.3)
Dle privileje daného Kroměříži bisk. Theodorichem 19. června 1290 podléhaly Říkovice, jako
Lověšice, Újezd a Horní Moště-nice městskému právu kroměíižskému.
Říkovice náležely tedy odedávna jako manský statek olom. kostelu a také, když za bisk.
Konráda I. pořízen seznam lén a manu tohoto kostela v 1. 1318—1326, jmenuje se v provincii
kroměřížské man Goswinus z Mošténice, Štulbachu a Říkovic.
Biskup Hynek daroval r. 1328 manoví Vlčkovi z Domků m. j. v Říkovicích v léno 10 lánů,
zahradu a krčmu.4)
Bratří. Vít zv. obyčejně Vítek a Martin z Dobrčic, psali se také L Říkovic. Vítek držel manský
statek Říkovice a r. 1381 pojistil své ženě Kateřině věno 20 hř. gr. na dvou svobodných
lánech v Dobrčicích.
R. 1391 spolčili se na své statky Vlček z Říkovic a Michal z Choryně, k čemuž bisk. Mikuláš,
jakožto lenní pán, 7. září t. r. přivolil6) a 18. prosince svolil také k tomu, aby Vlk, obyč.
Vlček zvaný, své ženě Elišce pojistil na svém majetku v Říkovicích věno 9 hř. gr. roč. nájmu.

V 1. 1397—1403 dovolil biskup Jan Michalovi z Ghoryně, aby se on a děti f Vlčka z Říkovic
spolčili na statky, které drželi lénem od olom. kostela s Jindřichem z Jarohněvic jinak z
Troubek, který byl rovněž manem téhož kostela, pokud se týkalo jeho léna.6)
V seznamu manu olom. kostela z r. 1403 uvádí se, že Michal z Choryně přijal léno od biskupa
olom. Lacka na zboží v Ghoryni, Stříteži, Lhotce a Bařici pro sebe, své syny a syny f Vlčka z
Říkovic, jakož í pro Jindřicha z Troubek.7) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) C. D. M., I, 233. 2) G. D M., I, 279. 3) G. D. M., IV, 119. 4) C. D. M., VI, 284; VII, 832.
5) C. D. M., XII, 35. 6) C. D. M., XV, 368. 7) G. D. M., XIII, 302.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Když 7. a 15. listopadu r. 1408 nově volený biskup Konrád uděloval léna a přijímal přísahu
od manu olom. kostela, jmenuje se též Michal z Morkovic, kterému dostalo se vsí Bařice a
Říkovic pro sebe a sirotky po Vlkovi z Říkovic, bratry a jejich dědice.1)
Pak není o Říkovicích zmínky až r. 1437, kdy přijal Jindřich z Morkovic a Troubek svého
strýce Stanislava z Říkovic na spolek všeho statku svého v Troubkách a Zdislavicích a ustanovil jej poručníkem svých dětí a statků.2)
Brzy spojeny Říkovice s blízkými Dobr či čem i a Pře-stavlkami v rodu Říkovských z
Dobrčic a na Přestavlkách.
Již před r. 1531 připomínají se bratří Vit a Jan, synové Ctiborovi. Ti se t. r. rozdělili, takže Vít
dostal podíl v Přestavlkách a Jan v Dobrčicích; zboží v Říkovicích drželi společně. Jan zemřel
r. 1539, zanechav dvě dcery Sibylu a Magdalénu. Téhož r. vložil do desk Jan Kuna z Kunštátu
na místě obou sester Vítkovi Do-brčice, Věžky, Sazovice a pustou ves Trsaly s dvorem a
jiným příslušenstvím.3)
Mezi Vítem a Mikulášem z Klokočné došlo k sporu o právo Říkovských, užívati pastvin na
Tršálích. Byl totiž u Trsal rybník, založený Vánkem Pivem, a když týž prodal Trsaly i s rybníkem Mikulášovi z Klokočné, byly jisté grunty vyhrazeny Ří-kovským za pastviny, kteří zde
také, pokud rybník těch gruntů nezatopil, pásli. O toto právo povstala rozepře mezi Vítkem a
Mikulášem, která urovnána nálezem panského soudu tak, aby Říkovští toho práva nadále
užívali, i tak zv. louku Hadačkovou a rybník, a poněvadž dal Vítek hráz pobořiti, aby do toho
stavu uveden byl, jako za Vaňka Piva bývalo.4)
R. 1540 prodal Vítek Jindřichovi ze Zástřizl na Celechovicích některé své statky, zanechav po
své smrti asi r. 1565 svému synu Ctiborovi Dobrčice, Přestavlky a Říkovice. Manželka Ctiborova byla Saloména Zoubkovna ze Zdětína.
R. 1554 žádali Říkovští olom. biskupa Marka, jakožto len-ního pána statku říkovského, aby
jim dal pečeť; týž jejich přáni splnil, dav jim pro pečeť znak, a sice černý štít, v popředí
žlutou skálu a uprostřed pod tou skalou řeku, aby pečetě té v listech, svědomích (svědectvích),
poručenství a jiných potřebách užívali a voskem černým aby pečetili.5)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) C. B. M., XIV, 52.
2) Z. d. ol., X, 4.
3) Z. d. ol., XXV, 8.
4) Selský archiv, 1905. Listinář, čís. 194. 6) Na Kroměříži v neděli po Početí Panny Marie
léta 1554.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po smrti Vítově (asi r. 1565) přijal léno na tvrz a dvůr v Říkovicích a Újezdě či Oujezdci jeho
syn Ctibor Ríkovský z Dobrčic, jehož rod po mnoho let držel manský statek Říkovice s
Dobrčicemi a Přestavlkami.1)
Od té doby nastaly Ríkovským, jako i jiným poddaným na manských statcích olom.
biskupství, zlé časy, zvláště však Ríkovským, když tam dočasně vrchnost sídlila. Žalobám,
stížnostem a rokům na soudě manském konce nebylo; je až únavno probírati se a čísti o nich v
dopisech biskupa Prusinovského a v registrech manského soudu.
Již r. 1567, kdy se jim dostalo nového lenního pána, píše bisk. Prusinovský Ctiborovi, že byl

zpraven o stížnosti Říkovských na rušení jejich obdarování od jeho předka jim daných, že jim
sirotky v službu bral, a že, když se k němu o to obrátí, je trestá. Dle jednoho privilegia,
kterým se vykázali, zřekl se jeho předek, Jpn z Dobrčic, nároků na službu sirotků, leč by sami
dobrovolně šli, neb si je zjednal, ovšem V obojím případě za slušný plat. Biskup poručil, aby
v tom ustal. Že to bylo darmo, viděti z dalších stížností poddaných říkovskýeh. Stěžovali si
dále, že jim bezprávně přimnožuje roboty. Roboty povinné byly beztak veliké: Museli dříví v
lesích tlumačovských, tovačovských a kvasických po 2 dny sekati, do říkovského dvora
svážeti, troje dopoledne v témdni na panském orati, po 3 dny kositi a 3 dny v témdni trávu
žnouti a svážeti, obilí na míli cesty do Kroměříže neb Přerova voziti, přízi panskou spřádati,
vypírati, konopí trhati, svážeti a močiti. Vše to zapsáno na rozkaz biskupa do manských
register. K tomu přidal jim robotu pěší a s fůrami.2) Žalovali také, že je vězní, a když mu
biskup, jako jeho lenní pán, poroučí, aby je vězení zprostil, neposlechl.3)
V Říkovicích byly tehdáž lázně, ale bez lázeňské budovy a lazebníka. Alespoň podvolili se
Říkovští při témž soudě r. 1570 dávati z lázně takový plat, jak za starodávna, a Ctibor uvolil
se za ten plat postaviti lázeň, vytápěti ji a lazebníka při ni chovati.
------------------------------------------------------------------------------------------------1) Zvláště uvádíme, že r. 1501 vyskytuje se na listině, týkající se Vlkoše, Marek z Dobrčic a
na Říkovicích. Listinář Selského archivu, r. 1906, čís. 269. 2) Selský archiv, 1905, str. 199,
200. .3) Na Kroměříži v pondělí po sv. Třech králích 1. P. 1571.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Manželkou Ctiborovou byla Saloména Zoubkovna ze Zdětína na Přestavlkách. I této dopsal
Prusinovský v příčině desátku pro staroveského faráře. Nástupcem jeho (1571) byl syn Ctibor.
S novým pánem nebylo lépe; již r. 1571 žalují Říkovští, že je přece k novým robotám
potahuje a vězní. Biskup se divil, že pro tak nepatrnou příčinu je tak dlouho vězením trápí a
ustanovil rok na zámku v Kroměříži, kde obě strany chtěl vyslyšeti. Za to jim p. Ctibor zajal
dobytek a nechtěl ho propustiti, leč na rukojmí. Biskup mu naporučil, aby dobytek jim vrátil a
ponechal je v užívání pastvy.
Konečné se Říkovští z omrzelosti zpěčovali roboty vůbec konati. Proto r. 1582 žalovala
Saloména Zoubková, že se k ní Říkovští a Újezdští až neposlušné a zpurné chovají. Poněvadž
viděl biskup, že se děje křivda poddaným, dopsal r. 1586 Říkovským a Újezdským: „Řobotní
fojte a starší obou obcí, poddaní naší manští věrní, milí. Oznamujeme vám, že k nám přijela
paní Saloména s naříkáním, stěžujíc sobě tolikéž do vás nemálo." Stalo i se to potom, když
obce ty žalovaly na mnohé nepovinné roboty.
Ještě r. 1610 napsal Ctiborovi kardinál Frant. Dietrichštejn: „Urozený vladyko, věrný náš
milý!" Poslal mu žalobu Ríkovských, aby mu oznámil zdali tak jest, jak si stěžují, a jejich
suplikaci mu pak vrátil. Z jeho zprávy pak seznal, zeje skutečně k lecčemus potahoval, k
čemu povinni nebyli, na př. m. j. k robotám při stavění, a že tedy k němu přijede, aby lidi
svolal, aby se věc. urovnala. Zatím aby je z vězení propustil a je nenutil z gruntů těch se
vyprodávati. Jim pak poručil, aby se k němu poslušné a náležitě chovali.
Ctibor tento zemřel r. 1610. Před smrtí ustanovil poručníky svého syna Jana Felixe,
ovdovělou svoji manželku Magdalénu Přepyskou z Rychmburka a Viktorina st. z Žernove.
T. r. dne 16. července došlo k selskému roku Ríkovských na manském soudě Kroměříži.
Tentokráte nepodávali suplikaci poddaní z Říkovic, nýbrž poručníci žalovali na ne sami, že,
jak se chovali neposlušně k f Ctiborovi, tak že podobně si počínají k poručníkům.
Říkovští a Újezdští odvolávali se k výpovědi na manském, soudě z r. 1570, žádajíce za bližší
vysvětlení. Rozhodnuto, aby tak robotovali, jak ustanoveno výpovědí t. r., jenom že se uvolili
k domluvě kardinálově místo 2 loktů 4 lokte příze upřísti. Kdyby držitelé Říkovic a Újezda
grunty koupili, neměli jim více robot ukládati. Peníze sirotčí měli chovati ve svých obecních
truhlicích, začež byli povinni jisté práce'konati; měli ty peníze opatrovati tak, aby dospělému
sirotku, kdyby je žádal, spravedlivě je od nich obdržel.

Jan Felix Říkovský z Dobrčic byl pokutován pro účast v odboji proti Ferdinandovi II., podržel
však statky, k nimž připojil ještě Věžky. Zemřel asi r. 1636. Jeho syn Jan Ctibor, který po
ném následoval, získal Domaželice. Pokládá se za zakladatele jedné větve Řikovských z
Dobrčic. Zemřel 1653, zanechav 4 syny a 2 dcery. Prvorozený Jan Jindřich přijal při soudu
manském r. 1663 léno na Říkovice jménem svým a tří bratří.
Za něho obnoven opět r. 1683 spor o pastviny za zámečkem v Říkovicích, které náležely sice
vrchnosti, ale Říkovští jich od nepamětných dob užívali. Nyní byli zase uvězněni. Došlo r.
1684 na manský soud. Zástupce Jana Říkovského tvrdil, že Říkovští k tomu pastvisku práva
nemají, jelikož mají prý jiný trávník, jemuž Trsaly říkají, patrně na místě zaniklé dědiny téhož
jména, a komise tam vyslaná prý to uznala, kdežto zástupce Řikovských tvrdil, že jest to
společné pastvisko a Trsaly pastvisko mimo alod. Že tomu tak, patrno i z toho, že Jan
Říkovský chtěje na tom pastvisku zříditi zahradu a ustavěti tvrz, o to obec žádal a za povolení
k tomu jim bečku piva dal. Říkovský se hájil svojí investiturou na to pastvisko.
Stal se nález, ale nevíme, jaký. Vždyť Říkovští t. r. žalovali, že jim vrchnost hrozbami, tresty
brání pastvy užívati, kdežto Říkovský se bránil r. 1685 tím, že mu manským soudem uznáno,
že není povinen poddaným na tom trávníku za tvrzí pastvu dovolovati, když máji Trsaly a
prosí o opatření v tom. Říkovští odvolali se z nálezu manského soudu k samému císaři.
Následovala komise za komisí, ale sporu konce nebylo, ani r. 1693.
To je jenom obrázek tehdejších poměrů poddanských z register manského soudu
kroměřížského. Projednáváno vše německy.1)
Jan Jindřich Říkovský zemřel r. 1712. S manželkou roz. Sakovou z Bohuňovic měl také 4
syny a 2 dcery.
---------------------------------------------------------------------------------------------1) Výpisky z register manského soudu učinil Fr. V. Peřinka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Již r. 1703 hlásil se o léno přísežný advokát lenního práva ,Jan Lontano na místě dědiců
Říkovských, ale r. 1712 ucházel se o investituru na manství to syn Janův, Jan Václav
Říkovský z Dobrčic, jménem vlastním a jako plnomocník mladších bratří Karla, Ferdinanda
a Viléma. Ferdinand byl tehdáž ve službě vojska císařského; Jan Václav přisahal manskou
přísahu r. 1731 na léno Říkovice a Újezd.
Již r. 1703 žalovali Říkovští na vrchnost, společné bratry Viléma a Jana. Biskup pověřil tím
svého administrátora, který vyslechl plnomocníka vrchnosti a poddané z Říkovic. Tito žalovali, že je vrchnost neobyčejnými robotami bezprávně obtěžuje. ale nemohli toho ničím
prokázati, t. j. neměli po ruce listin, na které by se mohli odvolati. Administrátor tedy rozhodl
a přísně nařídil, aby budoucně takové darebné žaloby pod velkým trestáním i vězením
hukvaldským se varovali, aby proti vrchnosti tajně, tím méně zřejmě, se nespolčovali.
Jinak dal ve všem za pravdu vrchnosti. Jenom to jim přiznal, že měli, jako za starodávna,
robotovati pouze ke dvoru říkovskému, nikoli do Újezda, jak vrchnost žádala. Také si mohli
svoje pastviska oplotiti, ale vrchnosti přiznáno právo společné s nimi pastvy na místech
těch.1)
Vilém Říkovský byl majestátem ze dne 29. července r. 1728 povýšen do stavu panského, Jan
držel později Říkovice a Újezd sám. Již r. 1709 koupil statek Kyselovice, který však byl po
jeho smrti r. 1723 prodán.
Ze tří synů jeho dostal Říkovice nejstarší Jan Antonín, po jehož smrti r. 1762, koupil je od
jeho syna mladší bratr jeho Jan Václav (f 1772), který je odkázal svému synovci Janu, synu
Jana Antonína, a když tento r. 1786 zemřel bezdětek, spadly Říkovice na komoru královskou,
od níž teprve r. 1790 předány opět olom. arcibiskupu; kapitula prodala je ihned s Újezdcem
Václavovi hr. Ugarte za 30.000 zl.
Dnes drží Říkovice se zámkem, dvorem a sladovnou Leopold Chlumecký.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------1) V Olomouci 14. června 1703. Listinář Selského archivu 1905, č. 196, kde A. Březina otiskl
dotyčnou listinu dle papírového originálu v Říkovicích chovaného.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1834 bylo
panských :
poddanských:
polí
220 j.'l2l0 4/6 ( )°
579 j. 836 5/6 ( )°
luk
35 j. 1000 3/6 ( )°
4 j. 288 2/6 ( )°
zahrad
4 j. 77 5/6 ( )°
17 j. 796 l/4 ( )°
pastvin
18 j. 1146 4/6 ( )°
144 j. 433 4/6 ( )°
Vrchnost zde měla nově vystavěný zámek, pivovar, lihovar a dvůr. Před pozem. reformou
patřilo k panství 161 ha políT 1-91 ha zahrad, 11-50 ha luk, 1-16 stav. plochy, celkem 175-57
ha. Dvůr byl pronajímán usedlým říkovským, dvůr v Újezdě pronajat v celku, podobně
sladovna.
Na základě kupní smlouvy ze dne 28./VIII. 1854 přešel statek na Petra ryt. Chlumetzkého; po
jeho smrti (f 10./III. 1868) dědili majetek Chlumetzky Jan 3/10, Chl. Vítězslay 3/,0 a Hugo
*/i0 celku. Díl Hugův přikoupil si 17. 1I. 1892 Jan svob. p. Gh. Když pak Vítězslav 24./V.
1894 zemřel, byly jeho 3/10 rozděleny takto: 1/4 z toho či 3/40 celého statku obdržel Jan
svob. p. Chl., 1/4 (3/40) Terezia šl. Ambergová roz. (Chl., 1/4 (3/40) Emilie svob. pí
Findlerová roz. Chl., Vg (3/80) HugO ryt. Chl 1/8 (3/80) Maria Anna šl. Bauerová. Na
základě kupní smlouvy 6./VIII. 1896 právo vlastnické na %0 (18/80) (Amb., Fiedlerové,
Bauerové a Hugy Chl.) vpisuje se Leopoldu svob. p. Chlum. Dle odevzdací listiny 29./XII.
1925 po Janu Chlum, vkládá se právo vlastnické na spolu vlastnictví téhož Leopoldu
Chlumetzkému.
Velkostatek Říkovice patřící dříve svob. p. Janu z Chlumetzkých ve výměře 87-29 ha přešel v
roce 1886 do nájmu zdejších občanů za poplatek 16 zl. z měřice mimo veškeré daně a
poplatky. Doba tato byla prodlužována. Když však v roce 1919 vyšel zákon o dlouholetých
nájemcích, tu někteří nájemníci použili výhody zákona a hlásili se o výkup panských
pozemků. Tak přešlo 27'50 ha velkostatkářské půdy do vlastnictví občanů.. Zbytek 59-70 ha
ponechán v nájmu zdejším lidem. Odprodejem pozemků klesl velkostatek, jenž spojen byl s
velkostatkem „ťJjezdec" u Přerova pod zákonitou výměru 750 měřic a propuštěn ze záboru.
Majiteli ponecháno právo volně s velkostatkem nakládati.
Velkostatkář Chlumecký použil toho již r. 1921 a prodal „Újezdec" inž. Kojeckému, prof.
hospod, školy v Olomouci. Této příležitosti použili také rolníci říkovští a koupili 1922
velkostatek „Říkovice" za obnos 837.500 Kč mimo sladovnu. Pozemky rozdělili mezi
nájemce a zámecká budova s přiléhajícím parkem na přání mnoha občanů předána obci na
účely školní. V ní umístěna měla býti s počátku obvodová škola měšťanská. R. 1925 umístěna
tam obecná škola. Kromě toho přešlo ještě v držení zdejších občanů asi 140 m. v trati ,Trsaly'
z velkostatku Hor. Moštěnice.
Půdorys osady směřuje od východu k západu a jest tudíž podoby podlouhlé; vede ji silnice ku
Kanovsku a dále k Vlkoši. Náves jest na záp. konci podél silnice více rozšířena. Na východ,
konci křižuje osadu a silnici polní cesta-, která ve vsi samé přechází v silnici okresní na jih k
Žalkovicím.
Domy stojí těsně při sobě, obráceny jsouce průčelím ku návsi, bez zahrádek.
Ve středu dědiny jsou usedlosti pololáníků, čtvrtníků a podsedníků, na obou koncích jsou
stavení domkařů.
Poddanské poměry r. 1750 na str. 22.
Za času roboty robotovali dle údajů starších lidí sedláci s potahy čtyřspřežními iy3 dne v
témdni; pěší robotu konali 2 čeledínové od každého sedláka vyslaní po 2 dny týdně, v době
žní však o jednoho více na t. zv. „robotu chlebovou". Gtvrtníci a podsedkové měli jenom pěší

robotu, prvnější 2 dni, druzí l den v témdni. Domkaři robotovali jen o žních 5 dní.
Desátky na faru do Moštěnice, kamž byly dříve Říkovice přifařeny, odváděli pouze sedláci a
to jen o žních; každý sedlák dovážel faráři po kopě žita a ovsa, učiteli za zpěv a hru na
varhany 4 snopy žita.
Po zrušení roboty nastal výkup rozdělený na 20 let po čtyřech ročních splátkách. Sedlák
zaplatil 800 zl., čtvrtník 300 zl. a podsedník 150 zl., v čemž zahrnut i výkup z desátku faře
moštěnské.
Obyvatelé zabývají se polním hospodářstvím a chovem dobytka. Nejstarší rodiny v drženi
téže usedlosti jsou: rod Smékalův 200 let, Sládečkův 150 let a Konečníkův 100 let.
Říkovice byly od r. 1877 přifařeny do Žalkovic v okresu kroměřížském. Na západním konci
dědiny stojí kaple sv. Anny z r. 1855. V ní konaly se mše sv. fundační, o výročních svátcích a
školní, kdykoli dojel kněz do hodiny náboženské; odbývaly se odtud pohřby. R. 1909
vystavěn kostel sv. Anny ar. 1915 zřízena fara; prvním farářem jmenován Julius Kalusek.
Nedaleký hřbitov založen r. 1876; před tím se konaly pohřby do Žalkovic.
Poblíž osady socha sv. Jana Nepomuckáno z r. 1719.
Škola zřízena 1892 jakojednotřídní; předtím chodily děti do školy do Žalkovic. Dětí školou
povinných bylo v roce založení 53; r. 1910 rozšířena na dvojtřídní. Za pozemkové reformy
koupila obec od Chlumeckého r. 1922 zámek s přilehlou zahradou a po náležité úpravě
přemístila r. 1925 školu do zámku a stará budova školní se prodala za 116.000. Jest dnes
jednotřídní s 37 dětmi. Učili déle: Jos. Sigmund —1899, Ignác Živný -1904, odtud Rajm.
Kalman.
Výtah z fase ze dne 18. března 1857 vypočítává příjmy učitelovy ze Žalkovic a Říkovic:
paušál škol. platu ze Žalkovic 53 zl. 20 kr., z Říkovic 20 zl., celkem tedy 73 zl. 20 kr., dávky
naturální ze Žalkovic 5 měřic žita po 2 zl., tolikéž měřic pšen. po 3 zl., 4Y2 měř. prosa či kaše
v ceně 10 zl. 48 kr., z Říkovic 3 měř. žita po 2 zl., 2 1/2 měř. prosa v ceně 6 zl., celkem z
obou obcí naturalie v ceně 47 zl. 48 kr. K tomu t. zv. přilepšení k služnému ze Žalkovic 54 zl.
24 kr. a z* Říkovic 36 zl. 36 kr., celkem 90 zl. 60 kr. Příjem celkový obnášel tedy 211 zl. 28
kr.
Učitel měl mimo to právo spolupastvy 2 kusů dobytka při stádě žalkovském. Za topivo pro
školu stanoveno 6 sáhů míchaného dříví, z čehož na Žalkovice připadly 4, na Říkovice 2 sáhy.
Dovoz a rozštípáni opatřovaly obě obce společně.
Z katastru připadá 344-3 ha na pole, 9'1 ha na luka, 5'8 ha na zahrady a 8'3 ha na pastviska.
Majetek obce: 6'9 ha polí, 94 a luk, 4-6 a zahrad a 6'9 ha pastvin, obec. hostinec zakoupený r.
1891 od říkovského velkostatku. Na obec. pečeti z r. 1708 jest nápis: * PECZET • OBECNI •
DEDINI • RZIKOWICZ 1708, a ve znaku obraz P. Marie, kolem níž písmena M a A; pod P.
Marií jest radlice, pod M krojidlo.
Jména tratí: Díly za branou, Pihle, Fíry, Roven, Díly u hliníka, Nivy, Padělky, Příčky, Díly za
sv. Janem, Loučky, Rybníček, Louky, Sáčky, Zařemští, Noviny, Trávník, Pijavník, Tršálek.
Pošta Říkovice.
Živelní pohromy: oheň r. 1841, kdy vyhořel zámek, bývalý pivovar (zaniklý r. 1880),
podsedek čís. 39 a všecky chaloupky na dolním konci obce, r. 1850 v červnu (vyhořela celá
osada), při čemž přišli 3 lidé uhořením o život, r. 1859 30. srpna (shořelo 51 čísel, 17 stodol a
2 dívky uhořely); r. 1875, 1909 a 1924 velké krupobití.
Řeka Moštěnka po déle trvajících deštích se často z břehů vylévala a způsobila vždy mnoho
škody. Po provedené regulaci (r. 1902—1903) po stálých deštích protrhla řeka r. 1910 hráze a
zaplavila daleké okolí, takže povoláno pro záchranné práce vojsko; podobně r. 1911.
Samota: Dvůr se 7 obyv.
Na pozemku „Panské příčky" nalezeny r. 1865 popelnicové nádoby, z nichž však zůstaly
pouze střepy.
O soše sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 blízko obce, na severní straně stala se zmínka. Má

vzadu nápis: „Renovatum A. D. 1797 ex voto Joannis Samohrd Primatoris Rzikowiensis. —
Ležatka renovit". Stojí uprostřed 4 obrovských lip; sem pod jednu tu lípu uchýlil se za bouře
občan Frant. Vajdak a blesk ho zabil 5. června 1908.
Mimo stanici železniční jest v obci pošta a úřad telegrafní, otevřený r. 1908. Spolky: Sokol a
od r. 1897 hasičský; býval tu čtenářský a divadelní.
Na trati „Tršálek" stávala ves Trsaly neb Trsaly. Osada bývala s celým zdejším okolím
zbožím olom. biskupů, jak tomu zřejmě nasvědčuje listina bisk. Jindřicha Zdíka (1126—
1151) z r. 1131, ve které vypočítává osady příslušné olom. kostelu, mezi nimiž Dluhonice,
Horní Moštěnice, Újezdec a Trsaly.1)
Později vyskytují se zemane, kteří měli v Tršalech majetek jako Friduš ze Štulbachu, jenž r.
1371 jej prodal Pecoví z Varty, jenž r. 1373 přijal na spolek tohoto nově nabytého zboží
Zbyňku, svou manž., a ostatní své syny.2)
R. 1437 uplatňoval svoje nároky na dvůr v Tršalech Petr z Pavlovic proti Krištofovi z
Oplocan a Kateřině Svochové z Věžek. Toho r. totiž pohnal Petřík z Pavlovic Kateřinu někdy
Svochovou z Věžek z 50 hf. gr., že mu drží jeho dvůr Trsaly v pravém lantfrídě, nemajíc k
tomu práva.3)
Na konci XV. stol. drželi Trsaly Jan z Ojnic a ze Střílek a Jiřík z Ojnic na Bohuslavicích. Tito
zastavili zápisem Štěpánovi Zápolskému Trsaly s dvorem, rybníkem a přísl. ve 400 zl. uher.,
které kdysi jejich strýc Mikuláš z Ojnic od krále Matyáše hotově vzal. I odřekli se všech
zápisů k této dědině a král Vladislav nejen 28. února 1498 potvrdil, aby Zápolský a jeho
potomci Trsaly
------------------------------------------------------------------------------------------------------1) G. D. M., l, 206. 2) Z. d. ol., II, 303. 3) Kn. půh., III, 453.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------v těch 400 zl. uher. měli a drželi,1) ale i násl. roku vložil mu do desk ves pustou Trsaly s
dvorem a přísl. Zápolský ještě t. r. prodal pusté Trsaly bratřím Vítkovi a Ctiborovi z Dobrčic,
Říkovic na Přestavlkách. Vítkův syn Jan držel pak Trsaly, ale po jeho smrti vložil .r. 1539 Jan
Kuna z Kunštátu na místě Sybily a Magdalény z Dobrčic, sirotků to po Janovi pozůstalých,
Vítkovi z Dobrčic vsi Dobrčice, Věžky, Sazovice a ves pustou Trsaly s dvory a jiným přísluš.
O rybníku u Trsal, který založil prý a držel Vaněk Pivo a o sporu, jenž vznikl mezi Vítkem a
Mikulášem z Klokočné viz při Říkovicich. Ves zanikla v květnu 1470, kdy Uhři u Kroměříže
leželi, neb v červenci, kdy Matyáš porazil Cechy u Tovačova.2)

Rokytnice
pol. a katastrální (814 ha) obec, záp. (4'7 km) Přerova, při silnici z Předmostí do Brodku.
Bývalo tu s poč. XVII. věku 44 domů (21 ½ l. po, 37 m., 4 ¼ 1, po 13 1/2 m. a 19 podsedků s
poli) s 1014 m. polí; za SOleté války opustlo 16 ½ l, ¼ l. a 2 podsedky; do r. 1678 stálo
osídlených 11 ½ . (Jakub Kotík dř. Pavel Kotík, byv. pustina Vlacichovská, Jankovská a
Kovářovská), 3 ¼ l. a 16 podsedků. Starých pustin bylo 10 ½ 1., ¼ 1 a zahradník. R. 1749
patřilo poddaným (20 ½ po 50 m., 3 ¼ 1- po 15 m. a 16 podsedkům po 10 m.) 1270 1/2 m.
polí, 270 m. pastvin a 152/g m. zahrad; r. 1794 bylo ve vsi 67 domů a 517 obyv., r. 1834: 112
d., 841 obyv., 1900: 152 d., 941 češ. a kat. obyv., r. 1921: 180 d., 1243 obyv., z nichž 128 Č.,
l N. a 14 cizozemců, 1223 kat., l evang., 11 čes.-slov., 4 isr. a 4 bez vyznání.
Co naši pozornost upoutá, jest vzácná, v obcích našich zachovaná a starobylá památka, široká,
otevřená a klenutá brána ve zdi (obr. 23.), takže její klenutí ve střední části nad zeď vyniká.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Na Budíne J28. února 1498.
2) A. Březina, Trsaly u Přerova. Selský archiv, 1902, str. 120. Lid vypravuje, že tu stávala
osada Trsaly, leč pro časté zátopy rozvodněnou Moštěnkou prý se obyvatelé vystěhovali a

osada tak zamkla.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Na nejvyšším místě klenutí stojí socha sv. Jana Nepom. Vlevo brány pro povozy jest menší
branka pro pěší. Sloužila v dávných dobách ku obraně a na noc se zavírala. Brány oddělující
Borošín od vlastní dědiny a od Klinika byly postaveny z rozkazu Viléma z Pernštýna r. 1554,
aby byla Rokytnice ušetřena moru, jenž v okolních všech se rozšířil. Původní byly r. 1710 a
1764 i s kostelem zničeny.

fKostel sv. Jakuba Většího velmi starého původu byl r. 1616 zpustlý; t. r. byl sice obnoven,
ale r. 1633 byl zase zpustošený a ještě 1672 stál jen presbytář s oltářem sv. Jakuba Většího.
Od r. 1663 patřila Rokytnice olom. koleji jesuitské, která asi kostel rokytnický v nynější
podobě zbudovala.
Dle inventáře starého kostela zbyla prastará kamenná skulptura, patrně zmíněný oltář sv.
Jakuba aneb alespoň podstatná jeho část, totiž pískovcová socha tohoto světce v poutníčkem
oděvu ve slohu gotickém pod ozdobným baldachýnem stojící na konsole. Po obou stranách
pak menší sochy: Nahoře Krista Umučeného a P. Marie, pod nimi pak sv. Petra a Pavla,
všechno značně porouchané; nejdoleji pak dva štítky erbovní (pravý rozpoltěný, ale bez
obrazu), levý pak s erbem Švábenských (4 střely kolem kroužku); klenoty na obou helmicích:
Dva buvolí rohy. Jsou to patrně štítky obou manželů zakladatelů tohoto kamenického
oltářního obrazu. Přední štítek rozpoltěny patří manželovi z neznámé rodiny; druhý pak levý
se 4 střelami jest erb manželčin, která byla z rodu Švábenských.
Tato zajímavá a pro dějiny umění na Moravě cenná plastika, na Moravě až do r. 1764, kdy
kostel vyhořel, stávala dle zprávy roky tni ckého faráře Boh. Kyselého nad hlavním oltářem a
jest nyní (asi od r. 1860) zasazena zevně do severní zdi kostela, ač by pro svou uměleckou
cenu a své stáří zasluhovala místa důstojnějšího. Kromě toho zachráněny jsou ze starého
kostela dva porouchané náhrobníky pánů z Ludanic, postavené rovněž zevně kostela a to po

obou stranách hlavního vchodu. Oba jsou ze zeleného pískovce a uražené částky jsou
doplněny cementem.
Na ep, straně stojí náhrobník Václava z Ludanic (f 1557), zemského hejtmana mor.
Nápis zní:
.....VROZE)NII * PAN * WACZL AW * ZLVDANICZ *
ANA * CHROPPyNII * HEIITTMAN * MA(RGKRABSTWII * MORAWSKEHO..)[
GEST * ZIWOT * SWVQ * DOKONAL * GEHOSS * DVSSI * PAN * BVOH *
MILOSTIW * BEyTI * RACZ . . . ?)
V obrázkovém poli: (... PO swAi)Ey LVCZy (LÉTA PANffi) 1557.
Druhý náhrobník Puty Rokyckého z Ludanic (f 1559) stojí na evang. straně. Nápis doplněný
podle Paprockého zní:
(Letha - Panie 1559 - na - den - Roze)slání - Dwanaci - aposstolů. Vtnrzel - gt - Vrozeny Pan - Pan - Putha - R(okycký) z Ludanicz Pan - (na Rokytniczi - a na - Helffensteynie;....
Na oblouku kolem hlavy: Ge(hoss - Dussy - Pan Buoh - racz - milost)iw beity.
Podle Paprockého (XXXV) byl v Rokytnici ještě náhrobek jiného Václava z Ludanic (f
1571), posl. potomka tohoto rodu. Kámen byl darován ryt. z Levenau Zem. museu v Brně,
kde posud stojí při vchodu ke sbírkám. Nápis na něm viz na str. 131 a 132 v lipenském
okresu.
Na místním hřbitově jest hrobka majitelů panství rokytnic-kého, svob. pánů Eichhoffů, asi z
K. 1837.
R. 1884 nalezeny při kladení nové dlažby dva porouchané hrobové kameny s erbem pánů z
Ludanic; jeden u kazatelny, druhý u křtitelnice, a pod nimi hrobky. Náhrobníky byly
okresleny a pod novou dlažbou ponechány. Byly to asi: Hynka z Ludanic (f 1536) a Jana z
Ludanic (f 1568). Gerroni (I, 79) uvedl slova Paprockého: „Léta Páně 1568 umřel ostatní
potomek
mužského pohlaví téhož rodu pánův z Ludanic, urozený pán, pan Jan z Ludanic etc.," jako by
to byl nápis na jeho náhrobku.
Také pěkný zámek jest ozdobou obce.
V zemských deskách připomíná se Rokytnice k r. 1349. Tehdy spolčil se vzájemně Heřman
(Hereš) z Rokytnice na svůj majetek se Sezemou z Prusinovic1) a r. 1353 stúpil se se svou vsí
Rokytnicí a vesničkou Rokytnicí (či Rokytničkou) (zaniklou dnes) se Štěpánem ze Šternberka
na Stachov.2) Nepochybujeme však, že tento Hereš byl potomkem staré vladycké rodiny pánů
z Rokytnice. Byl nejzámožnějším zemanem na Přerovsku v XIV. věku a jmění jeho vzrůstalo
stálým přikupováním statků. Zastával úřad nejvyššího zem. sudí a v té hodnosti setkáváme se
s ním r. 1382 na sněme olomouckém.3)
R. 1360 postoupil Hereš svému bratru Dětřichovi dva lány ve Vlkoši a Drslava, sestra Barše z
Číhovic, zapsala Heršovi 2 hřivny příjmů v Žeravicích.4) Od bratři Libana a Zdeňka z Tršic
koupil Hereš r. 1365 vesnice Beňov a Běškovice s lesy, loukami, pastvinami, mlýnem a přísl.
Na získaném majetku, vsi Beňově a dvoře bez mlýnu, zapsal své ženě Alžbětě 200 hř. gr.
věna.5) Tři léta na to r. 1368 získal koupí od Všebora z Náměště za 80 hř. 12 a Va lánu, 2
podsedky a krčmu v Želatovicích.6)
Od markr. Jana přijal r. 1372 lénem půl vsi Vyškovic (u Litenčic), půl dvora s polovicí tvrze
tamtéž.7)Byl již tehdáž muženi váženým, při kupních a jiných smlouvách mezi okolními
zemany svědkem hledaným a poruč-níkem jich dítek dožadovaným.
R. 1373 zapsala panoši Heršovi Anna, vdova po Kadoldovi, v Želatovicích 80 hř. jejího věna.
Tehdy jej téhož r. ustanovil Dětřich z Prusinovic poručníkem svých dětí a také sirotků jeho
bratra Mladoty.8) Sám pak již r. 1374 jmenoval poručníkem svých dědiců pro případ své
smrti Mikuláše z Maleno vic.9)
Hereš z Rokytnice neustával přimnožovati svůj statek: Roku 1376 koupil od Cyrila z Němčíc

ves Podolí a r. 1377 od Víta z Prus dvůr, l V2 lánu, popluží se 3 lány, podsedek, zahradu se
štěpnicemi a k tomu získal r. 1379 od Bertolda a Hovory z Prus dvůr s poplužím, mlýn se
čtyřmi lány a zahradou tamtéž;
------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. oL, I, 127. 4) Z. d. ol., I, 753, 755. 7) G. D. M., X, 168, 169.
2) Z. d. ol., I, 266. 5) Z. d. ol., I, 803, 804. 8) Z. d. ol., II., 249, 272.
3) C. D. M., XI, 233. ") Z. d. ol., I, 1052. •) Z. d. ol., II, 486.
----------------------------------------------------------------------------------------podobně r. 1381 od Kláry, ženy Schenclinovy dva lány v Dobr-čicích.1) Naopak Hereš prodal
Vlčkovi z Přestavlk vše, co měl v Dobrčicích.2)
Nedlouho nato zemřel bez přímých dědiců Hereš z Rokytnice; bylo to asi r. 1383 neb 1384.
Již r. 1378 uvádí se Adam z Rokytnice na zápise Voka z Kravař.
Vedle Herše držitelem Rokytnice byl r. 1385 Vok z Kravař, jenž prodal tehdy Rudolfovi z
Frankšfátu majetek rokytnický: tvrz s poddanými a kostelním podacím, k tomu ve vsi Lukové
s mlýnem na Rečvě s přísluš.; nový majitel ještě t. r. zapsal své ženě Kláře věno 150 hř. gr. na
tvrzi, vsi a dvoře v Rokytnici,3) ves pak Lukovou dal své matce Bětě na čas jejího života.
Jeho syn Jan z Frankštátu prodal r. 1397 tvrz Rokytnici s dvorem a ves Lukovou s přísl.
Jindřichovi z Dambořic,4) který r. 1399 zapsal věna své ženě Ofce ve vsi Lukové na činž.
lidech 10 hř. gr. roční činže ve 100 hř. gr., jež se mělo v Rokytnici doplniti 5.)
Bratr Jindřichův byl Jan z Rokytnice.
Jindřich z Dambořic sídlící v Rokytnici stúpil se s Janem z Rokytnice, svým bratrem, na
čtvrtý díl tvrze v Rokytnici, dvora, štěpnice, mlýna a všeho příslušenství,6) a Jan, starší bratr
Jindřichův, zapsal r. 1412 své manželce Kateřině 10 hř. gr. věna v Rokytnici na 3 lánech a V*
lané osedlých, 7 podsedcích, na polovici krčmy a podsedku, na němž jest Velislav, který dává
-z nělio činže 9 gr.,') a svému bratrovi Janovi na 1/2 lánu v Rokytnici, na kterém sedí Jakub
Nawraskacz, hřivnu roč. činže v 10 hř. věimým právem.8) Mezi syny Jindřichovými mnoho
bratrské svornosti nebylo, panovalyť mezi nimi *tálé soudy.
Mezitím Jan st. z Rokytnice, bratr Jindřichův, prodal r. 1416 dvůr s pahorkem Skalkou v
Předmostí pilotovi z Tvorkova a koupil r. 1417 od olomouc. měšťana Konráda Vogla dědičné
jeho statky v Doubravici.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., III, 138, 356, 577; — IV, 89, 188.
2) Z. d. ol., IV, 337. 3) Z. d. ol., IV, 668,
669. 4) Z. d. ol., VI, 522.
5) Z. d. ol,. VI, 927. 6) Z. d. ol., VII, 784.
') Z. d. ol.,
VIII, 126.
8) Z. d. ol., VIII, 102.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Měl se svojí ženou Kateřinou z Rataj syny Jana a Hynka, kteří spolčili se r. 1437 na veškeren
svůj majetek v Rokytnici, Ratajích, Doubravici, Vlkoši a Vlkově.1)
Oba bratři Jan a Hynek připomínají se jesle r. 1464. kdy po mnoholetém přerušení zápisy v
deskách opět zahájeny.2) T. r. prodali oba bratří Jan a Hynek z Rokytnice své zboží ve
VJkoši, totiž tvrz, sad, 7V2 lánu, 3 poddané, dvůr, 2 krčmy, kostelní podací a mlýn Anně a
Barboře z Blažejovic v dědičné drženi.3)
Vedle ^těchto zemanů měla věno v Rokytnici Dorota ze Seloutek, Anežka z Rokytnice,
provdaná za Mladotu z Prusinovic, a Ofka z Rokytnice, které muž její Jindř. Mojek z
Vitbachu zapsal věnem 400 gr, roč. činže v Pavlovicích.4)
Již r. 1466 byl majitelem Rokytnice Jan z Ludanic.5)
Dle jisté zprávy byl synem Janovým "Hynek z Ludanic na Rokytnici.6) Ale dle půhonu z r.
1481, kterým pohnal Ctibor z Gimburka bratry Hynka a Jana ze 200 hř. gr., při kterém byl
poručníkem Vilém z Pernštýna, měl Jan bratra, rovněž Hynka. Tento to asi byl, který se
přidržel krále Matyáše proti Jiřímu a také jej r. 1469 s jinými pány a rytíři za krále českého
volil.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------') Z. d. ol., X. 226..
2) Jako zvláštnost uvádíme, že, když král Ladislav odevzdal r. 1455 správu markr. morav.
zem. hejtmanovi Janu z Cimburka a několika radám, byl mezi nimi vedle Jana z Pernštýna
také Hynek z Rokytnice. Ve Vídni 17. července 1455. Archiv Český, X, 265.
3) Z. d. ol., XI, 122.
4) Věno toto dcera Mojkova, Markéta z Prusmovic a Tršic, převedla r. 1464 na svého muže
Bohusldva z Kokor, čemuž, jak víme, odporoval Jan ze Železné. Z. d. ol., X, 431.
5) Do r. 1464 mluví se jen o bratřích z Rokytnice Janu a Hynkovi, synech Jana st,
původně z Dambořic, bratra kdysi Jindřicha z Dambořic, ale najednou r. 1467 svědči na
listině z t. r. v Diplomatáři per. štýnském Jan z Ludanic (Archiv Český, VI, 506; r. 1468 též s
Bohuákem z Kokor, tamtéž 507) a později také Hynek z Ludanic a Rokytnice.
(Tamtéž, 511,),Ještě na zápise krále Matyáše a stavů moravských o uveilení řádů v zemi
Morav, z r. 1484 uvádí se vedle Jana z Pe nštýna. Bohuslava z Kokor a j. také prosi.ě Hynfk z
Rokytnice, ač to byl již Hynek z Ludanic.
Jan z Ludanic, pak Hynek společné s Václavem z Ludanic a na Veveří bývali často svědky,
rukojmí a rozhodčí při smlouvách, jak jména jeji< h na četných listinách z té doby v Archivu
Českém otištěných čísti lze.
6) Výpisy register královských r. 1490—1502. Archiv Český, kde v listě krále Vladislava
Hynkovi z Ludanic na Rokytnici, synu nebožtíka Jana a otci též Jana potvrzují se zápisy a
životy na všech Chropyni, Zářiči a polovici Bochoře. Viz Bochoř.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Účastnil se také jednání o smír olomoucký r. 1478, kterým Morava, Slezsko a Lužice dostaly
se na doživotí Matyášovi, a byl činným při urovnání sporu pánů s městy o držení statků
zemských, čili o vpisování do desk zemských, kteréž právo páni městům upírali.
Do doby Janovy a Hynkovy spadá spor Dluhovských s Rokytskými r. 1478 o pastvisko
Hrubou Bláni u Dluhonic za Bečvou (v. Dluhonice).
Po Janu z Ludanic držel statek rokytnický jeho syn Hynek, který byl přijat do stavu panského.
Týž r. 1492 koupil od Bohuslava z Kokor Kokory s tvrzí, kostelním podacím a přísluš., kteréž
(v. t.) spojil s Rokytnicí; r. 1494 získal koupí Rataje k tomu.
Velká voda přihnala se r. 1495. Bečva se rozvodnila a odnesla některé stodoly u Přerova,
jichž trosky pak zastavily vtok vody u rokytnického mostu. Vilém z Pernštýna dopsal p.
Hynkovi mnohou stížnost. R. 1502 koupil Hynek od Jiřího z Choltic tvrz a ves Vlk os s
kostel, podacím a 2 dvory i s tou loukou, která slově Pušková louka1) a pak některé lidi ve vsi
Bochoři (v, t.); r. pak 1503 prodala mu Zuzana z Hyncdorfu 9 člověku ve vsi Bochoři se 3
lány a 3 podsedky.2)
Hynek z Ludanic a Rokytnice zemřel r. 1536 a pochován v kostele rokytnickém. Náhrobek se
dochoval, ale pod dlažbou. Po něm dědil statky jeho syn Puta z Ludanic. Puta založil nový
rybník u Kokor, jenž za trvalých deštů ohrožoval obec brodeckou. O smlouvě o to mezi ním a
převoryší kláštera sv. Kateřiny v Olomouci uzavřené, pojednáno obšírně při Brodku (v. t.)
Roku 1546 zapsal Puta své zené Marii Anně z Lipé na svém zboží dědičném, na městečku
Kokorách 7500 zl. mor. Ta však již po několika letech zemřela; neboť r. 1557 zapsal druhé
své ženě Johance ze Zástřizl na zámku a městečku Rokytnici s přísl. 750 kop gr. z lásky
manželské. Johanka naopak svého manž. přijala ihned na pravý á jednostejný spolek na 3250
kop a na 750 kop nad věno zapsané na zámku Rokytnici.8)
Puta koupil r. 1554 hrad Helfštýn s Lipníkem a vždycky žil ve velmi přátelském poměru s
Janem z Pernštejna. Zemřel r. 1559 a pohřben také v kostele rokytnickém. Jeho náhrobek
posud se tam spatřuje.

-------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., XVI, 24.
2) Z. d. ol., XVI, 25.
3) Z. d. ol., XXVI, 15.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Po Půtovi dědil jeho bratr Václav z Ludanic na Helfštýně, Lipníku a Rokytnici.1) Byl posl.
mužským potomkem svého
rodu. Ten zapsal r. 1565 své manželce Johance Meziříčské z Lomnice véno (10.000 kop gr.)
na zámku a vsi Rokytnici s dvorem, na Lukové, Lýskách a Prosenicích.2) Zemřel r. 1571 a
pohřben jako otec a děd v kostele rokytnickém;3) zanechal jedinou dceru Kateřinu z
Ludanic,4) která zdědila po něm statky velmi zadlužené.
Statek koupil Jetřich Podstatský, jenž zapsal na zámku, dvoru rokytském, na vsi Rokytnici,
vsi Lukové se vším přísl. mimo městečko Kokory ku věnnému právu 1000 zl. na tolařích a
nad věno 1800 zl. své druhé ženě Alžbětě Boboluské z Bobo-lusk,5) Rokytnici však záhy
prodal; již r. 1577 byl majitelem Rokytnice Jáchym Haugvic z Biskupic. Vnuk tohoto, rovněž
Jáchym stal se po smrti Bedřicha ze Žerotína zemským hejtmanem na Moravě. Roku 1590
koupil od Jáchyma Pivce z Hradčan Vinary s pustinou Sedlecem s právem vystavování piv do
Vinař, Radvanic a Lhoty Zábeštní a r. 1596 koupil od Jana z Pernštýna Kralice, Dražovice a
Vrahovice", když tento pro dluhy statky jednotlivě prodával.
Známo, že páni z Ludanic byli horlivými přívrženci Jednoty bratrské; Haugvicové naopak
katolíky. Rokytnice sama byla úplně luteránskou a českobratrskou.
Jáchym Haugvic zemřel r. 1607. V poslední vůli z r. 1605 jmenoval dědici druhou ženu Marii
Magdalénu z Žerotína a syna Karla.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Václav z Ludanic, zem. hejtman v 1. 1541—1557 byl z jiné větve Ludaniců, kteří drželi
později po něm Jemnici, Veveří, Lulé, Jaroměřice a od r. 1530 Chropyni, f r. 1557 a byl
pohřben v Rokytnici; náhrobek jeho vedle dveří far. kostela v Rokytnici.
2) Z. d. ol., XXVII, 37.
3) Náhrobní kámen jeho z rokytn. kostela věnoval ryt. z Levenau do Zem. musea, kde se
posud v přízemi věže nalézá. Nápis jeho uveřejněn na str. 131 v lipenském okresu.
4) Kateřina z Ludanic stala se později chotí posledního Rožmberka Petra Voka, kterého
přijala na spolek na Helfštýn a Lipník a vymohla na něm, že vystoupiv z katol. církve, stal se
Bratrem a vystavěl při sbore v Lipníku kostel. 5) Z. d. ol., XXIX, 12.
-------------------------------------------------------------------------------------------Válkou třicetiletou utrpěla Rokytnice velice. Byla tehdy přifařena do Kokor. Stalo se tak sice
jenom prozatím, když Karel Haugvic stavěl r. 1616 v Rokytnici kostel, než stav ten sta1 se
následkem nedostatku katol. knězi na delší dobu trvalým.1) Kokorský farář Martin Kolčinský
ve svém popisu farnosti kokorské pro konsistoř z r. 1633 praví, že bylo tehdáž v Rokytnici 7
polo-lániků, 3 čtvrtníci, 11 podsedků, 4 zahradníci a pustých gruntů 18. Dle svědectví
kokorských náleželo faráři několik měřic v Rokytnici, neboť tnu po válce z polností farských
nezůstalo ničehož.2)
Mladší syn Karla Eíaugvice, Ladislav Hangvic na Kopřivnové a Rokytnici, prodal r. 1663
panství rokytnické olom. jesuitům, kteří drželi statky až ď> svého zrušení r. 1773. Od nich
převzal je v 1. 1780—81 studijní fond. R. l724 prodala komise pro prodej státních statků
panství rokytnické Ludvíkovi z Levenau. Po jeho smrti (1825) dědily je Jan a Marie. Jan
prodal panství 6. října 1834 Jiřímu Janu /.e Sinů za 187.000 zl., ale již 24. dubna 1835 koupil
je Jos. ryt. Eichhoff, vicepresident dvorní komory ve Vídni; po jeho smrti (l/l 1866) obdržel
majetek Josef svob. p. Eichhoff a po něm (f 17/11 1897) Jos. svob. p. Eichhoff, jemuž
nemovitost dle lozhodnutí stát. póz. úřadu byla zabrána.
R. 1787 provedena nová úprava daně pozemkové.
Dle toho popisu z r. 1795 příslušely k rokytnickému panství obce: Rokytnice, Luková,

Kokory, Přestavlky, Buk, Vinary a r. 1787 založený Henčlov. Obyvatel v těch obcích bylo
1972. Poddanské poměry r. 1750 viz na str. 19 a 20.
Roboty a dávky v naturaliích byly r. 1786 poraženy (zaměněny) v určité platy, sepsán o tom
nový kontrakt a pořízen nový urbář. Dle toho kontraktu a urbáře platily obce ty ročně 1740 zl.
18 kr., z čehož připadlo na Rokytnici 536 zl. 80 kr.3)
Vedle toho byli bývalí robotníci povinni jisté práce ruční (při lovu ryb, vysekávání ledu na
rybnících, při dovážení dříví, vína) konati, ale jen, pokud toho vrchnost potřebovala; jinak 729
zl. 5 kr. platili. Obyřejné úroky z polností činily ročně 564 zl. lá1/* kr. Domkaři na panské
půdě usedlí po zavedení této robotní abolice platili pak ročně místo roboty 2 zl., na půdě
rustikální l zl. 30 kr., lidé bez domu l zl., celkem tedy 170 zl. do panského důchodu. Ze staré
roboty zbylo, že 7 dominikálních dóm K arů z každé obce musilo ve žně po 8 dní za mzdu
však lá kr. na den pracovati a o honech musil každý sedlák po 2 dni, čtvrtník a domkař na l
den honce stavěti.
--------------------------------------------------------------------------------------------1) Selský archiv, 1903, str. 256.
2) Ed. MiiHt-r, Farnost kokorská r. 1633. Selský archív, 1903, str. 115—118.
3) Selský archiv, 1904, str. 20.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1835 bylo vrchnostenských:
poddanských:
polí
1452 j. 1198( )°
1795 j. 504 ( )°
luk
150 j. 592 ( )°
66 j. 550 ( )°
pastvin
211 j. 40 ( )°
324 j. 1110 ( )°
lesa
775 j. 1046 ( )°
17 j. 93 ( )°
Před světovou válkou mělo panství 29'39 ha zahrad, 771-62 ha polí, 37-26 ha luk, 14'51 ha
pastvin, 564-84 ha lesa, 2-23 ha rybníků, stav. plocha a neprodukt. 12-95 ha, celkem 1435'80
ha.
Tehdy dvůr v Sobiškách (178 ha) byl pronajmut Roln. cukrovaru v Prosenicich u Lipníka,
pivovar a sladovna v Ko-korách Jos. Šilhavému v Přerově, palirna v Rokytnici Rudolfovi
Horákovi z Rok., vápenné lomy v Sobiškách firmě H. a E. Weebrovi v Přerově. Jen cihelnu
ponechal si velkostatek ve vlastní režii.
Za pozemkové reformy (6/2 1921) byl velkostatek větším dílem rozdělen; pozemky obdrželi
dlouholetí nájemci. Majiteli zůstal zámek, skleník, dvory č. 2 a 4, stáj, cihelna, stodola a
domek a pozemků m§ně než mu dle zákona přísluší.
Trati u dvora: Malé Podolší, Křivá, Knězi důl, Čtvrtní, Chmelin, Olehla, O burka, Soumezdy
a Kalestaš; —u obce: (1749) U Hrubci, pod Oblaky, na Padílku, Zahumenka, Malý
Kameneček, za Rybinčí, Lucka, Nadávky, v Pískovci. Z katastru jest 668 ha polí, 12 ha luk,
19 ha zahrad, 9'26 ha pastvin, 45 ha lesa. Na obec. pečeti nápis: * PECZET * OBCE *
ROKETNiCKE, a znak: Kostel s věží na předku.
Sázeti brambory bylo před r. 1800 u sedláků panství rokyt-nického velikou vzácností, ale
přiklad vrchnosti způsobil, že po několika letech stalo se pěstování jich všeobecným.
U kokorského pivovaru byla chmelnice, která bývala často vodou z Kopřivnice zaplavena;
proto z rozkazu vrchnosti byla r. 1801 zrušena a založena nová chmelnice na vyvýšeném
místě zámecké zahrady v Rokytnici, a na místě obory a louky tamtéž; zde pěstoval se chmel
pro kokorský pivovar.
V panských dvorech (v Rokytnici, Kokorách, Vinarech a Přestavlkách) chovaly se ovce; vlna
se prodávala.
Rybnikářství bylo zde před robotní abolicí značné; bylot tu 13 panských rybníků, z nichž 8
bylo v dědičném nájmu osadníků. Po abolici zbylo zde jen 5 u Kokor: Přední, Prostřední,
Brambor, Komorní rybník, a pátý rokytnicky Zámecky rybník. Z nich dva, Přední a Prostřední

byly r. 1789 vypuštěny a Brambor r. 1798; ta£ zůstal jen Komorní a Zámecky v Rokytnici,
udržovaný hlavně pro nebezpečí požáru. Ale r. 1799 byly Přední a Prostřední opět vodou na
12 let naplněny.
Jako zvláštnost uvádíme, že kolem r. 1802 usadil se v Rokytnici syrař ze Švýcarska, najal zde
120 krav a 4 býky a vyráběl sýr po způsobu švýcarském; měl 4 koně, kterými ten syř
rozvážel. Platil pouze třídní daň, žádné jiné dávky.
Rokytnické lesy slují: Dolní les, Dolek, Háj, Křovisko, Kazimov, Ghrástka a pastvisko
Vrborec. Vinařské: Přední a Dolní les, Háj a lesy přestavlcké. Byla zde panská cihelna v
Kokorách a ve Vinarech dva lomy; hospodářsky úřad rokytnicky udává ve své zprávě, že se
cihly prodávaly za 7 zl. 1000 kusů.
Zámek rokytnicky má dvě patra; v 1. 1778 a 1790 byl polní nemocnicí!
Pro celé panství byla jediná fara v Kokorách. Nicméně fara v Rokytnici připomíná se již r.
1353; tehda byl zde farářem Mikuláš. V 1. 1663—1773 náležela fara jesuitům olom.,%ale
kostel byl filiálním kostelem fary kokorské. R. 1850 ustanoven zde kooperátor a r. 1866 obec
od Kokor odfařena a zřízena zde fara samostatná.
Škola byla v nepatrném domku a učitel obýval byt kdysi myslivny ve vesnici na právo od
Dolní brány.
Prvním skutečným učitelem byl Martin Zatloukal (1808 —1824). Školní kronika jmenuje ho
učitelem horlivým, který prý sám pro své žáky slabikáře skládal. Vyučoval s počátku v
chalupě č. 58. R. 1824 postavena školní budova. Od r. 1824—1856 byl zde učitelem Ant.
Geisler, otec známých olomouckých Geislerů. Byl znamenitý hudebník. Jeho „vánoční
koledy" do dnešního dne zde a v okolí zpívají.
Jos. Hoffmana učil v 1. 1856-1875, Frant. Sušil v l, 1875 —1886, po něm —1923 Ed. Harna,
dnes Josef Pírek.
Dnes jest zde škola čtyrtřídní se 171 dětmi.
Živelní pohromy: Krupobití 1793, 1796, 1911, mráz 1796, průtrž mračen 1798, sucho 1799.
Ve věcech kriminálních či hrdelních odkázáno panství hrdelnímu soudu kroměřížskému.
Na hřbitově u Rokytnice stojí pomník s nápisem: „Odpočinek udatných rakouských vojínů
padlých v boji 15. července 1866." Pochováno zde v společné šachtě vedle vchodu do panské
hrobky 20 rak. vojínů a několik Prusů.
Hlavním zaměstnáním obyvatelstva jest zemědělství. Jsou ve vsi však některá řemesla
zastoupena, pak železniční zřízenci a mnozí dělníci docházejí na práci do Přerova. Jest zde
mlékárna.
Spolky: Sokol, Orel, dělnická těl. jedn., odbor Ústřední Matice školské, Omladina,
Raiffeisenka, hasičský, honební, rybářský, „Domovina" a mnohé organisace politické (agr.,
čs. sociál., soč. dem. a čs. lid.). Pošta, telegr. úřad v místě.
Samoty: Myslivna Dolek, hospoda Vrbovec, 7 roztroušených domků.

Sobíšky
katastrem (294) a politicky samostatná obec sev. (7'5 km) Přerova na úpatí kopce (321 m) v
údolí, jež se svahuje mírně k lesu vinařskému. Jméno jest zdrobnělina jména Soběšice a slula
prý" dříve, skutečné tak.1)
Usedlíci zdejší bývali svobodníky; drželi totiž svobodné usedlosti za to, že konali službu
půhončích zem. olom. soudu, t. j. dodávali žaloby neb obsílky žalovaným. V půhonech
setkáváme se se jmény mnohých dosti často: r. 1374 Mach a Tomáš ze Sobíšek, r. 1375 a
násl. Petr zároveň se Ctiborem z Nelešovic,2) r. 1397 Pešek, r. 1405 Jakub,3) r. 1407 Matěj ze
Sobíšek a Stach z Radvanic „půhon spravují".4) Starosta ze Sobíšek býval také fojtem
půhončích.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Praví se, že před Sobíškami byla zde osada „Soběšice", která však zanikla. Místo bylo pak
dlouho pusté. V. Prásek v „Selských Listech" ze dne 18. srpna1908. Volný má za to, že
Sobišky sluly kdysi Vísky. 2) Kn. půh. ol., 16, 22, 23, 93. 3) Kn. půh. ol., I, 107. ") Kn.
půh. ol., I,'231.
5) Brandl v knize pro každého Moravana 2. vyd. str. 393, 394 praví, že bylo r. 1603
půhončích v Sobíškách 16; takže počet ten uveden počtem domů neb čísel. Dle Brandla bylo
v Sobíškách půhončích 16, v Radvanieích 6, v Hostkovicíeh 6, v Nelešovicich 4 a v
Kyničkách 1. Byli také v Dubčanech, Předmostí a Mostkovicích.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Domů bylo v Sobíškách od pradávna 16,5) z nichž však pouze 9 půhončích; dle přiznání
1750, jež učinili rychtář, purkmistr, starší a celá obec půhončí v kraji olom. ležící, byli to:
Frant. Ghromeček měl 561/2 m. polí, 28 2/8 m. úhoru, 23 m. lesa, 4 m. zahrady a luk na 3
vozy sena; Karel Suška 502/8 m. polí, 24 m. úhoru, 30 m. lesa, 5 m. zahrady a 2 v. sena; Josef
Suška 55 m. polí, 28 m. úhoru, 10 m, lesa, 10 m. zahrady, 2 v. sena; Frant. Stýskal 50 3/8 m.
polí, 25 m. úhoru, 5 m. lesa, 31/2 m. zahrady, 2 v. sena; Jan Zavadil 48 m. polí, 23 m. úhoru,
201/2 m. lesa, 4 m. zahrady, 3 v. sena; Jiří Stýskal 30 3/8 m. polí, 4 m. úhoru, 7 m. lesa, 2 1/2
m. zahrady, 2 v. sena; Frant. Zehnula 34V2 m. polí, 18 m. úhoru, 10 m. lesa, 2V2 m. zahrady,
l/2 v. sena; Jan Navrátil 56 3/8 m. polí, 30 1/8 m. úhoru, 22 m. lesa, 4 m. zahrady, 2 v. sena;
Jakub Fryč 28 m. polí, 15 m. úhoru, 4 m. lesa, IVa m- zahrady, 2 v. sena; Antonín Konečný,
výměnkář, z prvních 2 domů 11 m. polí, 3 m. úhoru, 11/ 3/4 m. zahrady a 36 m. pans. pastvin.
Celé obci půhončí, jejíž pečeť měla opis: OBECZ PUHONCZI MARKR. MORAV. W
KRAGI OLLOM., patřilo 1197 3/4 m. polí, 494 3/8 m. úhoru, 60 3/4 m. zahrad, 44 m.
pastvin, 29 v. sena a 2l9 3/8 m. lesa. Pět domků na návsi dosud stojících obývali řemeslníci
(řezník, kolář, kovář a j.), pfed návsí stála chalupa a hospoda Macalka pod vesnicí. Podnes
jsou přesně vymezeny hranice byv. půhončích gruntů na návsi.
Obyvatelé nepatrné vesničky měli v době poddanství postavení závidění hodné. Jakožto
držitelé půhončích gruntů podléhali službou nejvyšš. komorníkovi čudy olomoucké a o
statcích jejich rozhodoval pouze zemský sněm a i tu měli proti nepříznivým usnesením právo
odvolati se ke králi.1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Tak r. 159tí na sněme uzavřeno a svoleno, že se mají některé statky půhončí prodati, aby za
to u brněnské čudy mohli býti ustanoveni poslové. Půhončí odvolali se ke králi, ale s
částečným jenom úspěchem. Vskutku 8. července r. 1600 uzavřena kupní smlouva mezi
komisary zem. soudu, jakožto prodávajícími, a Karlem z Žerotína, jakožto kupujícím, dle
které mělo mu býti 17 usedlých půhončích i s povinnostmi, ku kterým byli zemi a nejvyšš.
komorníkovi zavázáni, za kupní cenu 792 zl. prodáno s tím výslovným podotknutím, aby dal
6 zachovalých osob ze svého statku blízko Brna zemi k disposici na roznášeni půhonů tak, jak
to v kraji olomouckém nařízeno. Demuth, Geschichte der Landtafel děs Markgraf. Máhren,
str. LXX , fol. 17.
Že kupní tato smlouva, která již dříve s Bedřichem z Žerotína byla uzavřena, do desk vložena
nebyla, toho příčinou bylo úmrtí Bedřichovo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Půda náležela jim a mohli s ní dle své vůle nakládati. Práv těch byli si také plné vědomi.1)
Dochovaly se dvě neúplné knihy půhončích ze 16. stol. . z byv. archivu půhončích, v nichž
zaznamenány kupní smlouvy půhončích gruntů v Sobíškách uzavíraných.
Důraz na starodávné svobody klade zvláště kupní smlouva z r. 1598, když prodával Pavel
Malinovský svůj půhončí grunt Janu Volfovi za přítomnosti starších půhončích „se všemi
polemi, spravedlnostmi, svobodami, což ten grunt od starodávna za právo má".
Grunty byly větší než statky poddaného lidu.

Celé návrší nad Sobíškami utvořeno z modrošedého vápence, jehož užívali půhončí k výrobě
vápna. Každý z 9 půhončích měl 2 pece, v nichž se střídavě pálilo vápno. Vápencové lomy,
nyní již zaniklé, nacházely se na ševerozáp. svahu návrší pod nynějším panským dvorem.
Tehdáž býval v Sobíškách život bezstarostný, rušný a veselý. Dosud se živě vzpomíná t. zv.
valných hromad či schůzí všech půhončích od soudu olomouckého, jež se konaly každoročně
v době císařských hodů v říjnu v hospodě „Macalce". Těžko prý se loučívali přespolní se
Sobíšskými a často uplynuly dva až tři týdny, než se k tomu opravdu odhodlali.
Také zanechávali půhončí a jejich rychtáři rádi po sobě památky postavením soch, kaplí a
oltářů ve chrámu P. v Pen-čicích; značnými pňspěvky pamatovali na stavbu neb opravy
farního kostela. Rychtář Jan Pavlíček postavil svým nákladem kapli dosud nad vesnicí stojící,
dále kříž a sochy P. Marie a sv. Jana Evang., jichž však již není. Oratorium při kostele v
Penčicích nazývá se „orato^rka sobíšská", poněvadž Sobíšští dodávkou staviva umožnili její
zvýšení o patro. Rychtář Jaroš postavil kapli na nejvyšším místě mezi Sobíškami a Zábeštní
Lhotou zv. „Jarošovou kaplí". Také kaplička za zahradou chalupy pořízena půhončím
Drbalem a kamenný kříž při nové silnici za dvorem byl svědkem lepších časů v Sobíškách.
Nadace pro chudé děti školní založili svobodník Jos. Horák (175 zl.), Rosalie Sehnalová a
Anna Šmukařová (64-25 zl.).
---------------------------------------------------------------------------------------------]) Při každém kupu půhončího gruntu končívali smlouvu kupní formulí, např.: „A tak jest
Kateřině ten grunt odevzdán za volný, za svobodný, žádanému nezávadný podle pořádku a
práva."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Blahobyt půhončích ponenáhlu ke konci' 18. stol. klesal, a mizel rychle s poč. 19. stol.
Půhončí bývali, jak řečeno, podřízeni nejvýše, komorníkovi, k jehož rukám byli nuceni
odváděti ročně 60 zl., 30 měřic ovsa, 30 slepic a 5 kop vajec; od r. 1651 pouze 60 zl. Z
poměru toho povstávaly různé nepříjemnosti; proto byli vyzváni půhončí patentem ze dne 19.
listopadu r. 1752, aby si zvolili nejbližší kteroukoli vrchnost libovolně. Vybrali si lipnickou
vrchnost. R. 1788 nařízeno, aby svobodné granty půhončích do pozemkových knih těch
vrchností zapsány byly. Tak zanikly svobody a práva bývalých půhončí.
Po r. 1834 skoupil nový majitel panství čekyňského Josef sv. p. z Eichhoffů 6 půhonč. gruntů,
takže získal levně téměř dvě třetiny půdy celé katastrální obce Sobíšek. Rodiny z prodaných
grantů zanikly vystěhováním neb vymřením. Ze tří zbylých gruntů zůstal pouze jediný grunt
celý, druhého asi 3/5 a třetího ani polovice.
Kromě toho potomci původních půhončí nevšímali si pokroku při levnější výrobě vápna,
ponechávajíce zděděné neb odkoupené pece v prvotním stavu; bylyť nahoře otevřené a na topení dřívím zařízené. Musili proto ponenáhlu vápenky své zavírati ; konečně před 30 lety i
poslední z nich vyhasla. Mimo vápenky býval v Sobíškách pivovar v č. 6, zaniklý asi r. 1867,
a p a lír na. Nové vápencové lomy otevřeny sev. Sobíšek; kamene upotřebuje se také ke
štěrkování silnic.
Po r. 1842 zcelil velkostatkář půdu byv. 6 gruntů a postavil rozsáhlý dvůr (950 m.). Za pozem.
reformy 22 ha lesa (110 m.) připadlo Buku, 82 ha zůstalo při zbytkovém statku, jehož majitel
jest Jos. Panák, a ostatní rozděleno. Jednotliví občané ze Sobíšek, Buku, Vinař, Gekyně,
Lhoty Zábeštné a LazniK dostali 3—25 m., obec Sobíšky 20 m., občané ze Sobíšek asi 45 ha.
l m. stála asi 1.500 K.
Pozemky, pokud zůstaly v rukou původních rodin, pronajímaly se; tak obděláváním vlastní
půdy zabývá se pouze šest rodin; ostatní obyvatelé živí se ve dvoře, neb prací ve vápencových
lomech. V okolí pěstuje se mnoho chmele.
Obec. jmění: 2-7846 ha polí, 0'9778 ha pastvin a 0'2 ha zahrad, celkem 3'9584 ha; obyvatelům
celé vesnice zbylo 92'8224 ha.
Kaple sv. Antonína Pád. Obec je přiškolena do Buku, přifařena do Penčic.

R. 1842 zničena obec požárem úplně; dřevěné budovy shořely až do základů a tři bývalé
grunty zanikly úplně.
K původním 16 č. přibylo 5, ale tak, že se staré rozsáhlé domy "rozdělily v několik menších.
Náves je nepravidelná ulice se zvonicí uprostřed a na straně severových. od silnice široce
otevřená, kdežto na konci jihozáp. až na úzkou polní cestu takřka uzavřená. Grunty stávaly
skoro vesměs od sebe odděleny; domky za to tlačily se k sobě. Průčelím jsou obráceny
všechny na náves.
R. 1794 žilo ve vsi 169 obyv. v 36 rodinách a 16 domech, r. 1834 jen 138 obyv,, r. 1900 v 21
domech 198 češ. a katol. obyv. až na 5 evang. a 2 N., r. 1921 v_22 d. 184 obyv., z nichž 181
fi. a 3 cizozemci, 182 kat., l evang. a l jiné víry.
Obecní trati se nazývají: „U buckého háje", „Políčka", „Pravé a levé kouty", „Na skalkách",
„U Jarošové kaple", „Jedlí", „Pod jedlím", „Hůrka", „Horní louky".
Z byv. velkého archivu půhončích, obsahujícího spoustu spisů a četné knihy, zbyly pouze
neúplné knihy. Jsou v nich zaznamenány kupní a svatební smlouvy z některých pouze dob.
Ostatní většinou spáleno a zničeno.
Přes 100 let drží rodný dům rodina Zapletalova a Horákova. Ze Sobíšek pochází: Mořic
Růžička, kanovník, asses. a děkan v Určících, a notář Alois Zapletal.
Pošta v Prosenicích.

Sušice
Ves leží sv. (8 km) Přerova na okres, silnici do Lipníku. S Oldřichovem tvoří politickou a
katastrální (578) obec. Přísluší k ní mlýn Kudlo v se 7 obyv. při potoku Libušce, na místě
zaniklé osady Kudlovice stojící.
Rylo zde s poč. 17. stol. 35 domů (20 sedláků a 15 zahradníků) s 634 m. polí. Na 3/4 lánu byl
Václav Dvořák dř. Jan Dvořák, jenž k svému domu přivzal si 6 m. od Jury Skácela; měl
celkem 42 m.; 8 3/4 1. mělo po 36 m., 8 ½ l po 24 m., činž. polí bylo 39 m. a obecních 7 m.; r.
1749 patřilo poddaným 657 7/8 m. polí, 72 3/8 m. pastvin, 26 2/8 rn. zahrad, 6 1/2 v. sena,
obci 63 m., s Osekem společně 62 m.; r. 1794 bylo v obci 45 d., 333 oby v., r. 1834: 53 d.,
389 oby v., r. 1900: 63 d., 357 češ. a kat. obyv., r. 1921: 63 d., 37G češ. obyv., z nichž 371
kat. a 5 evang.
Sušice připomínají se po prvé r. 1160, kdy obdrželo zde opatství v Hradišti některé pozemky.
R. 1360 seděl na zdejší tvrzi Jan ze Sušice,1) jemuž tehdy prodali bratří Hereš a Soběn 5
čtvrtlánů, dvůr a s půldruhým lánem 3 poddané.2) Tyž Jan zv. Ješek Hromada ze Sušice
spolčil se r. 1373 s Petrem z Babic, Tůmou z Opatovic a Ješkem ze Sobce na veškeren
majetek.3) Mánž. Janovou byla Anna, dcera Pavlíka ze Sovince, kteréž zapsal 250 hř. gr. na
Pavlovicích a Prašulkách.4)
On a jeho bratr Jan, kanovník olomoucky, pak Ješek ze Sobce a Petřík z Babic, prodali r. 1379
bratřím Václavovi a Alšovi z Doloplaz v Bystřici 5 lánů bez čtvrti, poplužní dvůr, 3
poddané.5)
R. 1382 zapsal Ješek své ženě Anně, dceři Pavlíkově 350 hř. v Radslavicích, jež se mělo
doplniti v nedostatečnosti z majetku jeho v Sušicích.6) Dva roky později prodal Mukařovi z
Kokor ves Pavlovice s přísl., ves Prusíuky mimo dvůr Bartolomějův, ves pustou Lhotu, v
Tučíně krčmu a půl lánu.7)
R. 1394 prodal Ješek Hromada Sušice a Radslayice markrabí Joštovi (v. Radílavice); brzy
potom zemřel. Vdova po něm pozůstalá Anna ze Sušice, prodala zároveň Mikšíkovi z Honětic 40 hř. gr,, které měla věnem na svobodném dvoře a jiném zboží v Honěticích.
Markr. Jošt prodal hned současně Sušice a Radslavice olom. kapitule za 1050 hř. gr. ;8) k
prodeji dal jeho bratr markr. Prokop 8. května 1397 svolení;9) odtud povstalo mnoho sporů a
žalob, jednak na děkana a kapitulu, jednak na markr. Jošta samého. O soudech těch v.
Radslavice.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Připomíná se již r. 1340 jako svědek na listině Filipa z Velké Senice, když tento prodal
olomouckému kostelu zde 2 hř. roč. nájmu. C. D. M., VII, 196. 2) Z. d. ol., I, 716.
3) Z. d. ol., II, 279. 4) Z. d. ol., 111, 181. 5) Z.d. ol., III, 571. 6) Z. d. ol., IV, 333.
7) Z. d. ol., IV, 481. 8) C. D. M., XII, 91. 9) G. D. M., XII, 361.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1462 stala se smlouva mezi olom. kapitulou, proboštem Janem z Lomnice a kanovníkem
Janem z Bludova a jejich poddanými lidmi ze Sušice a panem Vokem ze Sovince na
Helfštýně o nějaký závrbek, o louky, pole a chrásty, ke kterým se Sušičtí s lesem
helfštýnským sousedící hlásili.1)
Že Sušičtí měli od pradávna právo v Bečvě ryby loviti, vysvítá ze smlouvy ze dne 24. dubna
1530 mezi Janem z Pern-štýna a kapitulou olom. uzavřené o úpravu břehů Bečvy tak, aby při
jejím rozvodnění nečinila mu škody na rybníku prosenickém, v které se výslovně podotýká,
že rybáři radslavští a sušičtí mohou jako dříve volně ryby v Bečvě loviti.2)
V katastru jest 491 ha polí, 14 ha luk, 8'19 ha zahrad, 28 ha pastvin a 12 ha lesa; na ob. pečeti
jest nápis: PECZET • WOBECZNI • D1ED1NI • SVZICZ • L: 1731; trati slují: Skařinec,
Kopanina. Pošta v Pavlovicích.
Ves jest přifařena do Pavlovic, kamž byla i přiškolena; od r. 1896 jest zde škola dvojtřídni s
62 dětmi. Prvním učitelem byl Jan Matulík; po něm Frant. Janda.
Pohromy živelní: časté povodně před regulací Bečvy; také po regulaci zachvácen kraj ještě r.
1919 záplavou.
Spolky: Národní jednota, Domovina, spol. republ. strany.
Poblíže je lom pískovcový. Samota Rybáře o 2 domcích s 13 oby v. Mlýn Kudlov (l č. se 7
obyv.) při potoku Libušce připomíná zaniklou ves Kudlovice.

Oldřichov
katastr, a pól. obec Sušice, leží sv. (10 km) od Přerova. Jest přifařen do Pavlovic, přiškolen do
Sušice.
Osada povstala r. 1788 rozdělením panského dvoru v Sušicích. R. 1794 bylo zde 15 domků s
65 obyv., r. 1834: 18 d. s 94 obyv., r. 1900: 25 d., 126 češ, a kat. obyv., r. 1921; 136 češ. a
kat. obyv. Myslivna (l č. se 4 obyv.).
Jižně osady stávala ves Mydlovary. R. 1360 připomíná se Budek z Mydlovar, který vložil do
desk veškeré své zboží v Mydlovarech své dceři Barboře a její dětem;3) později r. 1373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1) Archiv Český, VI, 503, 504; - XVI, 145. 2) Archiv Český, XX, 346.3) Z. d. oL, I, 782.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hodka z Mydlovar prodala sestře Markétě z Mydlovar svůj zdejší poplužní dvůr.1) Manželem
Marketiným byl Šíp, s nímž se stúpila na svůj majetek. Dětmi Markéty byli: Jan a Dorota,
manželka Mukaře z Kokor.
R. 1406 jmenuje se Mikeš z Mýdlo v ar, který se stúpil se svou ženou Bětkou a svými dědici
na zdejší dvůr2) a r. 1416 Dorota zv. Šípová z Mydlovar, postoupila svému bratru Janu
veškeré právo, jež zde měla na základě stupku s matkou;3) ten ze zvláštní své dobré vůle
přijal r. 1437 na spolek Kateřinu z Mydlovar, svou sestřenici, na svůj dědičný dvůr zdejší a r.
1447 prodala Dorota dvůr s pustou zahradou Janu Mukařovi z Kokor,4) jenž koupil před tím
Gekyni s tvrzí, patr. právem v Kokorách a j. (v. t.).3) Tak sloučena ves s Gekyni (v. t.).
Sestry Kateřina a Anna z Mydlovar prodaly r. 1495 Matuškovi z Dřevohostic a jeho ženě dvůr
mydlovarský s přísluš. Ves samu r. 1498 dne 15. června prodávali Vilém a Kuneš z Vrchlabí a
na Gekyni na místě svého mladšího bratra Jana vesnice Prosenice, Lýsky s popluž. dvorem, 3
lidi poddané v Rad vánicích a ves pustou Mydlovary Oldřichovi Šiškoví z Kounic a jeho
matce Anně z Landštejna za 1800 zl. uher., kteřížto však t. r. 24. června dali bratří ti vložiti do

desk Vilémovi z Pernštýna.6) Měl však zde svobodný dvůr zv. mydlovarský shora zmíněný
Matušek z Dřevohostic, který jej 24. června r. 1500 rovněž prodal Vilémovi z Pernštejna ku
pravému dědictví a dědičnému užívání.7)
Ještě r. 1506 obnovil Vilém dvěma lidem z Velkých Pro-senic shořelý list Jana Mukaře z
Kokor na 4 kusy role mydlo-varské, z kterých platil každý ročně o vánocích 24 gr., načež
robot a jiných platů byli prosti.8)
R. 1498 jmenují se Mydlovary vsí pustou; opustla za války mezi Jiřím z Poděbrad a Uhry r.
1470.
-------------------------------------------------------------------------------------------------J) Z. d. ol., II, 210.
2) Z. d. ol., VII, 41.
3) Z. d. ol*IX, 92.
4) Z. d. ol., X, 148, 510, 774.
5) Z. d. ol., X, 769.
6) Z. d ol.. XVI, 11.
~>) Archiv Český, XVI, 549.
s) Na Helfenštejně ve čtvrtek po Božím křtění 1506.
Listinář Selského archivu, 1907, č. 371.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Troubky
politická a největší katastrální (2280 ha) obec záp. (7'5 km) Přerova, při levém břehu řeky
Bečvy. Jméno její odvozeno z osob. Jména Trubek. Zde nutno opraviti zeměpisnou chybu.
Nynějši Bečva, která u Kroměříže vtéká do Moravy, bylo rameno Moravy jdoucí od Citová;
Horní díl po Troubky byl zavezen za kard. Dietrich-štejna r. 1615, kdy koupil chropyňský
statek, a spojil toto rameno s Bečvou a opatřil jezem nedaleko hostince „Zavadilky" u samé
silnice. Vodu potřeboval na chropyňský mlýn. Horní zavezený tok sluje Moravka, a dolní,
jenž ústí nad Kroměříží do Moravy jmenoval se také Moravkou (dnes Malou Bečvou). Ježto
všechnu vodu z Bečvy odváděla Moravka na chropyňské mlýny, ve hlavním toku pod jezem
směrem k Tovačovu bývalo vody málo, ale řečiště bylo několikráte širší, poněvadž to byl
hlavní tok. Bečva se vlévala do Moravy vždy pod Tovačovem a nikdy u Kroměříže.1)
Bývalo zde s poč. XVII. stol. 73 domů: lán se 40 m. polí, 18 ¾ l. po 30 m., 5/8 lán s 25 m., 15
½ 1- po 20 m., 2 ¼ 1. po 10 m., 2 zahradníci s poli (41 m.) a 34 domků bez polí. činž. polí
300 m. Za války 30leté přes polovičku domů opustlo a polí nikdo neobdělával; bylo sice
kolem r. 1660 osazeno nově 8 domů, ale 3 opět byly opuštěny, takže r. 1678 stálo pustých
domů ještě 33 (8 ¾ l., 9 ½ l, 2 ¼ 1. a 14 domů bez polí)! R. 1749 patřilo poddaným 2028 m.
polí, 41 2/8 m. zahrad, 14 1/2 v sena, 170 m. pastvin, 50 m. lesa; r. 1794 bylo tu: 144 d., 207
rodin, 943 obyv., r. 1834 169 d., 1238 obyv., 1900:318 d., 1913 češ. a katol. obyv. až na 2 N.
a 11 židů, r. 1921 : 361 d., 2.144 obyv., z nichž 8 N., ostatní G., 2132 kat. 5 evang., 2 čsl., 5
bez vyznání.
Troubky tvořily původně se zaniklou dědinou Glunkem (v. t.) samostatné panství; později za
pánů z Cimburka sloučeny s panstvím tovačovskýrn, při němž trvají posud.
Tvrz stávala v místě zvaném „na Pustým".
R. 1348 pojistil Erhart z Kunštátu své ženě Kláře 300 hř. gr. věna v Troubkách a Glunku, ale
r. 1351 prodal syn Erhartův Kuna z Lysic Troubky s tvrzí a Glunkem a patr. právem bratřím
Janu a Drslavovi z Kravař.2) Jan z Kravař zapsal 1000 kop. gr. své ženě Kláře, dceři Jindřicha
z Lipé; a v zástavu ťbhoto věna zapsal jí v Troubkách tvrz, ves, patr. právo, dvůr, mlýny, ves
Glunek a.j.3)
-------------------------------------------------------------------------------------------------1) Jan Vít, řídící v. v. v Kroměříži. 3) Z. d. ol., I, 331.
2) Z. d. ol., I, 20, 183.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Než již r. 1380 dostaly se Troubky pánům z Gimburka; tehdy prodal Vak z Kravař Cliborovi z
Cimburka a Tovačova Glunek a Troubky s tvrzí, kostelním podacím, svobodným dvorem a
mlýny, jeden je v Troubkách, druhý při řece Moravě, % Moravy a břeh Moravy od hranic

brodeckých až po hranice „Roztoky", pak řeku Bečvu s oběma břehy od Dluhonic -až k
Moravě, pak řeku Lukavec rovněž s oběma břehy a cestu zvanou „Ples", s třetím denárem1)
ze všech potahů s dřívím, které z lesů Friduše z Trupiny se vyváželo, vše .za 930 hř. gr.
Troubky tím spojeny s panstvím tovačovským (v. t. v kojetín. okr.). Albert z Gimburka
pojistil roku 1408 Markétě, manželce Bernarda z Cimburka, 1500 kop. gr. věna v Troubkách,
Glunku a Horním Újezdě nedaleko Všechovic.2)
Po smrti Bernardově uveden roku 1418 úředníky čudy olomoucké v držení Troubek s přísluš.,
Člunku a Újezda a všeho zboží, které držela Markéta právem věnným, jeho bratr Matouš z
Cimburka, jinak z Konice, ale tak, že Markéta podržela věna 400 hř. gr. nájemných na tom
zboží.3)
O ruku Markéty ucházel se třetí bratr Bernardův a Matoušův Předbor z Gimburka.
R. 1437 pojistil Jan z Gimburka, jinak z Tovačova, své ženě Žofii z Kunštátu věno 500 hř. gr.
v Troubkách a Glunku; tím převedl její dřívější věno z dědin Březníka, Biskupic a
Olbramovic na Troubky a Glunek.4)
Zajímavá jest zpráva, že roku 1476 opustla ves Troubky s dvorem následkem povodní a
vpádů nepřátelských a lesem zarostla. Napsal tak hejtman Ctibor Tovačovský z Cimburka v
listině z toho r., kterým poddaným lidem troubeckým ten dvůr, k němuž příslušelo 3y2 lánu
role, prodal, ale tak, že mu musili odváděti ročně 104 gr.> a 7 denárů ve dvou lhůtách, a jak
prý od starodávna ze 20 lánů selských platí, něco slepic a vajec.5) Přitom osvobodil je od
robot z toho dvora a lánů k němu příslušných.6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Archiv Český, VI, str. 497. Dto 17. října 1384. Tamtéž XVI. 83, 84 s datem 17. října 1380.
C. D. M., XV, str. 179. Z d. ol., IV, 42. 2) Z. d. ol., VII, 543.
3) Kn. půL, II, 556, 557.
4) Z. d. ol., X, 61.
5) Z každého lánu o sv. Václave 4 slepice, tedy 80, a 24 vajec k velko-noci, tedy 480 vajec. 6)
Na Tovačově v neděli po sv. Václave r. 1476. Listinář Selského archivu, 1906, č. 305. Otiskl
A. Ugwitz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Po mnohých letech dostaly se Troubky v majetek Viléma z Pernštýna, když r. 1503 smlouvou
ze dne 15. března Johanka z Krajku prodala mu své dědictví, hrad Tovačov, město a jiné
dědiny kolem, mezi nimiž ovšem Troubky s mlýnem, lesy a lukami za 40.000 kop gr. češ.1)
Jan Troubecký. služebník někdy Vilémův a pak Jana z Pernštýna, obdržel 16. května 1531 od
tohoto za věrné služby otci a jemu prokázané čtvrt rolí, padělek a louku při vsi Lobodicích a
při lukách troubeckých za roční plat 50 gr. bílých.2)
Jan z Pernštýna odňal r. 1533 Troubeckým některé pozemky, z nichž učinilpanské louky;
náhradou za ně daroval jim 22. dubna t. r. jiné grunty, zv. „Kruče" neb „Mezi vodí" při řece
Moravě, ze kterých však, dle knih urbárních z r. 1567 musili odváděti 15 zl. 11V2 grošů
bílých ve dvou lhůtách, o sv. Jiří a Václave.3)
Vratislav z Pernštýna dal jim r. 1561 pastvisko s částí lesa při Bečvě zv. „Nedabyl", z něhož
platili o sv. Martině 5 zl. mor. a 10 gr. bílých a r. 1569 dostali od něho ostrůvek mezi Bečvou
a řekou Chvalovem podle cesty troubecké za plat 15 gr. bílých při s v. Václave. Byla to
vlastně bařina zv. „ M o č i d l a".
Roku 1572 dovolil jim Vratislav na budoucí časy v lesích vrchnostenských pastvu záludní za
stálý plat o vánocích v natu-raliích (64 m. ovsa, 2 kopy vajec a 8 slepic).4)
Při prodeji statků pernštýnských prodal Jan z Pernštýna panství tovačovské Stěpánu
lllyésházovi za 6000 zl. List správný na ten prodej četl se při olomouckém soudu
svatotříkrálském r. 1598.5)
Za jeho vlády vypukly spory mezi ním a Troubeckými, když lllyésházy vymáhal od nich
nespravedlivé roboty, takže-chtěl je dokonce z rodné obce vypuditi. Ale Karel st. ze Žerotína
přimluvil se listem ze dne 15. srpna r. 1599 u něho za poddané tovačovské ze vsi Troubek,

když jim poručil vyprodati se a opustiti jeho statek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Archiv Český, VI, 542; — XVII, 27—29. Správu při té smlouvě měli m. j. Hynek ze
Žeravic a na Kvasících a Václ. z Ludanic na Veveří, podkomoří, Arnošt Kužel ze Zeruvic a na
Kvasících. List správný na to dán od Johanky 29. června 1503. Tamtéž, XVII, 35, 36.
2) Archiv Český, XX, 351.
3) Bočkova sbírka listin, č. 10.841. Archiv Český, XX, 371. , 4) Bočk. sbírka listin, 10.838.
5) Brandl, Žerotínovy zápisy o soudu panském, I, 103 a 166.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Praví, že lidé ti uvykli žíti pod pány nejen shovívavými, nýbrž i dbalými, takže nyní vše,
cokoli se jim poručí, zdá se býti obtížné, a ostatně že na Moravě není obyčejem poddané z
vlastních sídel jejich vyháněti.1)
Illyésházy prodal konečné roku 1600 panství tovačovské s Troubkami bratřím.Vejkartovi a
Karlovi ze Salmu.
Za války třicetileté utrpěly Troubky značně. Dle poznamenání z roku 1657 obce a polovice
dědiny Troubek 26. června na lid vojenský vydaly: 100 liber chleba, jedno dobytče, bečku
piva, a měřici ovsa pro koně setníkova. To vše dodaly komisaři do Zdounek.2) K tomu ztratila
se všecka jejich privilegia, která obdrželi od pánů z Pernštýna.3)
Při rodě Salmovském zůstal Tovačov s Troubkami až do r. 1715. Ze tří synů Vejkartových,
který získal také Kojetín, převzal r. 1636 od bratří Tovačov a Kojetín nejstarší Julius, který k
němu ještě jiná zboží připojil. Po něm dědil je jeho syn Ferdinand Julius hr. Salm.
K němu dostavili se r. 1679 vyslaní z Troubek se žádostí, aby jim privilegie ta pro vojnu
švédskou ztracená obnovil a potvrdil. Salm přání jejich splnil, ale pod různými výminkami,
při kterých jednalo se hlavně o právo užívati všech obecních past-visk troubeckých od
vrchnosti mimo ostrůvek a louku mezi Bečvou a Chvalovem; vrchnost však měla míti
ostrůvkem tím volný průchod.4)
Ale již násl. roku 1680 staly se ostrůvek a louka při něm zv. Kratochvílovská předmětem
sporů a žalob Troubeckých, když se jich Tovačovští zmocnili. Salm rozhodl ve prospěch
Troubeckých, neboť obdrželi tu louku již r. 1569 od Vratislava z Pernštýna a dokázali to
svědky, a pak měli na ni od něho privilegium z roku předešlého, kdežto co purkmistr a rada
tovačovská uváděli, ukázalo se býti bez podstaty.5)
Ferdinand J. hr. Salm postavil v Troubkách r. 1683 vápenku blíže mostku přes staré Bečvisko
na obecním pozemku a jeho úředník přibral k panskému dvoru zv. „na Hlkách" obecní louky.
To bylo příčinou nových stížností a proseb Troubeckých, a obec žádala, aby jí to vrchnost
nahradila.
------------------------------------------------------------------------------------------------1) Archiv Český, XXVII, 123.
2) Bočkova sbírka listin, č. 10.840.
Komisaři podepsáni: Jan Kokorský a Jan Osecký. 3) Bočk. sbírka listin, č. 10.841. *)
Bočkova sbírka, č. 10.841. 5) Tamtéž, č. 10.842. Na Tovačově 30. juli. Uvědomil o tom
Tovačovské tamější úředník Jiří Sabbatin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Salm rozšířil jakýs výhon, který obec již od Jana z Gim-burka za stálý plat koupila, a dal jim
jej s dřívím dubovým i ochozným v dědičné držení s výhradou zachování starodávné cestv
přes zmíněný mostek. Při tom nařídil, aby obec zřídila kolem něho plot, aby panský dobytek
nemohl do lesa a škody jim v seči nečinil. Mimo to uzavřel s obcí smlouvu, kterou mu obec
postoupila louku zv. „Dlouhou" neb „u Lukovce", jejíž držení jim Vratislav z Pernštejna r.
1569 potvrdil, a za niž jim dal kus svého lesa zv. u „Starého Uhliska" za Bečvou hned při
jejich obecním lese Nedabyle. při čemž si opět vymínil svobodnou pastvu na obecních
loukách a sice v tratích „Lukách",' „na Zbyslavi", „Jiřinách" a „Vražné", ale vždy po senoseči
a na loukách zv. „na Babách" teprve o sv. Václave. Na ostatních obecních loukách měli míti s

vrchností pastvu společnou, při čemž jim dovolil, louky svoje šraňky ohraditi, aby jim panští
koně na ně nemohli a dříví k tomu potřebné dal jim jednou pro vždy ze svých lesů.1)
Ferdinand hr. Salm jsa bezdětný, odkázal r. 1696 panství svá potomkům staršího bratra Karla,
z nichž Arnošt prodal r. 1715 Tovacov pánům z Petřvaldu a r. 1763 přešel v majetek hrabat z
Khuenburku. Poslední František hr., z Khuenburku prodal je Davidovi ryt. z Gutnianů.
Po roce 1766 začala se obec rozšiřovati ve Vrbí, kde asi za dávných dob býval palouk
vrbovím porostlý; „na Kopečku1' bylo místo pro milíř na pálení uhlí pro kováře. Na tom
Kopečku povolili r. 1791 Fabiánu Šmolkoví též chaloupku postaviti.
Každý prodej místa na chaloupku zapisovali do dvou spisů, jeden pro kupitele a druhý
uschovali do obec. truhlice. Za takovou chaloupku či světničku, jak se ve smlouvě s kupitelem
uzavřené praví, mimo kupní cenu za místo, byl tento povinen odváděti do obec. pokladnice s
počátku obyčejně 2 zl. ročně. Avšak později zdálo se poctivému ouřadu, že nedosti draho a
bezpečně prodává a proto prodával místo na chaloupky jen do třetího kolena, načež chaloupky
takové připadly obci. Při tom roční plat po smrti prvního kupitele zvyšoval se na 3 a 4 zl.
Takových listin, týkajících se Vrbí, zachovalo se 32 a dvě o chaloupce Smrktově v „koutě".
Prodávalo se místo na včelínek, na zahrádku, neb dvorek.
---------------------------------------------------1) Bočkova sbírka, č. 10.843.
-----------------------------------------Později se domkařům nelíbilo, že jejich chaloupky „po vyjití třetího kolena" obci připadnouti
mají, a že jsou vůbec hofery zváni, i žádali za prodej na věčné časy. O tom dochovalo se 8
smluv z 1. 1802—1818. Při tom musil nejen chaloupku koupiti, ale zavázati se ke konání
roboty a jiné povinnosti k obci zastávati, na př. po>ílky a j. a dle na něho připadající pořádky
a poslušenství proukazováti. Kdyby někdo od něho chaloupku tu koupil, musel kupující z
každého zlatého kupní ceny 3 kr. lau-demium obci odvésti. Takovým způsobem byly asi
všechny chaloupky od obce na věčné a budoucí časy koupeny, ovšem za cenu nestejnou.
Některé zakladatele chaloupek ve Vrbí lze seřaditi dle stáří.1)
O poplužním dvoře Vy-my šlo v u jsme se zmínili: Myslivny jsou Chrbov a Vražná. Býval
zde v letech 1590—1636 pivovar; vápenka postavená r. 1683 Ferdinandem hr. ze Salmu
zašla. Za války prusko-rakouské r. 1866 táhly 14. července Troubkami poslední oddíly rak.
brigády Thornovy k Chropyni. Násled. dne, 15. července ubíral se tudy pluk husarů
Hallerových a půl hod. na to, kolem 12. hod. polední ustupovaly dvě setniny 71 pluku, véd,
setníka Dópfera k Troubkám a Henčlovu. Po jejich ústupu obsadili Prusové s přechody přes
Moravu také Troubky. Rakouská brigáda Piretova odtáhla z Přerova k Troubkám, kde proti
sboru gen. Hartmanna postavila přední stráže. Ale 16. července opustily sbory rak. armády
okolí Přerova, načež je Prusové od Tovačova přes Troubky zvolna následovali.
V Troubkách je farní kostel sv. Markéty z novější doby. Fara připomíná se zde již r. 1350,
zanikla však za války třicíti-leté a po válce té, obec přifařena do Tovačova. R. 1767 byla
duch. správa obnovena.
Nejstarší zprávy o škole v Troubkách jsou z r. 1788. Byla jednotřídní a tehdejší učitel dostával
roč. 270 zl. 571/2 kr. za vyučování, varhanictví a na inkoust pro školu. Učitel bral též
sobotales (týdně od dítka rodičů nejzámožnějších ls/4 kr., od méně zámožných \1/2 kr., ostatní
platili l kr.), od usedlíků roč. 68 pecnů chleba po srážce 10 kr. za pecen a užíval tři měřice
obec. role, z nichž platil roč. 8 zl.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1) Vlád. Navrátil. Chaloupky ve Vrbí Troubeckém. Selský archiv, 1902, str. 229—231.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Na drobné potřeby pro školu, jako inkoust, křídu a j. dávala obec troubecká 5 zl. a přiškolený
Henčlov l zl. R. 1869 měl starší učitel služné 300 zl., podučitel 60 zl. a celé zaopatření u
učitele staršího. Tento bral také výnos ze školného, jež obnášelo r. 1870 v Troubkách 309 zl.

64 kr., v Henčlově 53 zl. 61 kr. Déle učili: Pavel Kvasický 1788, Karel Fórchtgott -1869, Fr.
Duchoň —1890, Jaroslav Pinkava od r. 1922.
V 1. 1903-1921 působil zde Jan Vít-Sázavský, spisovatel, za nějž škola byla rozšířena na
šestitřídní. Napsal dějiny Troubek a rukopis pro Vlastivědu odevzdal uč. Březinovi do
Brodku. Ztratily se oboje.
Dnes jest v Troubkách škola sedmitřídní se 276 dětmi.
Podd. poměry r. 1750. Při Troubkách býval panský dvůr s 665 m. polí, 22g m. zahrad, 264 v.
sena a 43 v. otavy a 2462 m. lesa. Platy, dávky a robotu t. r, viz na str. 22.
Tehdy měla obec pečeť z r. 1661 s opisem: DIED1NA-TRAVBKI • l-6-6-l- ; ve znaku trubka,
radlice a srp. Trati sluly: Baba, Niva, G luně k, Svárov, v Zbravech, Pustina, Trávník,
Nedabyl, (dnes) Podílky, Člunky, Na Rusavech, V zavalí, Hrubé díly, Trávník, Na Klínkách,
Obec. podíly. Obec. majetek: 33-ll ha polí, 17'61 ha pastvin, 0'08 ha zahrady, celkem 53 ha.
Na obec. pečeti před lety byl nápis: • OBEC • TRAVBKY • a ve znaku sv. Markéta,
nejnovější: Obecní úřad v Troubkách.
Na silnici od Troubek k Tovačovu mezi Moravou a Bečvou stával do r. 1927 staletý dub s
obrazem Kristovým. Připomínal zajetí blah. Jana Sarkandra, který tu byl 20. února 1620 jat.
Naši předkové měli dub ve velké vážnosti. Letos v únoru majitel Fab. Brázda z Troubek jej
vykopal.
Obec trpěla častými požáry; r. 1878 hořelo 14krát a vyhořelo celkem 30 domů a r. Ib80 14
domů.
Jiné pohromy zavinilo rozvodnění Bečvy (1902, 1903, 1904) a sucho r. 1904, kdy Bečva se
podobala potůčku. R. 1905 dohotoven na Bečvě nový jez; regulace řeky u Troubek po 3
letech dokončena r. 1906.
Obyvatelé jsou většinou rolníci a někteří řemeslníci. Spolky: Sokol, Orel, Občanská beseda,
hasičský, Raiffeisenka, Hospodářské družstvo a záložna. Pošta v místě.
Na trati „Glunky" sev. Troubek stávala vesnice Člunek, jež měla stejné majitele a osudy s
touž vsí (v. Troubky).
Ves zanikla za válek husitských aneb spíše s Troubkami kolem r. 1476 za válek českouherských za Jiřího z Poděbrad.1)

Tučín
polit, a katastrální (480 ha) ves v. (5-8 km) Přerova v mírné podélné dolince. Dolní konec
dědiny se jmenuje „Mohylňa".
Bratří Jan a Drslav z Kravař koupili r. 1351 od Tobiáše a Beneše ze Strálku 4 lány v Tučíně3)
a od Kuny z Lysic Troubky s tvrzí a Glunek. Beneš psal se také z Tučína;3) jeho žena Ofka
prodala r. 1365 své vénné právo, jež měla v Tučíně, Janovi z Tučína.
Lucko z Domaželic měl také v Tučíně jakýs majetek; alespoň r. 1368 postoupil Jakubovi z
Dobrčic 50 hř. v Tučíně.
R. 1371 zaměnil V ok z Kravař s Janem Hromadou z Horky jinak ze Sušice své zboží v
Tučíně (4 lány), Pavlovicích a Pru-sínkách za jmění v Paršovicích, Rakově a Valšovicích.4)
Jan či Ježek Hromada prodal r. 1376 Zdeňkovi z Kokor 5 hř. roč. činže a r. 1384 Mukařovi z
Kokor Pavlovice, Prusínky a krčmu a půllán, vše v Tučíné.5)
Vilém z Pavlovic zapsal již r. 1365 Litoldovi z Pavlovic dvůr6) v Tučíně a r. 1376 prodal týž
Vilém Zdeňkovi z Kokor a dědicům jiný poplužní dvůr a dva usedlé v Tučíně; Zdeněk pak
hned pojistil své ženě Elišce zde 100 hř. a rovněž tolik v Kokorách,7) podobně jako Jakub z
Dobrčic, který se však psával také z Tučína, své ženě Vratislavě 30 hř. na poplužním dvoře a
pěti čtvrtlánech v Tučíně.8) Zdeněk z Kokor prodal r. 1379 dvůr v Tučíně, 4 lány a 2 poddané
s přísluš, za 100 hř. gr. Hynkovi z Nákla a dědicům, Heřmanovi z Nákla, kanovníku olom.,
Mikulášovi z Nákla, bratřím, pak Čeňkovi ze Zlobic.9)

--------------------------------------------------------------------------------------------------1) A. Březina, Clunek u Přerova. Selský archiv, 1904, str. 42 a 43.
2) Z. d. ol., I, 243.
3) R. 1360 byl Beneš zároveň s bratry Lučkem a Bušinou z Domaželic rukojmím, když
jejich bratr Zdeněk z Domaželic prodá] ves Nový Osek olom. kapitule. G. D. M., IX, 123.
*)" Z. d. ol., II, 81.
6) Z. d. ol., III, 219; — IV, 431. °) Z. d. ol., I, 891. ') Z. d. ol., III,
60, 61. 8) Z. d. ol., III, 101. «) G. D. M., XV, 169.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Čeněk ze Zlobic, který se psal odtud z Tučína, pojistil své ženě Anně věno 5 hř. roč. nájmu na
4 činž. nájemných lánech s podotknutím, kdyby se jí něčeho z těch čtyř lánů nedostávalo, že
se má doplniti ze svobodného dvora zdejšího.1)
R. 1406 prodal Čeněk z Tučína alodiální dvůr se 4 lány a 2 podsedky v Tučíně Bočkovi z
Labudě, který ihned daroval jím založené kapli P. Marie na hřbitově v Lipníku a kaplanovi při
ní v Tučíně alod. dvůr. 4 lány, 2 podsedky, Volán s činží ,8 gr. a farnímu kostelu v Lipníku 6
lánů bez y^l. v Podolí, vše se svolením Lacka z Kravař na Helfštýně.2)
V letech 1407 a 1415 objevují se bratří Vlček a Michal z Tučína. Po mnohých letech, ve
kterých jsou zápisy v deskách přerušeny, shledáváme se se synem Vlčkovým Ctiborem,
Annou, Jindřichem a Emerichem z Tučína.
Z nich Jindřich a Emerich prodali r. 1447 Matouškovi z Mížkovic dědičný dvůr v Tučíně s
přísluš., který však tento ještě téhož r, prodejem postoupil Janu Mlčíkovi z Lipníka a jeho
ženě Kateřině. Mlčík psal se odtud z Tučína. Po něm držel dvůr Jiřík řeč. Mlčík. Odúmrtí
spadl dvůr na krále Matyáše, který jej r. 1483 daroval Václavu z Vitbachu a Pavlovic.3)
Již tehdáž počalo rozdělení Tučína mezi více majitelů. Jindřich a Ctibor, ač se psali z Tučína,
měli zde jenom každý po jednotlivém dvoře.
Nedlouho potom dal král Jiří Poděbradský Viktprinovi Bavorovi z Holovíře zápis ve 100
kopách gr. češ. na polovici vsi Tučína, který tento z dobré vůle postoupil r. 1475 Vilémovi z
Pernštýna.4)
Syn Viléma z Pernštýna Jan při postoupení Přerovským mýta a mostného u Přerova r. 1543
vyhradil si výslovně pro sebe mýto u Tučína.5) Když pak syn Jana z Pernštýna Jaroslav vložil
r. 1554 do desk Půtovi z Ludanic Lipník, Helfštýn, Týn a Lýsky, byl v tom m. j. i podíl v
Tučíně. Václav z Ludanic prodal r. 1573 Jan Pilařovi 12 lidí poddaných v Tučíně.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1) Z. d. ol., VI, 37, 38.
2) Z. d. ol, VII, 91, 92. 3) Z. d. ol., XVI,
15. V Budíne v úterý na sv. Jeronýma 1483. Zápis učiněn 1499.
4) Na
Krumlově 19. října r. 1475. Archiv Český, VI, 510; — XVI, 192,
5) Přivil. Tovač., fol.
173. Archiv Český, XX, 466, 467.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Statek měl zde také Zikmund Gišvič z Borové na Tučíné a Oseku, neboť r. 1584 vyznal počet
usedlých svých poddaných v Tučíně.1)
V deskách čteme k r. 1589 vklad smlouvy mezi Hynkem Brtnickým z Valdštýna a Marianou
Višnovskou z Petrovce, vdovou po Zikmundovi ml. Gišvicovi, o zboží ve všech: Tučíné,
Oseku a Nelešovicích. Mimo to prodala Mariana z dědictví po svém muži Zikmundovi dvůr v
Oseku2) a svobodný, dědičný dvůr v Tučíně s 10 osedlými poddanými Petru Vokovi z
Rožmberka. a Kateřině Rožmberské z Ludanic na Bechyni a Helfenštejně, od nichž koupilo
jej r. 1511 s grunty pustými, rybníky, jezerem pod rybníkem velkým prosenskym ležícím a
řekou s lovem ryb město Lipník za 3800 zl.3)
Před SOletou válkou r. 1609 koupil Zdeněk Přepyský z Rychm-burka od dětí zemřelé (1608)
Anny Bílovské ze Slavíkovic Žela-tovice a 12 usedlíků v Tučíně za 12.000 zl., čímž část
Tučína spojena s panstvím želatovickým (v. t.).
Zdeněk byl jedním z hlavních strůjců a účastníků povstání proti Ferdinandovi II. Po vítězství

císařové byli všichni členové rodu Přepyských pokutováni, jenom Zdeněk podržel Želatovice
s částí Tučína, byl r. 1629 výberčím vinného tácu a v 1. 1638 —1641 krajským hejtmanem
olomouckého kraje. R. 1682 převzal Jan Přepyský z Rychmburka od mladších bratří Františka
a Karla Želatovice a část Tučína za 14.000 zl.
Synové jeho byli Isidor Josef a Jan Václav. Při dělení r. 1725 dustal prvý Želatovice s částí
Tučína a Dobromělice, po jeho smrti, když i dcera Zuzana zemřela, vdova Marie Josefa
provdaná pak hr. Kořenská, která je r. 1731 s kamennými lomy v Tučíně prodala Janu
Antonínu hr. z Lamberka.
Také Karel st. ze Žerotína měl v Tučíně 8 poddaných, neboť v poslední vůli na hradě Přerově
dne 1. července r. 1636 datované, jmenoval universálním dědicem klenotů, stříbra a peněz,
jakož i oněch 8 poddaných v Tučíně svého zetě Karla Bruntálského z Vrbna.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1) Bočkova sbírka listin, č. 10.929. Dto v Oseku v pond. po neděli Letare 1584. 2) Dříve
dvůr v Podolší a ves Podolší. s) Listinář Selského archivu, 1906, č. 276. Na Bechyni v
pátek den umučení Krista Pána. Otiskl P. Jan Baďura.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Díl Tučína příslušel k panství domaželickému. R. 1639 prodal Rudolf Maxmilián Říkovský z
Dobrčic na Pfestavlkách, zároveň s Domaželicemi také podíl v Tu čině své sestře Magdaléně
Ullersdorferové. Po její smrti r. 1687 prodali statek ten synové její Krištof a Ferdinand svému
bratru Janu Burianovi, od něhož jej koupil r. 1692 Bedřich z Oppersdorfu, čímž ta část Tučína
připojena k panství dřevohostickému (v. Domaželice).
Před 30letou válkou ves rozdělena takto:
I. díl (11 6/ 64 1.) patřil domažel. (či dřevohost.) panství. Bývalo tu po 30leté válce
(1678) 8 ½ l. po 26 m. (Jura Škaloud dř. Matouš Škaloud, Jakub Dočkal dř. Hanuš
Odstrčil, Pavel Šakovský dř. Matyáš Staroth) a 3 podsedky bez polí. Z jednoho podsedku
udělala vrchnost hospodu, jež ale opustla 1656. Pustý dům slul Klaničkovský. Celkem
všech polí bylo 249. R. 1749 patřilo poddaným (6 sedlákům a 5 podsedníkům) 240 6/8 m.
polí, 21/2 m. zahrad. Na obec. pečeti byla ve znaku radlice a krojidlo křížem přeložené. K
panství patřily dnešní čísla: 3, 5, 7, 11, 13, 18, 26 (fojtství), 34, 37.
II. díl (3 44/64 1.) náležel k želatovickému panství. S poč. XVII. stol. byl zde lán s 54 5/8
m. polí, 10 8/4 . po 41 m., 4 l/2. po 27 1/4 m. a 4 podsedky. Za 30Oleté války opustly 2 ¾ l.
(Šoukalovský a Staňkovský) a Va^an (Kubašovský); r. 1669 ujal sice Vašek Koza
pustinu Soukalovskou s 41 m. polí, ale současné nové opustly 2 3/4l. a 1/2lán, takže r. 1678
bylo osazeno 14 domů a pustých 5 stálo (3 3/4 1. a 2 ½ l) se 177 1/2 m. neosetých polí; r.
1749 měli poddaní 550 1/2 m. polí, 7 l/2 m. zahrad, 13 v. sena, 61/2 v otavý. Trati se
jmenovaly: U véhona, na Potůčkách, Grygov, Zahumenka, Smetnica, na Zadních
dílich, za humny, V Radvanku; pečeti užívalo se želatovické z r. 1699 (v. t.).
Jsou to dnešní čísla: 4, 8, 10, 11, 14, 19—25, 27—33, 35, 36. G. 15 byla palírna, č. 16 olejna,
č. 26 fojtství.
III. díl Svobodný dvůr Křenův zv. Karla Světlíka. Z jeho dějin víme, že r. 1505 prodal
Václav z Vitbachu a na Pavlovicích svůj vlastní dědičný dvůr v Tučíně se vším příslušenstvím opatrnému muži Jiříkovi, ženě a dětem jeho za 110 hř.1) Svobodník mohl pivo vařiti
k své domácí potřebě a byl propuštěn z odúmrti tak, že mohl ten dvůr poručiti za zdravého
života, komu by chtěl.
-------------------------------------------------------------------------1) Na Pavlovicích tu neděli po sv. Ambroži 1505.
----------------------------------------------------------------------------------------Z toho dvoru měl pouze platiti Jiřík p. Václavu a jeho potomkům l kopu gr. ( o sv. Jiří a o sv.
Václave po polovici), 6 slepic a na sv. Martina krmenou husu. R. 1675 potvrdil Karel Světlík,
že opis této listiny kupní jest správný. Do r. 1750 koupila dvůr vrchnost zpět, ale užitek z

něho zvláště přiznán vrchností. Bylo u něho 68 m. polí a luk na 9 v. sena a 3 v. otavy.
Tučín je přifařen do Pavlovic, kamž byl také za nejstarších dob přiškolen; když však byla r.
1834 v Želatovicích postavena škola, byl Tučín tam školou poukázán. R. 1898 zbudovala si
obec Tučín vlastní jednotřídní školu, která r. 1901 rozšířena na dvojtřídní; r. 1927 má 84 dětí.
Tučin byl povinen dávati učiteli v Želatovicích jisté dávky v naturaliích, jež r. 1883 vykoupil
500 zl. Učil zde —1900 Donát Grones, —1923 Jan Kamelander, pak Frant. Šandl. --Poštou
patří ves do Pavlovic.
Jest zde dvůr a rozsáhlý lom sladko vodního vápence. Vápenec ten jest tvarů mnohdy podivně
hroznovitych s většími, neb menšími otvory, jak se právě vytvářil, když voda nasycená
kyselinou uhličitou vápenný kámen rozpustila, načež vypařivší se, ztuhl vápenec v tvrdý
kámen. Dalo se tak již v době pradávné, předledové: neboť se v něm nalezly kosti mamutí,
zapečené v tomto vápenci. Že však proces ten pokračoval do dob velmi pozdních, vidno z
toho, že nacházejí se v něm škeble a závitovité ulity, mnoho úzkých a dlouhých plžů, jejichž
druhy podnes v nejbližším okolí se vy-kytují. Možno některé ty zbytky mamutí a ulity odtud
pocházející viděti v městském museu přerovském.
R. 1834 bylo zde 70 domů, 365 obyv., z nichž 13 d. patřilo k domažel. statku, r. 1900
napočetlo se tu 83 d. a 510 češ. a kat. obyv., r. 1921:87 domů, 590 češ. obyv., z nichž 581
kat., 8 evang. a l bez vyznání. Trati slují: Grygovy, Záhumenky, Les, Vývaň, Bláně, Žlébky,
V šerým, Pod hájem, Stupníky, Radvánky, Smetnice, Podhrbí, Haletínek, Opletá, Na
potůčkách, Trávníky, Za Urbanovým. Z katastru jest 441 ha polí, 5'14 ha luk, 6-82 ha [zahrad
a 11 ha pastvin. Majetek obecní: Zvonice, kaplička, akcie prer. pivovaru, 40.000 Kč čs. st.
půjček, budova školní. Zde nar. se r. 1866 Tomáš Šilinger, byv. říšský a zemský poslanec,
jenž všude a vždy měl na zřeteli blaho a význam našeho národa. Zemřel v Luhačovicích 17.
června 1913.
Z větších pohrom živelních vzpomínají starší pamětnici požáru r. 1853, při němž vyhořelo
téměř půl vesnice a r. 1910 řádila větrná smršť, která zničila zdejší větrný mlýn pro polohu
Tučína z dálky tak charakteristický.
Ze spolků je nejstarší Čtenářský (1903), který před válkou změněn v odbor Národní jednoty;
po válce vznikl Sokol, Orel Vodní družstvo, hasičský.

Újezdec
také Újezd, leží jihových. (3-5 km) Přerova v nízkém údolí. Politicky a katastrálně (262 ha)
jest samostatnou obcí.
Bývalo zde 16 domů (11 V,lánů a 5 podsedků); za 301eté války dpustly 4 l/a\. a podsedek; r.
1670 sice ujal Ondra Nedbal pustinu Jakuba Dvorského, ale 3 staré pustiny (Matěje
Pohvízdala, Ondry Nováka a Lukáše Přikryla) zůstávaly; po r. 1669 byly opuštěny 2 V2lány
(Jiry Sochora a Ondry Matěje) a podsedek rychtáře Adama. Celkem bylo polí 340 m. R. 1749
patřilo poddaným (9 sedlákům a 9 podsedkům) 3492/8 m. polí, 16 m. pastvin, 26/9 m. zahrad,
luk na 11V2 v. sena; r. 1834 měla ves 61 d., 347 oby v., r. 1900: 89 d., 548 češ. a kat. oby v.
až na 2 N. a 2 evang., r. 1921: 120 d., 845 obyv., ze kterých 839 G„, l jiné národ, a 5
cizozemců, 842 kat., l evang. a 2 čes.-slov.
Dle zprávy r. 1065 přerovský kastelán Smil se svoji ženou Svatohní darovali kostelu sv. Petra
v Olomouci ves Lazníky; Svatohně sama pro spásu duše Jindřicha, syna jejich, přidala k tomu
na Újezdci dvě popluží.1)
Ves sama jako Dluhonice, Hor. Moštěnice a Trsaly od dob pradávných náležela olom. kostelu
(biskupství), jak to také potvrzuje zpráva z r. 1131.2)
Určitěji označuje místo Újezdce zpráva k r. 1290. Tehdáž 19. června stanovil olomouc. biskup
práva a svobody města Kroměříže; chtěl, aby vesnice u Přerova vyhledávaly taní právo, čili,
aby tam příslušely soudem; byly to Lověšice, Říkovice, Moštěnice a mezi nimi výslovně
jmenuje se Újezd.3)

Jisto jest, že Újezdec byl manským statkem olom. biskupů, kteří jej udělovali lénem různým
zemanským rodům. Zemane mohli statek ten i prodati, ale nový držitel skládal vždy manskou
přísahu do rukou biskupových.
-------------------------------------------------------------------------------------1), C. D. M., I, 140. 2) C. D. M., I, 216. 3) G. D. M., IV, 369.
------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1390 svolil biskup Mikuláš, aby Mikuláš Vrablec z Kruhu své ženě Dorotě 25 hř. věna na
lenním statku Újezdci pojistil.1) Později (r. 1401) dne 6. ledna dal biskup Jan celou ves
Ujezdec v léno Štěpánovi z Křídlovic a jeho bratřím (Bůžkovi a Adamovi);2) a v seznamu
vasalů olom. kostela z r. 1403 praví se, že t. r. Hanuš Štáblovec přijal léno na ves Ujezdec,
kterou byl koupil od Herše Smetany pro sebe a svého bratra Hynka.3) Když nové zvolený
biskup Konrád udílel léna a přijímal přísahy vasalů 7. a 15. listopadu r. 1408, byl mezi nimi
také Hanuš zeŠtáblovic který přejal léno na celou ves Ujezdec u Přerova za sebe, po^ tomky a
bratry své.4)
Ve 14. stol, drželi manskou ves Djezdec Říkovští z Dobrčic; především Vít Ríkovský z
Dobrčic a po něm jeho bratr Ctibor, čímž spojen Újezd z Řikovicemi (v. t.).
A tak bylo Újezdským snášeti společně s Říkovskými všeliké zkracování na právech, daných
jim od předešlých pánů říkovských.
R. 1580 Jiřík Vlk z Konecchlumí, hofrychtéř olom. biskupa, správce manství říkovského a
újezdského, na místě sirotka po f Ctiborovi Říkovském, nutil Újezdské stavěti jemu sirotky,
ač měli nadání od Ctibora, že tak činiti povinni nejsou. Soud manský rozhodl, že při tom
nadání zůstaveni býti mají.5)
Požár r. 1588 uvrhl je ve velikou chudobu.
T. r. Ctibor, manžel paní Salomény Zoubkové ze Zdětína, chtěl, aby mu sirotky k službám
stavěli, a když nechtěli, jelikož byli od toho obdarováním a nálezem manského soudu
osvobozeni, dal je vsaditi dá vězení; načež se objevil v dědině, sirotčí truhlid jim vzal, do
Přestavlk dal odvézti a pak je teprve vězení zprostil. I obrátili se se stížností k biskupské
kanceláři do Olomouce a odtud dopsáno „paní Ríkovskej", aby jim tu truhlu se vším obsahem
vrátita. Ale nestalo se tak. Žalují opět a opět poroučejí, aby ji Saloména vrátila, neboť
Ctiborovi nic do té truhlice ani do těch lidí nebylo, ježto jeho poddaní nebyli, a kdyby je k
věcem nepovinným nutiti chtěla, že by je musili vzíti v ochranu.6) Stalo se jim pak po právu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------1) G. D. M., XV, 277.2) C. D. M., XIII, 97. 3) C. D. M., XIII, 304. 4) G. D. M., XIV, 50.
5) Registra manského soudu kroměřížského. fol. 14, 57 v. 6) Dto Na předhradí olomouckém l
februarii 1588.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolem r. 1616 byl zde evang. farářem Adam, veliký dlužník přerovského faráře Sartoria. Na
svobodném dvoře v Újezdci, jak se také často píše, seděl kolem r. 1645 Jetřich Herout z
Heroutic, který byl toho roku svědkem při svatbě Martina Kobližka, kožiš-nika přerovského, s
pannou Annou, dcerou f Augustina, měšťana žárského ve Slezsku, služebnicí pí Magdalény
Kotulínské roz. Pře-pyské, manželky Albrechta Kotulínského z Kotulína, hejtmana kraje
olomouckého.
Po rodu Říkovských z Dobrčie spadly statky Řikovice a Újezdec opět na kapitulu, která je r.
1790 prodala Václavovi hr. Ugartovi.
R. 1900 nalezena v hliníku cihelny lidská kostra v poloze sice skrčené, avšak původu
mladého; před 100 lety řádil prý v obci mor a tu prý vhazovali mrtvoly za obcí do rychle vykopaných jam v hliníku.
Náves jest široká, na severových. a jihozápadní straně také široce otevřená; čtyři cesty vedou
do ni: od Želatovic, Beňova, Lověšic a Moštěnice. Domy stojí v několika skupinách těsně při
sobě, průčelím do ulice.

Starých rodů jest málo: Přes 100 let rod Sládčíkův a Kozákův na gruntech, Dorazilftv na
podsedku, a téměř 100 let Sto-kláskův.
Újezdec je přifařen do Přerova. V obci jest kaple blah. Jana Sarkandra z r. 1874; kříž při
silnici k Přerovu a socha sv. Jana Nepomuckého za vsí k Zelatovicím jsou novějšího původu.
Také do školy chodívala mládež odtud do Přerova; až r. 1903 postavena v obci škola,
nákladem 36.000 K a hned přijato toho r. 113 žáků. Dnes jest škola trojtřídní a má 136 dětí.
Učiteli v Přerově odvádělo z Újezda 9 pololáníků po 27 snopech žita a ovsa a 9 podsedku po
9 snopech obého.
Panský dvůr jest pronajat. Podd. poměry r. 1750 v. na str. 22. Za doby roboty robotovali ke
dvoru pololáníci dvěma potahy iy2 dne, neb jedním potahem po 3 dny v témdni; čtvrtník
(čtvrtláník) l neb l1/, dne střídavě týdně s jedním potahem a ostatní robota byla pěší:
podsednik 1V2 dne pěšky a to po celý rok; jenom domkař měl v roce 13 dní roboty pěší.
Sedláci měli nad to od sv. Jana do sv. Václava 13denní zv. robotu „jetou". Jako jinde, byla i
zde robota chlebová (l den v témdni) ve zmíněný čas od sv.. Jana do sv. Václava.
Dávky vrchnosti byly peněžité třikrát v roce a po čtvrté v natu-raliích, zvláště sypáním '/*
věrtele žita.
Od r. 1900 jest v Újezdci kruhová cihelna, které se však valně nedaří pro nedobrou hlínu.
Majetek obce: 8'42 ha polí, luk, pastvin a stavební plochy, něco cenných papírů a podíl v
kontribučenském fondu v Říko-vicích. Z katastru jest 238 ha polí, 6'61 ha luk, 4'78 ha zahrad,
2'51 ha pastvin. Obec. trati jsou: Padělky, Příčky, Vinohrádky, Výkleby, Díly na černém,
Záhonky, Kráčiny, Tměn, (r. 1749) na Mídku, pod Dubickem, pod Šanci, na Čtvrtky; obec.
pečeť z r. 1668 má nápis * OBECZNI * PECZET * DlEDINI * AV-GESTCZE * 1668 a ve
znaku radlici položenou se 3 ratolístky nahoře.
Z větších živelních pohrom sluší uvésti velikou průtrž mračen r. 1868 a 20. května 1924 a
požáry z r. 1905, 1908 a 1911
Od r. 1903 jest zde hasičský a r. 1904 Čtenářský spolek s knihovnou. Poštou patří ves do
Moštěnice.
O švédských šancích nad Újezdcem na vrchu (298 m) „Záhony", neb na „Zahumeným" v.
Horní Mošténici.

Stará Ves
katastrální (931 ha) a politická obec, jv. (10'5 km) Přerova. Jest nejjižnější osadou v okresu.
Na sev.-východě vyvýšeniny dosahují výšky 329 a 362 m (Holý kopec).
R. 1794 bylo ve vsi 92 domů, 137 rodin a 645 obyv., r. 1834 již 115 d. a 552 obyv., r. 1900;
132 d., 804 češ. a katol. obyv., r. 1921: 152 d., 892 češ. a kat. obyv. až na 3 evang.
Z katastru jest 736 ha polí, 0'72 ha luk, 128 ha lesa. Ves náležela již od r. 1261 olom.
biskupům; tehdy král Přemysl Otakar II. daroval bisk. Brunovi za veliké služby, které mu
prokázal, Hulín s kostelním podacím, dvorem a k tomu některé vesnice, mezi nimiž i Starou
Ves. Dle Staré Vsi psal se Henzlík, který koupil r. 1391 od Alše z Bystřice ve Chválkovicích
na Hané svobodný dvůr a 9 věrduňků roční činže s pastvinami a jiným příslušenstvím.1)
----------------------------------------------1) Z. d. ol., VI, 153.
----------------------------------------------------Násl. roku těch 9 věrduňků roč. platu na 1Y2 lánu prodal Henzlik Zbyňkovi z Dubčan. Do r.
1397 byl p. Henzlík již mrtev: neboť t. r. prodal Petr ze Staré Vsi a sirotci po Henzlíkovi,
Mysliborovi z Prus, jeho sestře Kateřině a synu jejímu Janu 3 hr. gr. roč. nájmu ze zmíněného
svob. dvora v Ch válko vících.1)
R. 1399 připomíná se Jaroš neb Petr ze Staré Vsi, jenž pojistil své ženě Dorotě věno 30 hř. gr.
na svobodném dvoře v Jarohněvicích a přijal současně syny Henzlíkovy na spolek všech
svých statků.2)

V Staré Vsi řádil známý kroměřížský hejtman Kyselovský, jak se dovídáme ze žalob Starovtských olomouc. konsistoři, že jim odňal některé pozemky a přece musili z nich odváděti daně
a jiné dávky; proto prosili r. 1701 za jich vrácení. Pozemků odňatých sice nedostali, ale dávky
jim konečně r. 1702 odepsány.
Ačkoliv byla Stará Ves součástí rozsáhlého panství olom. biskupů, přece se usedlíci zdejší
záhy přiklonili k učení českobratrskému. Přispěla k tomu blízkost Holešova, kde měli Bratří
sbor a synody jejich se odbývaly. Proto katoličtí faráři, dosazováni sem olom. biskupy neb
jejich konsistoři, stěžovali si často, že se zpěčují dávati jim desátek. Tak r. 1570 žaloval farář
Jiřík ze Staré Vsi, že mu lidé k faře staroveské příslušní, ze Staré Vsi a Přestavlk zadržují
desátek. Vymlouvali se, Je není pamětníka, kolik se dávalo desátku, když zde farář býval.
Biskup Prusinovský nařídil tehdejšímu držiteli manských statků biskupských, Ctiborovi
Říkovskému z Dobrčic, aby je přiměl dávati desátek, jaký je obvyklý jinde: z l lánu 3 kopy
pšenice a 2 kopy ovsa. Ten však nečinil ničeho, ač prý rukou dáním se biskupovi zavázal, že
to opatří. Proto píše mu Prusinovský opětně, napomíná a poroučí mu, aby je k tomu přidržel a
dodává: „aby sobě nic, jak by se jim mše sloužiti měla, nezačínali".3) Ale Ctibor i nyní
nedbal.
Po jeho smrti k opětné stížnosti kněze Jiříka dopsal Prusinovský ovdovělé jeho manželce
Saloméně Zoubkové ze Zdětína na Přestavlkách, aby těm lidem dostatečně poručila zadržalý
minulý i letoší desátek výše psanému jeho faráři spraviti.4)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., VI. 462, 603. 2) Z. d. ol., VI, 603, 943, 944. 3) Na Kroměříži v sobotu před neděli
Reminiscere. 4) Na Kroměříži v střed u po Narozeni P. Marie 1571.
---------------------------------------------------------------------------------------------Za války třicetileté mělo sice panství Stará Ves poměrně málo pustých domů, obec však sama
utrpěla tak, že byla téměř bez obyvatel. Fara připomínaná již r. 1353 zanikla v 17. stol. Stará
Ves a Přestavlky přifařeny a přiškoleny do Horní Moště-nice. To bylo jim, zvláště
Staroveským, pro značnou vzdálenost obtížno, hlavně času zimního. Proto žádali bisk.
Maxmiliána hr. z Hamiltonu, aby je vlastním knězem opatřil. Biskup vyhověl té žádosti. R.
1766 byla sepsána smlouva, dle které biskup slíbil stavivo k zbudování kaplanky a školy
zdarma poskytnouti a obce zavázaly se je dovážeti, prací při stavbě vypomáhati, ano i
nepálené cihly (egyptské) opatřiti a hned k tomu účelu 100 zl. položiti.
Důchody rozděleny byly od obou obcí kaplanovi takto: Starovesští1) platili mu každého 1/í
roku 4 zl. a Přestavlčtí l zl., takže dostával ročně 20 zl. Mimo to měl ročně 6 sudů piva z
kroměřížského panského pivovaru. Biskup ponechal Staro-vesským farní louku (12 m.) zv.
„Rumzy" za pastvisko, začež odváděli ročně 15 zl. a 15 měříc rzi, jak to dříve moštěnskému
faráři odváděli. Mimo to ponechali kapitule 12 měřic obecního lesa.
Kaplan bydlil ve Staré Vsi, neboť Přestavlčtí slíbili nejen moštěnskému faráři, jako dříve,
desátek 12 měřic žita odváděti, ale i pro kaplana v čas potřeby dojížděti. A tak zřízena r. 1768
lokalie, která r. 1860 povýšena na faru.
Také farní chrání ve Staré Vsi založil r. 1768 patron hr, z Hamiltonu; byl však změněn v
novou gotickou stavbu a r. 1882 posvěcen.
Školnímu rektorovi v Horní Moštěnici dávali Starovesští 8 zl. 87/8 m. žita a 8 m. rzi,
Přestavlčtí 2 zl., l ]/8 měř. žita a 2 měř. rzi.2) Dnes jest škola zde trojtřídní se 115 dětmi.
Některé vánoční obyčeje ve Staré Vsi, Přestavlkách, Říkovicích a Věžkách popisuje A.
Březina ve Selském archivě.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------') Dle úředního soupisu z r. 1755 bylo v Staré Vsi 30 pololáníků, 22 podsedků a, 14 ostatních
řemeslníků (kovář, obuvníci, tkalci, kolář, řezník, obec. pastýř a nádeník), celkem 66 domů.
2) Originál smlouvy chová se v obecní truhlici v Přestavlkách. Listinář Selského archivu,
1903, č. 114. Otiskl A. Březina.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stará Ves jest obec zámožná. Má Raiffeisenku a rolnickou záložnu, mlékárnu, vodovod a
pozemky scelené. Poštu mají v Říkovicích.
Nedaleko v lese Dubině stojí kaplička, pod níž prýští „svatá voda", cíl nedělních vycházek
okolního lidu. Jedna trať u obce sluje jako u Horní Moštěnice „Šafranica", což prý prozrazuje,
že se zde do 17. stol. pěstoval šafrán.
Arcibisk. dvůr zdejší byl Pozem. úřadem vy vlastněn a předán Zem. výboru, který na
pozemcích zřídil pokusná, rostlinná pole.
R. 1924 dne 26. května postižen zdejší kraj krupobitím, takže na polích zbyly pouze kousky
slámy.

Věžky
katastrální (256 ha) a politická obec jižně (7-5 km) Přerova. Stanice státní dráhy nazývá se
Věžky-Bochoř.
Ves měla s poč. XVII. věku 17 domů (3/4 l. s 39 m., 6 ½ l. po 26 m., 4 ¼, 2 podsedky a 4
domky); za 30leté války opustly 2 domy, po ní 3 1/2lány. Na laně byl Jura Večeře dř. Bartoň
Večeře; r. 1749 připsáno poddaným 235 m. polí, 12 m. pastvin a 47/8 m. zahrad; r. 1794 žilo
zde v 26 domech 189 obyv., r. 1834 v 36 d. 239 obyv.; r. 1900 napočteno 44 d. a 327 češ* a
katol. obyv., r. 1921: 45 d., 290 češ. a kat. obyv.
Nejstarší zpráva o Věžkách vypravuje, že r. 1349 bratří Vintíř (Gunter) a Bedřich (Friduš) a
sestra jejich Alžběta z Linavy dali svým vnukům vše, co měli ve Věžkách, Bochoři,
Běškovicích a Podolí, zejména V2 vsi Véžek s polovicí lesa a dvora.1)
R. 1373 týž Bedřich (Friduš) zv. ze Štulbachu pojistil své ženě Kateřině na svém majetku ve
Vlkoši, Bochoři a polovici Kokor věno 500 hřiven. Téhož r. prodal Cyril z Kokor Zbyňkovi z
Kokor a jeho manželce Kateřině iya lánu ve Věžkách a l/i\án v Mydlo-varech,2) a Mukařovi z
Kokor V2lán ve Věžkách a Y4lán v Mydlo-varech.3) Také Bedřich (Friduš) z Drahotuš
pojistil své ženě Anně r. 1381 věno 250 hřiven na Věžkách a Vlkoši.4)
---------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol., I, lil. 4) Z. d. ol., IV, 89. 2) Z. d. ol., II, 232.
3) Z. d. ol., II, 374, 375.
------------------------------------------------------------------------------------------------Později byly Věžky, jak zmíněno, spojeny s Dobrčicemi. Získal je Vít z Dobrčic, jemuž je r.
1539 vložil do desk Jan Kuna z Kunštátu jménem sester Sybily a Magdalény, dcer to Jana z
Dobrčic, zároveň s Dobrčicemi, Sazovicemi a pustými Trsaly. Odtud sdílely stejné osudy s
Dobrčicemi, Přestavlky a Říkovicemi (v. t).
Z katastru jest 228 ha polí, 12 ha luk, 3'72 ha zahrad, 5-61 ha pastvin; pečeť z r. 1699 měla
nápis: VEZECCA OBECNI PECZET 1699; ve znaku byla věž. Trati sluly: Spálenisko,
Přidánek, Bařinka, Nivka, Příkopy, Oujezd.
Za vesnicí jest Boží muka z r. 17401) a kaple P. Marie ve vesnici samé. Kapli postavila r.
1821 obec.2) Věžky jsou přifařeny a přiškolenydo Vlkoše, kamž také poštou patří.
V obecní truhlici chovají se dvě vázané knihy: „Registra Wezecka 1562 a Registra sirotčí
dědiny Vežek 1591.3)
Samota: Dvůr s 23 obyv.

Vinary,
samostatná obec politicky a katastrálně (287 ha), leží sev. (4'5 km) Přerova mezi Lýskami a
Gekyní. Ves rozkládá se na úpatí lesnatého návrší v mírné dolince, téměř ze všech stran
stromovím ukrytá. Jméno obdržela prý obec dle zaměstnáni obyvatel; byliť prý pěstitelé vína,
vinaři. Půda jest úrodná, péstujeť se v okolí mnoho chmele, takže možno domnívati se, že tu
bývaly kdysi vinice. Část dědiny Vinař sluje „Nové Vinary"; vznikla rozdělením jesuitského
dvoru ve 12 familií. Na č. 20. našel při kopání na dvoře rolník Dokoupil popelnici; rozbil ji a
zahodil. V místech těch má sklep.

Ves mívala 9 podsedků; r. 1749 patřilo 11 usedlým 103 3/8 m. polí, 3 1/2 m. pastvin, 5 m.
zahrad a 2 v. sena. R. 1794 bylo zde 27 d., 144 obyv., r. 1834: 40 d., 250 obyv., 1900: 58 d.,
320 češ. a katol obyv., r. 1921: 68 d., 374 obyv., ze kterých 373 G. a l cizozemec, 372 katol., l
evahg. a l jiné víry.
Již r. 1282 připomíná se Kuneš (Chuniczcs) z Vinař jako svědek na listině pro klášter
hradištský.1)
V I. pol. XIV. stol. měl zde nějaké zboží Bareš ze Žeravic, které prodal r. 1368 Rusovi z
Kokor dvůr a 3 činž. J/Jány.2) Tento pojistil hned své ženě Dorotě 50 hř. věna na Vinarech.
R. 1371 vyskytuje se Matěj z Vinař zv. Baďura, který sice zde koupil od Soběna z Kokor dvůr
s 2 poplužími a dva podsedky,3) ale r. 1382 postoupil dvůr s přísl. ve Vinarech Zdeňkovi z
Kokor.4) Druhý dvůr prodala r. 1386 Dorota z Vinař, žena Voka z Dlouho-milova, Divovi z
Čekyně, jenž přijal na spolek svého majetku Unku z Majetína.5)
Karel IV. daroval mansionářům pražským při kůru P. Marie mezi jiným i Popovice Malé či
Popůvky a Popovice Velké u Kro-měřížeV dvůr ve Vinarech, dvůr v Popovicích u Kroměříže,
kapli sv. Vavřince v Přerově, 2 krčmy na předměstí přerovském.6)
R. 1412 Ondřej (Badura) z Vinař zapsal 25 hř. gr. na vsi Vinarech, na alod. dvoře a 2
podsedcích a loukách patřících k dvoru onomu a na louce v lese pod vsí Lýskami své manž.
Herce, ale prodal jej (zápis 1420) Pavlovi z Vinař a jeho manželce Elišce.7)
Zdejší druhý dvůr s Alanem a 2 podsedky Kbkorských r. 1415 Vilém z Kokor prodal
Domanovi z Kokor jinak z Gekyně,8) jenž byl synem Divy. Dle opožděných zápisů po
válkách husitských r. 1437 se dovídáme, že Divá (II.) z Gekyně Elišce z Přestavlk, své
manželce, zapsal na dvoře ve vsi Vinarech a na y2lánu 25 kop gr. věna.9) Do r. 1446 pí Eliška
ovdověla a t. r. postoupila z Přestavlk svoje věno (25 kop) zapsané na LuběnicícK, Lhotce a
Vinarech Janu Mukařovi z Kokor, který ihned zajistil de?kami své ženě Magdaléně z
Vladenína 25 hř. gr. roční činže na 250 hřVgr.' na zmíněném majetku, tudíž i na Vinarech.10)
Ze zápisu r. 1447 se dovídáme, že dcery Divy z Gekyně, Markéta, Eliška, Anna a Kateřina,
prodaly s tvrzí a vsí Gekyní také ve Vinarech dvůr a podsedek s plánem (str. 239).11)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1) G. D. M., IV, 268. 2) Z. d. ol., I, 993. 3) Z. d, ol., II, 131. Volný místo Baďura má
Budinka. 4) Z. d. ol., IV, 243. 5) Z. d. ol., V, 12, 17. 6) C. D. M., XI, 415. Markrabí
Jošt nadání Karlovo a potvrzení Jana Jindřicha schválil. 7) Z. d. ol., VIII, 223; — IX,
380. .8) Z. d. ol., VIII, 476. 9) Z; d, ol., X, 104. 10) Z. d. ol., X. 455, 456. ") Z. d. ol.,
X, 769. ,
--------------------------------------------------------------------------------------------Další zprávy o Vinarech jsou až r. 1505. Toho roku totiž Zuzana z Vinař prodala Dobešovi z
Vinař, jeho ženě a dětem svůj dvůr ve Vinarech a Dobeš dvůr ten s přísl. prodal r. 1509 obci
přerovské a k věrným rukám Přerovských Vilémovi z Pern-štýna a jeho synu Janovi1) za 100
kop gr. češ.
Dne 17. září r. 1510 olom. biskup Stanislav a kapitula kostela sv. Mofíce v Kroměříži, prodali
Vilémovi z Pernštýna své dědičné zboží, ves Popůvky (Popovice Malé) blíže Přerova a ve vsi
Vinarech jednoho člověka za 450 zl. uher. a slíbili mu to vložifi do desk.2) Vilém daroval pak
23. srpna 1511 městskému špitálu v Přerově horní louku ode dvora vinařského v Žebračce
ležící3) a téhož dne prodal role ode dvora toho mezi rolí před-mosteckou a vinařskou ležící
Janu Březinovi z Předmostí4)
Majiteli Vinař a Gekyně byli pak páni z Vrchlabí. R. 1538 dne 19. října uzavřena smlouva
mezi Janem z Pernštýna a Kunšem z Vrchlabí, kterou zaměnili si některé své poddané a
dědičně si je postoupili a sice z Předmostí, Vinař a Lhoty od kostela kopec-kého.6) Kunata
Kurovský z Vrchlabí prodal r. 1579 Janu Otíkovi z Penčic dvůr a ves Vinary, Radvanice,
Zábeštní Lhotu a pustou ves Sedlec. Týž Jan Otík z Penčic vyznal na základě svolení sněmu v
Olomouci (v úterý po Třech králích r. 1584) počet usedlých ve Vinarech: našlo se jich 27

kromě 2 gruntů pustých.6)
Dvůr a ves Vinařy s lidmi v té vsi usedlými i s pusto-tinami slově „Sedlec", s pivovarem a
vystavováním piv na šenk do vsí: Vinař, Radvanic a Lhoty Zábeštné prodal 15907) Jan
Jáchym Pivec z Hradčan panu Jáchymu Haugvicovi a erbům za 4680 zl., jakž vše byl koupil
za 4650 zl. p. Jáchym Pivec od p. Mikuláše Matyášovského z Matyášovic, jakožto zmocněnce
paní Judity Plesnicárky z Plzence, jak to témuž panu Matyášovskému od zem. úředníků
odhádáno a přiděděno bylo za 4650 zl.8) Zápis v desky se stal až r. 1596 po smlouvě9) mezi
p. Janem Brikcím Moravou z Mezeříčí, vlastním synem a nápadníkem paní Judity
Plesnicárky, a Jáchymem Pivcem, z Hradčan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------!) Archiv Český, XX, 249.
2) Archiv Český, VI, 544; — XVII, 134.
s) Archiv města Přerova. Archiv Český, XVII, 147. *) Archiv Český, XVII, 147, 148. 5)
Archiv Český, XX, 423. «) Bočkova sbírka listin, čís. 11.017. ') Na Rokytnici v pondělí před
památkou Obětování Panny Marie 1590. 8) Z. d. ol., XXXI, 3. °) V městě Olomouci v-sobotu
po Třech- králích 1593. Z. d. ol. XXX, 133.
---------------------------------------------------------------------------------------------Od Haugviců získal r. 1615 Vinary koupí Jan Jiří Přepyský z Rychmburka. Ten byl pro účast
v povstání proti Ferdinandovi II. odsouzen ku ztrátě polovice svého jmění a žil pak v Přerově
na svém domě v chudobě. Vinary odhadnuty mu v 5163 zl., ale 5000 zl. byl za ně dlužen.
Koupil je Bernard Václav Brabantský z Ghobřan, který, ač katolík, byl pro odboj pokutován
2000 zl. Jeho synové, Jan Bernard, Vilém Alexandr a Jindřich Maxmilián prodali m. j. tvrz a
ves Vinary 28. září r. 1651 za 10.2uO zl. mor. zemskému hejtmanovi Janu hr. z Rottalu a
tento prodal je opět 25. června r. 1654 Jiřímu Štěpánovi hr. z Vrbna a jeho choti Johance roz.
Vojsko vně z Bogdunčovic na Količíně za 16.000 zl., od nichž přešly ještě téhož r. koupí za
13.500 zl. v držení Mikuláše Viléma Kobylky z Kobylího a na Horní Moštěnici, tajného rady
arcikníž. Leopolda Viléma, olom. biskupa. Dcery a dědičky jeho, Anna Kateřina Volčinská,
Polyxena Johanna a Zuzana Eleonora pustily Vinary 10, dubna 1663 jesuitské koleji a
akademii v Olomouci za rektora P. Simona Schirera za 13.500 zl. Po zrušení řádu jesuitského
r. 1773, připadly Vinary studijnímu fondu, který rozprodal vinařské grunty r. 1786 mezi 12
usedlíků. Dne 1. září 1824, komise zřízená ku prodeji státních statků prodala je s Rokytnicí,
Kokorami, Lukovou a Přestavlkami Ludvíkovi ryt. z Levenau za 156.100 zl., který však již r.
1825 zemřel a statek dostal se na polovic dětem Janu a Marii, která svoji polovici již r. 1826
bratru svému prodala. Jan prodal s Rokytnicí i Vinary 6. října 1834 Jiřímu Janu ze Sinů za
187.000 zl.; než již 24. dubna 1835 stal se majitelem panství Jos. ryt. Eichhoff.
Poddanské poměry r. 1750 v. na str. 19. a 20. Aboličním kontraktem byla robota pozměněna.
Tehdy byli poddaní povinni místo dřívějších robot a dávek platiti ročně robotního platu 65 zl.,
sáhového měkkého dříví dělati 44 sáhů na hod. vzdálí, loviti a v zimě v panských rybnících a
haltýřích prohlubně vysekávati (22 dní). Na podzim o honech posílal chalupník osobu jednou
za rok na hon; nebylo-li honů, byla jim povinnost odpuštěna.
Z pozemků, které přijali ze zrušeného dvoru v dědičný nájem, platili majitelé zeměpanské
daně 99 zL 37 kr. ročně; daň ta mohla býti dle potřeby zvýšena,
Podruzi místo robot vyměřených r. 1775 platili ročně l zl.; když by vrchnost potřebovala
dělníků, tu rustikalisti, ač nebrali-li by na svém majetku škody, mají vrchnosti pracovati, jak
dle robotn. patentu z r. 1775 byli povinni, a to za plat na osobu denně od 1. října až do 1.
března, tedy přes zimu 7 kr., do července 10 kr. a jindy 15 kr. Fojti, t. j. rychtáři byli před tím
od robot prosti, teď dostávali 12 zl. ročně.
Trati se jmenovaly (1749): Na Kutě, na Kopci, na Vlčím hrdle, u Rybníka, pod Červenu, pod
Hrábím, pod Chrastím, pod Hrázkú, V oboře, na Červenící, na Klínku, na Mazálce, Méřičná,
na Kopaninách, Nad Studánkou, pod Hrábím, pod Osičím, My-šlivská, Kopánka Dolní a
Horní, na Klátech, na Klínkách, na Meslácb, na Podhráští, na Kopáni či, na Vrtlo ve, na

Mlynářovských, na Výměně, na Teláku, na Červenící, na Měiiční, na Sklepných, Hrábí, v
Hlavách, ve Stojáči, Vlčí hrdlo. Z katastru jest 182 ha polí, 3-43 ha luk, 9 ha pastvin, 130 ha
lesa; na obec. pečeti jest napiš: * OBECZ * DIEDINY * WINARY * ROKV 1719, a ve znaku
hrozen.
Zde „ve Dvoře" nar. se prof. Dr. Julius Petřivalský, přednosta chirurg, oddělení Masarykovy
university v Brně a primář v zemské nemocnici v Brně. Také Alois Nová k, kronikář z Frýdlantu, se tu narodil. R. 1926 zavedeno elektr. osvětlení v obci a žal. hasičský spolek. Po
převrate postaven v trnkovém sadě mramorový pomník padlým vojínům.
Přiškolena a přifařena jest ves do Předmostí. Ve Vinarech stojí uprostřed dědiny kaplička.
Zvonek v ní má letopočet 1741 s nápisem: S. Donati a S. Xaveři. Kaplička tato postavena r.
1859. R. 1908 vystavili občané kapličku nad studánkou „Kopánkou" za vesnicí u lesa. Pošta
Předmostí.
U obce Vinař připomíná se opustlá ves Sedlec; na př. r. 1590 prodal Jáchym Pivec z Hradčan
Vinary s pustinou Sedlec. Opustlá prý za držení. Vinař Kunatou Kurovským.

Vlkoš.
Vlkoš vzdálený od Přerova 8'5 km rozkládá se na jih od Bochoře a Věžek poblíž Moštěnky,
která dělí obec tu od Kanovska, •na křižovatce silnic vedoucích k Říkovicím, Bochoři,
Troubkám a Kyselovicím.
Jméno obce připomíná se již r. 1283, kdy uvádějí se Hrut a Jakub z Vlkoše za svědky na
listině pro klášter sv. Jakuba v Olomouci.1)
R. 1794 bylo zde 57 domů, 97 rodin a 461 obyv. a polí dobrých 1200 m., r. 1834 již 86 d. a
574 obyv., r. 1900 137 d. a 839 češ. a katol. obyv., r. 1921 147 d., 878 češ. a katol. obyv. až
na l evang. a l jiného vyznání.
Majitelem Vlkoše byl však Hartlib z Dubna, který ji asi r. 1294 jako Újezd a zaniklou ves
Ožulnici neb Oéalnici daroval klášteru velehradskému, jak to dosvědčili a potvrdili jeho
synové Hartlib a Vitig.
l známý Hereš z Rokytnice zapsal r. 1360 svému bratru Dětřichovi 2 lány s přísl. ve Vlkoši.2)
R. 1373 připomínají se bratří Zbyněk a Jan Poměří z Vlkoše, kteří se vzájemně na své zboží
spolčili.3)
Dle dílu Vlkoše psal se také Friduš ze Štulbachu, který r, 1373 pojistil své ženě Kateřině věno
500 hř. na Vlkoši, Věžkách, polovici Kokor a své části Bochoře.4) Přikoupil týž p. Friduš část
Vlkoše od Beneše z Kravař jinak z Krumlova5) a r. 1381 pojistil znovu na Vlkoši a Věžkách
druhé své ženě Anně 250 hř. věnem.6)
Dcera Fridušova Eliška byla řeholnicí v klášteře sv. Jakuba v Olomouci; táž přijala r. 1398 na
spolek všeho majetku svého ve Vlkoši (na tvrzi, člnž. lidech a všem přísl.) a Bochoři Ješka
Pušku z Kunštátu.7)
Počátkem 15. stol. vyskytuje seKuník z Drahotuš (jinak z Vlkoše) jako rukojmí na listinách a
v četných půhonech. Tutéž roli hrála Kateřina Habartová. Byla to Kateřina z Buzova, dcera
Hynka z Vlkoše, provdaná za Habarta ze Sulevic.
I jinak se nám jeví Kuník z Drahotuš a Vlkoše; bylť otčímem Vilémovi z Potštýna a tento
pohnal jej r. 1412 ze 400 hř. gr., že, když prodal své dědictví v Opávce, svěřil mu peníze,
které on však utratil a jemu jich nevrátil.8)
-----------------------------------------------------------------------------------------1) G. D. M., IV, 279. *) Z d. ol., II, 232. 2) Z. d. ol., I, 753, 3) Z, d. ol., II, .421.
. : " 6) Friduš tento psával se také z Drahotuš. Purkrabím jeho byl Vracivoj, kterého pohnal r.
1374 Hereš z Rokytnice ze 100 hř, gr., že mu zpustošil louky v Booboři. Kn.'půh., I, 16. c) Z.
d. ol., 11,287; — IV, 89. 7) Z. d. ol., VI, 888. s) Kn. půh, II, 371.
------------------------------------------------------------------------------------------------

R. 1416 úředníci čudy olomoucké přisoudili Vilémovi z Potštýna některé zboží v Bochoři a ve
Vlkoši, které na Kuníkovi vysoudil ve 300 hř. gr.; přidědění to přijal pro sebe a svojí ženu
Ofku.1)
A tak vidíme, kterak po válkách husitských r. 1437 měla majetek po matce a bratrovi
Vilémovi ve Vlkoši zděděný Eliška z Potštýna jinak z Vlkoše, která t. r, přijala na spolek
svého muže Jakuba (Jaxa, Jakša) z Blažejovic na veškeré své zboží ve Vlkoši a Bochoři;2) týž
přijal hned na spolek Smila ze Zástřizl na vše, co měl v Bochoři a ve Vlkoši.8)
Téhož roku 1437 spolčili se také bratří Jan a Hynek z Rokytnice na vše, co měli ve Vlkoši,
Rokytnici, Ratajích, Doubravici a Vlkově.4) Zdá se, že prvý Jan z Rokytnice prodal svůj pódii
ve Vlkoši Jakešovi; alespoň r. 1447 pohnal onen tohoto, že mu prodal Vlkoš, při čemž si
vymínil polovici ryb v příkopu při tvrzi a Jakeš mu je vylovil.6)
Zatím r. 1446 pojistil Jakub z Vlkoše druhé své ženě Barboře z Bránic věno 15 hř. gr. roční
činže ve 150 hř. gr. ve Vlkoši a Bochoři;6) děti jeho byly Barbora, Anna a syn Hynek.
S bratry Janem a Hynkem setkáváme se hned po opětném zahájeni panského soudu v
Olomouci r. 1464; t. r. vložili totiž do desk Anně a Barboře z Blažejovic v dědičné držení
statky (tvrz, sad, dvůr, 7 1/2lánů, 2 krčmy, patr. právo, 3 poddané, mlýn) ve Vlkoši se všemi
právy a příslušenstvím.7) Obě přijaly hned t. r. své muže, Anna Jindřicha z Gholtic a Barbora
Hynka z Gholtic, na spolek na ves Vlkoš a na vše, co měly v Bochoři.8)
R. 1481 přijala Anna z Blažejovic na spolek své syny Václava a Petra na polovici Vlkoše, což
snad po smrti Václavově vzhledem k Petrovi r. 1490 opakovala s podotknutím, že kdyby Petr
zemřel, má ten spolek přejíti na jejího sestřence Jiříka z Gholtic. Také Barbora z Blažejovic t.
r. přijala svého syna Jiříka z Choltic na spolek druhé polovice vsi Vlkoše, takže Jiřík mel
naději po smrti Petrové nabýti celé Vlkoše.9)
Ale nedosti toho; láska rodinná byla tak mocná, že Jiří z Choltic spolčil se ještě r. 1490 se
svým strýčeným bratrem Petrem na svou polovici Vlkoše.10)
--------------------------------------------------------------------------------------------------1) Kn. půh., II, 464, 465. 2) Z. d. ol., X, 151. 3) Z. d. ol, X, 160. i) Z. d. ol., X, 226. ») Kn.
půh., III, 472. ») Z. d. ol., X, 493. ') Z. d. ol., XI, 122. •») Z. d. ol., XI, 146, 147. ") Z. d. ol.,
XII, 30; — XIII, l, 3. 10) Z. d. ol., XIII, 3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1500 vložil Jiří své ženě Aleně z Vrahovic do desk věnné právo na tvrzi a vsi Vlkoši s
poplužním dvorem a přísluš. Ale již r. 1501 prodal Vlkoš Janu Tísařovi z Hliníka. Správní
list, který mu Jiří na to vydal, ustanovuje, že kdo by ten list od něho dobrovolně obdržel, aby
měl k tomu všemu, co list obsahuje, plné právo, l dal Tísař list ten r. 1502 Hynkovi z Lu-děnic
a na Rokytnici a jeho dědicům.1) Takovým způsobem dostala se tvrz a ves Vlkoš s kostelním
podacím, dvěma dvory a lidmi poddanými v Bochoři i s tou loukou, která „Pušková louka"
sluje, rodu Ludaniců na Rokytnici, především Hynkovi. Za Jana z Ludanic býval ve Vlkoši
člověk nepokojný, jménem Hešek, který zvláště Kanovským mnoho zla natropil. (Viz
Kanovsko.)
Týž Jan prodal r. 1568 tvrz a městečko Chropyni, Zářící, Bochoř, Vlkoš s kostelním podacím
a ves Plešovec s přísluš. Vratislavovi z Pernštýna, který však ihned statky tyto Hanušovi
Haugvicovi z Biskupic prodal.
Od t. č. byla Vlkoš spojena s Chropyní a měla společné pány s Bochoři. Od Hanuše Hangvice
přešla r. 1581 koupí na rod Černčických z Kácova na Košumberku. Dostala se prvně
Purkhartovi, Kunce Cernčické a od ní Bernardovi Pražmovi z Bílkova. R. 1614 koupil statky
ty od Šebora a Karla Pražmu kard. Dietrichštejn, který je postoupil biskupství olomouckému,
čímž připojena Vlkoš ku Kroměříži.
R. 1699 prosila obec Vlkoš biskupa za zrušení novot a nesnesitelných břemen, uvalených na
ně kroměřížským hejtmanem Kyselovským; mnozí žádali, aby se jim robota povolila na plat.
Byli často nuceni prositi o zapůjčení žita na chléb a o poshovění s platy, zvláště když jim

kroupy r. 1701 úrodu zničily.
Odpověď na jejich prosby vyzněla vždy: „Obilí se půjčí, robota se jim nesleví, resty ať se
přísně vymáhají exekucemi a vězením na Hukvaldech", které jich bylo brzo plné. Poněvadž
pro úplnou bídu zaplatiti nemohli, prosili r. 1701 o zastavení exekuce a propuštění z vězení.
Do Vlkoše bývaly dříve přiškoleny mimo Kanovsko a Věžky, jako dnes, Bochoř aKyselovice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1) Na Tovačově ve středu po sv. Markétě. Pečetě k tomu listu na pergamenu připojili:
Václav Skrbenský z Doloplaz a na Moštěnici, Zdeněk z Kokor a na Majetíně, Marek z
Dobrčic a na Říkovicích.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 1791 uzavřena úmluva mezi obcemi Vlkoší a Kanovskem s jedné a vrchností se strany
druhé, týkající se otopu školy ve Vlkoši. Arcib. Ant. Theodorich. uvolil se jako patron dáti
ročně 2 sáhy dříví a jako vrchnost též tolik. Poněvadž však obě obce lesů neměly, musili
sousedé ty 4 sáhy darované udělati a ke škole ve Vlkoši dovézti.1)
O tom, že část Bochoře byla do Vlkoše přifařena, stala se zmínka při Bochoři.
Fara jest z r. 1567 a škola také. Farní chrám sv. Prokopu zasvěcený zbudován na místě
starého, malého kostela v letech 1724—1737 od kard. Schrattenbacha. R. 1886 pokryta věž
novou vysokou krytbou břidlicovou na místě bývalé nízké šindelové střechy. Na věži bývaly
dva staré zvony, jeden z r. 1G30 s lat. nápisem: „Si Deus pro nobis, quis contra nos" a
uprostřed čteme: „Tento zvon ke cti a chvále Pána Boha a s. Prokopa chrámu Páně
Vlkošskému zjednaný jest"; druhý zvon z r. 1681 měl nápis: „Svatý Jiří, pros za nás. Léta
Páně 1681 s vlastním nákladem slovutného muže Jiříka Kubíky, souseda Kyselovského."
Dole pak: „Paulus Reiner fecit Olomuci".
Kamenný kříž u hřbitova nese letopočet 1838; jinak jest v okolí u cest mnoho křížů.
Misál jest z r. 1630 a matriky od r. 1704. Přifařeny jsou do Vlkoše obce Věžky, Kanovsko a
Kyselovice; v celé farnosti jest 2450 osadníků, z nichž jest 36 evangelíků.
Hřbitovy jsou ve Vlkoši pro Vlkoš, Kanovsko a Věžky a v Kyselovicích dva: katolický a
evangelický.
Škola vznikla s obnovením fary r. 1567. Byla jednotřídní — 1862, dvojtřídní — 1891,
trojtřídní — 1895 a od toho r. čtyr-třídní. Nejstarší záznamy školní jsou od r. 1802; tehdáž
navštěvovalo školu 18—25 žáků, dnes 165; jest čtyrtřídní. Škola má svou knihovnu. Nejdéle
působil zde Frant. Kuzník 1853—1877.
V první polovici stol. 19. dostával učitel z každého dítka na čtvrt roku 30 kr., celkem 300 zl.,
a 76/8 měřic rzi ročně. Od r. 1875—1870 obnášelo jeho služné 240 zl. a od r. 1870 500 zl.
Poddanské poměry r. 1750 v. na str. 20—22.
------------------------------------------------------1) Selský archiv, 1905, str. 256.
-----------------------------------------Za doby roboty robotovali pololáníci týdně 4 dni pěšky, od sv. Jana Křtitele -- sv. Václava 5
dní; za pátý den dostal každý robotník po skončení té doby robotní 6 1/2 bochníku chleba;
odtud zvána robota „chlebová". Mimo robotu pěší byla také robota s potahy a to po 2 dny v
témdni s 3 koni a l den s párem koní. Při výkupu po roce 1848 připadlo na pololán 600 zl.
Jména tratí: Nivy, Šířavka, Přední a Zadní díly, Mesla, Kudrnky, Ctyřměřiční, Loučka,
Oujezda, Krouhy, Pastvisko, Ci-buliny. Z katastru jest 464 ha polí, 6-20 ha luk, 6 34 ha
zahrad, 3'63 ha pastvin, 145 ha lesa. Dle sdělení pamětníků utrpěla obec požáry r, 1859, 1869,
1880 a 1919. Z nemocí řádila zde r. 1866 cholera, r. 1903 hlavnička, r. 1908 ztrnutí šíje, r.
1919 chřipka a r. 1920 osypky.
Rolnická záložna byla ve Vlkoši zřízena r. 1873 kaplanem Fab. Věrným. Spolky: Čtenářský
(1886) s knihovnou, odbor Národní jednoty, odb. Ústřední Matice školské. Sokol, Orel,
hasičský a Domovina. Obyvatelstvo se živí též košikářstvím. Pošta v místě.

Želatovice
(Zelatowicz 1349, Zelethowicz 1384), katastrální (445 ha) a politická obec, leží v údolí jv.
(4'5 km) Přerova při silnici k Domaželicím. Ve vsi v 17. stol. bývalo 31 domů (15 ¾ 1. po 40
m., 6 ½ 1. po 26 5/8 m. a 10 podsedků bez polí). Za války 301eté opustlo 14 domů; když za
tatarského vpádu majitelé 3 ¾ l. a ½ 1. zemřeli neb i k Tatarům utekli (Jura Nesejta), zůstalo
osedlých pouze 13 (6•%, 2 y2l. a 5 podsedků). Mezi starými pustotinami r. 1678 byly:
Hlobilovská, Charamzovská, Mačkovská, Lebko vská, Sklenářovská a Tomšíčovská; r. 1749
patřilo poddaným (13 ½ 1., 9 ¼ l. a 9 domkařům) 673 5/8 m. polí, 6 1/2 zahrad, 27 1/4 v. sena
a 6 v. otavy; r. 1794 bylo tu 45 domů se zámkem a dvorem a 233 obyv., r. 1834: 68 d., 407
obyv., r. 1900: 91 d., 595 češ. a katol. obyv. mimo 2 N. a 2 židy; r. 1921: 96 d., 610 češ. a kat.
obyv. až na 7 cizozemců, 3 evang. a 2 jiné víry.
Již r. 1282 jmenuje se dle .vsi Předbor ze Želatovic.1) R. 1349 zapsal Kadolt ze Želatovic své
ženě Anně dvůr s přísl. ve 100 hř. gr. jejílio věna.2) Ves samu měl v týž čas Všebor z
Náměšlě, od něhož Hereš z Rokytnice koupil zde 2 popluží, 12 a půl lánu a krčmu za 80 hř.
gr.3)
----------------------------------------------------------------------------]) G. D. M., IV, 274. 2) Z. A. ol, l, 128. 3) Z. d. ol., I, 1052.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Po smrti Kadoltově prodala 1373 vdova po něm Anna témuž Heršovi 80 hř. gr. jí
pojištěných právem věnným.1)
Eliška, vdova po Adamovi z Rokytnice, darovala r. 1384 v Želatovicích svému synu
Štěpánovi a ostatním svým dětem 7 hř. gr. roční činže a dvůr v 70 hř. gr. věnným právem.2)
Ježto Hereš z Rokytnice byl posl. svého rodu a f 1884, vložil dědičné markr. Jošt spadlý naň
statek (Beňov, Prusy, Želatovice, Podolí a dvůr „Biskovský" s přísl.) Lackovi z Kravař, jenž
odprodal 1392 Bočkovi a Mikulášovi z Labudé ves Želatovice a Podolí se vším přísl.3) R.
1406 stúpil se Boček s Annou z Labudě, svou sestrou, a jejím manželem Zbyňkem Hřivnáčem
z Hněvošic na •ves Želatovice s přísl.4) Po 9 letech rozšířil stupek i na dvůr želatovičky.5)
Když p. Boček zemřel, přijala na spolek 1447 vdova Anna svého syna Jana Hřivnáče z
Hněvošic a jeho dědice na ves Želatovice a dvůr alodiální a všechno přísl.6)
R. 1481 vložil Vádav z Heraltic Václavovi, Bernardovi a čeňkovi Sternům ze Štatenberku ves
Želatovice s přísl. a Bernard hned téhož r. pojistil deskami své ženě Ludmile z Vojslavic 20
kop gr. platu ročního v 60 zl.7) T. r. přikoupili zmínění 3 bratří od Johanky z Volfenberka tvrz
a ves Domaželice se vším přísl.8) Po 11 letech učinil totéž Václav Stern ze Štatenberku své
ženě Kateřině z Domamyslie a Buchlovic, pojistiv 400 zl. 20 kr. peněz na Želatovicích.
Konečně Jan Stern ze Štatenberku a na Domaželicích vložil do deek r. 1511 své manželce
Alžbětě z Prusinovic ves Želatovice a Domaželice s tvrzí a dvorem a 500 kop gr. k jejímu
pravému věnnému právu.9) Jan Stern zemřel před r. 1592, neboť t. r. po-ručníci10) po f Janu
Šternovi prodali Jáchymu Žeranovskému ze Sezemic a jeho manž. Anně Bílovské ze
Slavíkovic statek žela-tovický a domaželický (v. t.) s dvory poplužními za 12.336 zl. Anna
Bílovská zemřela r. 1608 a Želatovice koupil za 12.000 zl. r. 1609 s 12 usedlíky v Tučíně
Zdeněk Přepyský z Rychm-burka na Želatovicích za 12.000 zl. Zúčastnil se s bratry svými
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Z. d. ol.. II, 272. 2) Z. d. ol., IV, 49. 3) Z. d. ol., IV, 645; — VI, 450. 4) Z. d. ol., VII, 93. 5)
Z. d. ol., VIII, 355. 6) Z. d. ol., X, 705. 7) Z. d. ol., XII, 22, 23.
8) Z. d. ol., XII. 23.
9) Z. d. ol., XVII, 13.
10) Poručníky byli: Jetřich Podstatský z Prusinovic a na Podstatě, Jan Kobylka z Kobylího a
na Vránové Lhotě a Jan Moštěnský ze Zámoslí. Na tvrzi Domaželicích v úterý po neděli
Invocavit 1592. Vklad učiněn r. 1594 (Z. d. ol., XXX, 136).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

povstání proti Ferdinandovi II.; ano byl jedním z hlavních jeho podněcovatelů; všichni
Přepvští byli v to zapleteni a také potrestáni; jenom Zdeňkovi, jakožto výbornému válečníku,
byl trest prominut a Želatovice mu ponechány. '
R. 1629 byl jmenován výběrčím vinného tácu a pak v 1. 1638—1641 hejtmanem
olom. kraje. Než 24. června r. 1682 převzal Jan Přepyský od svých mladších bratří Františka a
Karla statek Želatovice s Tučínem za 14.000 zl.,1) koupil r. 1699 Do-bromělice, r, 1719
Ivanovice a r. 1722 Stvolovou. Se svojí manželkou Terezií roz. Šponarkou z Blinsdorfu,
majitelkou Dřevnovic a Jevíčka, měl syny Isidora Josefa a Jana Václava. Oba byli od cis.
Karla VI. pro zásluhy předků, zvláště děda a otce jejich, majestátem z 28. listopadu 17i!6
povýšeni 'do stavu panského. Při děleni r. 1725 dostal Isidor Josef Dobromélice a Želatovice.
V poslední vůli ze dne 19. října r. 1727, kterého r. také zemřel, ustanovil dědičkou svoji
dceru Marii Annu; když tato záhy zemřela, dostaly se statky ty matce Marii Josefě roz.
Šu-bířce z Ghobyně, provd. Kořenské,2) která r. 1731 Želatovice s palírní, koželužnou a
kamennými lomy prodala za 80.000 zl. Janu hr. z Lamberka. Od něho je koupil již 19. září r.
1733 František Josef svob. p. ze Stommů na Doloplazích a Dřevnovicích,3) který je r. 1747
prodal za 67.000 zl. vdově Emerencii z Minkvicburku roz. Otislavové z Kopeme; 4) patřilo
zde vrchnosti: rytíř, sídlo, dvůr, 2 ovčírny, pivovar, lihovar a olejna. Zemřela r. 1766
zanechavší nezletilou dceru Zuzanu; tu zemští zplnomocněnci prodali t. r. statek
želatovský Hyacintovi svob. p. Brettonovi, generál, pol. maršálkovi a olom. veliteli,
po něm obdržel za 48.000 zl. r. 1768 majetek vnuk Hyacint roz. Foucheur,
kterého v posl. vůli (dto 6. června 1775), otevřené 12. září 1779, uznal za universál.
dědice. Ten přikoupil r. 1780 panství přerovské a Želatovice k němu připojil. Odtud mají
Želatovice stejné majitele s Přerovem (v. t.).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Požádal v dubnu r. 1763 konsistoř v Olomouci, aby směl zámeckou kapli v Přerově,
ohněm poškozenou, znova upraviti a kaplana k ní nadati; nedošlo však k tomu.
2) Bratr Isidorův Jan Václav žil jako podivín po 30 let v uzavřeném pokoji na zámku v
Ivanovicích, kde byl v noci 12. října 1765 od loupežníků přepaden a zavražděn. Byl
posledním z rodu Přepyských z Rychmburka.
3) Rod Stommů pocházel z Irska.
4) Sama se podepsala Emerentiana hr. z Lučan roz. Otislavová.
----------------------------------------------------------------------------------Na panství želatoviekém s částí Tučína bylo r. 1667 domů osedlých 28, lhotní 4 a pustách 18;
r. 1673—75 osedlých 26, nově osedlí 3, nově pustých 7 a starých pustých li.
R. 1755 bylo na statku želatoviekém s částí Tučína 55 obydlených domů a Želatovice samy
měly 32 domy, které obývalo 12 pololáníků, 10 čtvrtláníků a 10 jiných, jako nádeníci, kováři
a obuvníci.
Obec želatovička skládá se z pěti částí: Husárkova, Trnečnice, Charamska, Novosad a
Komínů.
O Charamsku se vypravuje, že to býval selský grunt (3/4 l. s 40 m, polí) Chararnzův, který
pro nesnesitelná břemena robotní jej opustil; vrchnost grunt zbořila a místo to s připojenou
loukou proměnila v louku. Rozsáhlá louka rozkládá se mezi čís. 6 a 7 a sluje podnes
Charamsko.
Rodiny přes 100 let zde usedlé: Konupčíkové, Konupkové, Barboříkové, Válkové,
Zapletalové, Ševečkové, Dohnalové, Valingerové.
Farou přísluší obec do Přerova. Tam odváděli dříve i desátky: 12 sedláků po 15 kopách 36
snopech žita a ovsa, 10 podsedků 20 kuřat a 150 vajec. Výkup z toho byl l1, kr. za snop, tedy
asi 2700 zl. Socha sv. Jana z r. 1738.
Škola postavena r. 1844nákladem velkostatku, ač již r. 1834 činí se zmínka o ní; Želatovice a
Tučín obstaraly dovoz staviva a dodaly dělnickou práci. Před tím vyučovalo se v jedné části v

panském dvoře. R. 1884 rozšířena škola na dvojtřídní. Dětí školních bývalo průměrně 97, ale
přibývalo jich tak, že do r. 1898 vzrostl počet jejich na 197. Následkem toho zbudovala si
obec Tučín vlastní dvojtřídní školu a tím se odškolila. Za to přiškoleno do Želatovic Podolí a
počet žáků se tím téměř nezmenšil. Déle učili: Jiříček, Fr. Hanzlík —1866, Fr. Kalman —
1896, Ferd. Janiš —1921, po něm Leopold Baláš.
Učitel míval dříve 220 zl., k čemuž dostával 12 měřic žita (rzi), 6 měřic pšenice (žita) a 4 měř.
ječmene. Mimo to chodil po koledě a „psal tři krále". Škola má knihovnu a chová rukopisy od
r. 1841, kdy zde působil učitel Fr. Hanzlík z Dluhonic, který zemřel r. 1866 cholerou. Dnes
jest dítek 107 ve 3 třídách.
V obci jest dvůr hr. Magnisa, budova to přízemní, jejíž jedné části posud se říká „v zámku", a
pak sladovna.
R. 1750 přiznala vrchnost,1) že má dvůr v Želatovicích s 638 m. polí, luk na 72 v. sena a 12 v.
otavy, v Tučíně dvůr s 312 m. polí, 12 v. sena a 5 v. otavy. Vrchn. dobytek se pásl společně s
poddanským. V želatovickém rybníku nasazovalo se 18 kop kaprů a v pivovaře se vařilo 120sudů piva, u Tučína stálo 220 m. lesa (Vejvaria 80 m., Hájek 142 m.).
Dávky poddaných: Želatovští platili 23 zl. 33 kr. pozem. činže,2) 5 zl. 42 kr. místo předení,
36 kuřat a 216 vajec, Tučínští3) 39 zl. 36 kr. pozem. činže a 4 zl. 52 Va místo předení, 19
husí, 78 kuřat a 720 vajec. 11 podruhů na panství dávalo 49 zl.
Robota: ^láníci po 3 dnech týdně s 2 koni, YJáníci a podsedníci po 3 dnech pěšky, podruh den
týdně celoročně.
Později robotovali ku dvoru po 2 dny týdně s potahem 3 koní, neb 4 dni roboty pěší. Od sv.
Jana do sv. Václava robotovali 5 dní pěší, ale pátý den byl jako jinde chlebový, jelikož
dostával robotník za něj věrtel (V2 měřice) rzi. Byly však také dávky v naturaliích, husy,
kuřata a vejce. Výkup z toho obnášel 700 zl.; čím déle však kdo s placením výkupu otálel, tím
více pak musil platiti.
Z katastru jest 377 ha polí, 25 ha luk, 6'32 ha zahrad, 17 ha pastvin; na obec. pečeti z r. 1699
jest nápis: OBECNI : PECZET : ZIELATOWITZ : 1699 a ve znaku radlice. Pošta Přerov.
Trati slují: Nivky pod Tměném, Krejnice, Padělky, Lopata, Běhulky, Nový, Opletá, Zácestí,
Remís, Za val čí, Nová za skalou, Pod skalou, Nivky pod výhonem, Přední díly, Záhonky, Ve
šraňku, Díly za dvorem, Skleňáky, Zárybničí, Kamení, Příčky, Čtvrtky, Za cihelnou, Díly na
rovinách, Stráně, Roviny, Zápotočí, Nivky za potoky, Přidánky, Egypt, V černém, Starý
trávník, Záloučí a Novinka pod silnicí, (r. 1749) Od Podolská, U rybníčka, V luhut Hradlice,
Vinohradek.
Z pohrom živelních připomíná se požár 5. května r. 1868, kdy vyhořela celá doškem krytá
část vesnice za potokem a r. 1884 dne 16. května sníh a zima, t. r. v červnu krupobití. R. 1866
po bitvě u Tovačova a Dubu přišli sem Prusové, kteří se hrubé chovali k obyvatelům, a s nimi
cholera.
-------------------------------------------------------------------------------------------1) Vrcbn. přiz., č, 209.
2) Valník po l zl. 24 kr., YJáník po 45 kr. 8) 1/2láník po 2 zl. podsednik po 45 kr.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Spolky: R. 1895 žal. Čtenářský spolek (dnes Nár. jednota), Raiffeisenka (1898), r. 1902 pro
pojišťování skotu, r. 1907 hasičský, r. 1919 D. T. J., Domovina a r. 1921 „Sokol". Kontrib.
záložna.
V Želatovicích mimo jiné narodili se: Dr. Karel Kry s k a, advokát v Přerově, Jos. Vykoukal,
byv. zem. poslanec & velkostatkář v Lochovicích.

Žeravice
polit, a katastrem (282 ha) samostatná ves sev.-záp. (6-8 km) Přerova na silnici z Předmostí
do Kokor v malebném údolí při řece Olešnici.
S počátku 17. věku bývalo tu 23 domů (lán s 48 m. polí, 10 ¾ l. po 36 m., ½ l- s 24 m., 1/4 ls 12 m. a 9 zahradníků. Za války 301eté zpustly 2 ¾ l. (Havírovský a Říhovský) a ½ lán
(Tomášovský). Na laně r. 1678 byl Jan Topinka a před ním Mikuláš Valach, na 2 3/4 lánech
Havel Václavů dř. Václavek, Bartoň dř. Špetka. Všech polí bylo 429 m. R. 1749 patřilo
poddaným 5812/8 m. polí, 10 6/8 m. pastvin a 6 2/8 m. zahrad; r, 1794 bylo zde 50 d., 252
obyv., r. 1834: 70 d., 415 obyv., r. 1900: 114 d, a 608 češ. a kat. obyv., r. 1921: 131 d., 708
kat. obyv., z nichž 697 G., l N. a 10 cizozemců.
Trať „Zámčisko" prozrazuje, že tu stávala tvrz, o které se často zemské desky zmiňují. Na
tvrzi seděl ku konci 14. stol. Bareš Číhovka z Číhovic, který se proto psával ze Žera víc.
R. 1368 prodal Bareš ze Žeravic svůj majetek ve Vinarech, dvůr a tři činžovní čtvrtlány
Rusovi z Kokor, r. 1376 prodal Žeravice svému strýci téhož jména a pojistil násl. roku 1377
zde a na polovici vsi Jirkově, kterou toho r. od Divy z Čekyně koupil, 200 hř. gr. věna své
ženě Dorotě.1)
Mimo Barše, uvádí se Hanuš (Jan) Gíhovka, který také se psal ze Žeravic. I tento měl ženu
Dorotu, jež však již r. 1392 byla vdovou. Tato byla dvakrát provdána. První její muž byl
Protivec z Gekyně, který r. 1385 pojistil jí 40 hř. gr. v Penčicích a později r. 1391 vyznala, že
žádného věna ani jiného práva v Penčicích nemá, a druhý Hanuš Gíhovka ze Žeravic.
--------------------------------------------------------------------------------') Z. d ol., I, 755, 993; — III, 332.
---------------------------------------------------Alespoň vypravují desky, že zmíněného r. 1392 Dorota ze Žeravic, vdova Číhovkova, spolčila
se s dětmi, které měla jak s Protivcem, tak s Číhovkou na své věno v Žeravicích a Jirkové.
Synové Protivcovi byli: Protivec z Chválkovic a Ondřej z Pavlovic, děti pak Gíhovkovy
jmenovaly se Jan, Václav, Bareš a Kateřina. Téhož r. 1392 Bareš z Gíhovic dal těmto dětem,
snad jim byl strýcem, některé zboží v Žeravicích.
R. 1418 prodal Václav Číhovka, po otci tak nazývaný, Protivcovi z Chválkovic a drahému
nevlastnímu bratru Ondřejovi z Pavlovic polovici vsi Řeznovic s přísluš, a od Vlčka z Tučína
koupil t. r. ves Sedlec.
Václav Gihovka ze Žeravic měl časté soudy se sousedy.
Po skončeni bouří husitských přijal r. 1437 Václav na spolek bratry z Pavlovic Protivce,
Heřmana, Jana a bratry z Ghvalkovic Ondřeje, Václava a Jana na Prosenice, které koupil od
Bohuše z Kokor s jedním břehem Bečvy, tvrzí, svobodným dvorem a mlýnem a na Žeravice,
svého strýce pak Barše na Sedlec a polovici Lhoty.
Václav z Žeravic zemřel asi brzy po roce 1442. O zdejší tvrzi mluví se až r. 1446 jako o pusté.
Toho r. totiž prodali Ondřej z Chvalkovic a Heřman z Pavlovic Jindřichovi z Kokor a jeho
matce Elišce z Jinošova pustou tvrz se svobodným dvorem a mlýnem v Žeravicích. Jindřich
psal se pak také ze Žeravic, jak čteme při prodeji mostu přerovského Vilémovi a Vratislavovi
z Pernštýna a pojistil za souhlasu své matky Elišky z Jinošova své ženě Heleně z Bětova věno
80 hř. gr. na Žeravicích s mlýnem tamtéž.
Tak spojeny byly Žeravice s Kokorami (v. t.).
Po opětném zahájení panského sněmu v Olomouci, dovídáme se až r. 1504 o Kateřině z
Kokor a Žeravic, provdané za Otíka z Lazník, který ji vložil věnné právo v Lazníkách. R„
1506 prodal Bartoš či Bartoloměj z Kokor Hynkovi z Ludanic a jeho dědicům své zboží v
Žeravicích po svém otci, patrně Jindřichovi zděděné, totiž tvrz, polovici Žeravic, podíl na
svobod, dvoře a polovici mlýna, čemuž odporoval bratr Divá z Kokor, a pak také majetek,
který měl ve Lhotě. Nicméně Divá z Kokor a na Žeravicích přijal r. 1509 bratra Bartoše na
spolek vsi Žeravic s přísl. Hynek z Ludanic prodal pak r. 1527 bratrům Vilémovi a Kunšovi z

Vrchlabí a na Čekyni svoji polovici Žeravic s dvorem a vše, co měl ve Lhotě a po 4 letech r.
1531 získali tito druhou polovici Žeravic od bratří Jana, Václava a Puty z Ludanic, kteří jim
vložili do desk také všecek svůj statek ve Lhotě.
Tak spojeny r. 1531 Žeravice s Gekyní (v. t.).
R. 1581 koupil Žeravice, Čekyni, Penčice, Kunzlovou a Žeravskou Lhotu Tas Podstatský z
Prusinovic,1) po němž následoval r. 1591 Jetřich Podstatský z Prusinovic, který r. 1602 zapsal
své ženě Bohunce Odkolkovně z Újezdce na svém vlastním zboží na tvrzi a vsi Čekyni, na vsi
Žeravicích, vsi Lhotě Zábeštné, dvou dvořích a mlýně věna jejího 3000 zl., nad věno 3050 zl.
a z lásky manž. 950 zl.2) Po Jetřichovi držel statky ty Tas Václav, účastník povstání proti
Ferdinandovi II.
R. 1662 nabyl koupí statků, k nimž Čekyně a Žeravice příslušely, Jindřich Maxmilián
Brabantský z Ghobřan po narovnání s Mořicem Žeranovským ze Sezemic. Během dalších let,
jak při Čekyni vyloženo, staly se součástí panství přerovského (v. t.).
Již ku konci XV. stol. rozšířilo se zde učení českobratrské, takže se v Žeravicích odbývaly
důležité synody bratrské. Tak r. 1543, kterého jati byli Br. Jan Augusta a jeho sekretář Br.
Jakub Bílek, a r. 1604, na které se Bratří hlasováním přiznali k nauce Kalvínově o večeři
Páně, čemuž odporovali zástupcové přerovského sboru; r. 1616 dne 26. dubna na synodě
zdejší zřízen na kněze Br. Jan Amos Komenský.8)
Ještě r. 1633 praví kokorský farář Martin Kolčinský v popise své farnosti pro olomouc.
konsistoř, že bylo v Žeravicích ještě 13 nekatolíků.4)
Zde udržel se hanácký kroj až do r. 1875 (str. 26, 27). Nábytek jest novodobý; jen v některých
rodinách uchovávají ještě pěkné malované truhly. Do r. 1848 svítívalo se v příbytcích hořící
loučí (posvěty).
Obec je přifařena do Kokor. Na návsi stojí kaple sv. Václava; za vsí v poli směrem ke
Kokorám kaple sv. evang. Marka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1) Vložili mu zboží to do desk rukojmí: Hynek Posádovský z Posádova, Jakub Vojsko z
Bogdunčovie a Václav Ořechovský z Honbic.
2) Z. d. ol., XXXII, 23. 3) Gindely, Dekrety Jednoty bratrské, str. 165, 202. •>) Ed. Muller,
Farnost kokorská 1. 1633. Selský archiv, 1903, stí. 115—118.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do r. 1874 byly Žeravice při školeny do Kokor. T. r. vystavěla obec vlastní budovu pro školu
na místě nevhodném, zv. „Bělidle". Dětí přibývalo; r. 1889 rozšířena na dvojtřídní; proto
zvýšena škola o patro. Ale již r. 1910 viděla se nutnost rozšíření školy o třetí třídu. Teprve r.
1921 zřízena pobočka a r. 1924 třída třeti. Dětí jest 1927 ve 3 tř. 122. Zmínku zasluhuje nadučitel Lad. Hudeček, velký znatel a sběratel hmyzu, známý ve vědeckém světě. Učili zde Jos.
Kunnert 1874, Jos. Máta —1892, Fr. Neradil —1907, L. Hudeček —1917, Alois Dlouhý od
1920.
Mlýn býval v Žeravicích od nepaměti a sice u stavu pod Žalkovem. R. 1707 zničila jej velká
voda a proto vystavěn v Žeravicích. V Žeravicích bývala také panská palírna, z níž jest nyní
hostinec. Severně Žeravic je Nový dvůr; bývaly zde stáje, v nichž se chovaly ovce, krávy a
koně; nyní zeje prázdnotou, jelikož majitel pole z části pronajal rolníkům.
Poddanské poměry r. 1750 viz na str, 17. a 18. Pamětníci vypravují, že se robotovalo před r.
1848 takto: Z gruntu bylo s potahem roboty 3 dni v témdni neb 4 dni pěšky; pak byla robota
chlebová po 13 dní trvající, za kterou dostával sedlák věrtel rzi; byla prý to však sama pleva a
dělal se z toho šrot. Ctvrtník robotoval z 1/2 gruntu, chalupník iy2 dne týdně. Pracovalo se i v
noci i v neděli, jak pánům napadlo. Také děti již od 6. roku robotovaly, jako pasáci ovec,
později při volech a konečně pracovaly v poli s potahem; neposlechlo-li dítě, býval otec
trestán vězením i bitím.
Platy mimo robotu byli značné; z gruntu 24 zl. 8 gr. a l denár, 2 páry kuřat a kopa vajec

odvádělo se prý na zámek do Gekyně. Rychtáře jmenovala vrchnost a ten poroučel při robotě
tak, jak mu dráb každého rána nařídil. Dráb určov.al, kolik bude třeba lidí i potahů, rychtář
pak jen práci rozděloval, začež měl polovici roboty sleveno. Když nastal po r. 1848 výkup z
roboty, připadlo na grunt 750 zl. a sice 50 zl. musil sedlák položiti hned a 700 zl. po novém
roce, načež dostal list propouštécí.
Starý soused Chromeček vypravuje, že jeho tatíček jim říkal, že byli zdejší lidé jeden čas
nuceni prodávati pole Němcům, jichž se zde mnoho usadilo. Nebyli prý hodní, loupili i kradli
po okolí a byl prý to zpurný a nebezpečný lid. Později byli pochytáni, zvěšeni a jejich grunty
dostali za levný peníz lidé domácí. Chromeček pamatuje ještě dvě německé rodiny.
Majetek obce pozůstává ze 3'78 ha polí a luk, l ha lesa, 13'62 ha pastvin a skály v trati zv.
„Skalica", společný to majetek 29 usedlíků. Jest to devonský vápenec, který se láme a rozváží
na stavby a silnice. Zmínky zasluhují také lomy pískovce, zde písečníky zvané; písek je někde
šedý a vozí se ke stavbám, někde červený, který se rozváží do zahrad a sadů přerovských.
Obci patří chudobinec, stáj na býky, hasičské skladiště.
Jména tratí: (1719) Nad Suchým potokem, pod silnicú, Pistarky, nad Rokytskem, Přidánky,
pod Sykorníkem, (dnes) Skalica, Hajnica, Trávník (obé poslední bývalá pastviska), Žalkov
(pozorovány zmije 1908), Vrzalov, Padělky, Čtvrtě, Pod silnicí, Zmoly, Písařka, Kopanky,
Podolčí, Kříby, Stráně, Špičáky, Mezi-boří, Podsedky, Přihony a Mesla; blízký les slul Boří
neb Pod-boří a jest dnes na jeho místě pole; z katastru jest 247 ha polí, l-07 ha luk, 5'39 ha
zahrad, 14 ha pastvin a 3'25 ha lesa. Na staré pečeti před r. 1750 jest nápis: PECZET•
OBECZNI• DIEDINI-ZIERAW-CZ, a znak: krojidlo a radlice; na dnešní opis: PŘEDSTAV •
OBCE • ŽERA VÍC, a ve znaku Boží oko.
Obyvatelé zabývají se hlavně zemědělstvím; na polích pěstuje se obilí a chmel; chmelnic
velmi ubývá; dříve selo se více konopi a luštěnin. Mnozí pracují v lomech, cihelnách a chodí
na práci do továren do Přerova.
Spolky: Čtenářský spolek „Hanák" s knihovnou (z r. 1891), odbor Národní jednoty, hasičský,
Domovina, chovatelů hovězího dobytka, politic. organisace komunistická a FDTJ. Pošta
Kokory.
V okolí při zakládání chmelnic a jiných různých příležitostech nalezeny popelnicové hroby,
zvláště mezi Zámečkem a Žalkovem; jméno Žalkov není asi nahodilé. Na Zámčisku, místu to
bývalé tvrze, bylo před 80ti lety ještě možno rozeznati základy obydlí a stájí, vesměs z
kamene a cihel, jež se podnes zde vykopávají. Na vršíčku v jednom sklepení nalezeno 8
brnění, jedno zvlášť nádherné s hledím, krunýřem a pláty, při tom mnoho kopí a opodál od
místa toho i meč; to vše chová museum olomoucké. R. 1913 sesypal se jednomu občanu v
zahradě sklep. Při urovnávání nalezl kovovou skříňku, v níž byly naskládány peníze ze stol.
15. a 16. ve sloupky na okraji stářím slepené; nález byl rozebrán.
Samota. L a p a č, skupina 14 chalup s 61 obyv. již. Žeravic, založená r. 1772 Arnoštem svob.
p. Petrášem na 4 vrchnostenských lánech při hostinci zv. „Lapač".
Roku 1834 bylo zde jenom 7 domků s 44 obyv. Jest přifařen do Kokor, a přiškolen do
Žeravic.

Zaniklé osady.
Kromě uvedených zaniklých osad připomínají se v dějinách okresu dvě osady: Lhota, a Lhota
Hanušova, jež těžko lze umístiti.
Lhota bývala prý hned u Brodku (vých. něho), po níž zůstaly pouze jména tratí, Lhota,
Zámeček, Stráž, Kaznov.
Lhota Hanušova někde prý u Penčic neb Čekyně. Tak r. 1381 koupil Zdeněk z Čekyně od
Filipa z Penčic m. j. dva díly krčmy ve Lhotě Hanušově a téhož r. zapsal Bolek z Penčic své
ženě Gutě 25 hř. gr. na 4 lánech tamtéž. Podobně pojistil r. 1385 Protiva z Čekyně své ženě
Dorotě věno m. j. také na jednom lánu v této Lhotě a r. 1389 koupil zde Divá z Gekyně od
Oty z Penčic 3 lány a čtvrtlán s příslušenstvím.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opravy a doplňky.
Str. 52., řádek 11. shora místo Račovskému z Radova čti Rácovskému z Rácov
„ 131., „
6. ,, po slově Arnoštu přidej Bohumilu
„ 136., „ 11. „ místo Petrášprý čti Petráš prý
„ 141., „
3. ,, před slovem Bohumil přidej Arnošt
„ 251., „ 13. zdola místo Nitek čti Vítek
„ 186., „ 17. „ místo u Přerova čti u Kroměříže
„ 104. k řádku 11. shora přidej obraz:

Str. 196., řádek 15. zdola místo Želechovice čti Želatovice
„ SOI., po 7. řádku shora přidej: Mlýn po f Danielovi mlynáři byl r. 1594
prodán mlynáři Janovi za 2200 zl. Když pak za SOleté války od vojáků
, byl spálen a polovice jen polí oseta a mlynář Jan zemřel, byl r. 1627
dne 23. července za 1800 zl. ponechán Janu, vlastnímu synu zemřelého.

„ 211., nad 1. řádek shora přidej: Bývalo zde s poč. XVII. stol. 63 domů (31 '/„l- po 46 m., 19
V41. po 23 m., i/sntk s lli/2 m., 12 domků bez poli). Za SOleté války opustlo 11 V21., 3 VJ- a
domek, z nichž ještě r. 1678 stálo pusto 7 J,'2l-1 uváží-li se, že do t. r. nově opustlo 9 domů (4
'/.21., 2 Vil- a 3 domky), jest obraz obce z té doby příliš žalostný. Ginž. poli bylo 237 m. R.
1749 náleželo poddaným 17302/s m. poli a 14'/8 m. zahrad. R. 1794 bylo tu 82 d. se 2700 m.
polí a 593 obyv., r. 1834: 89 d., 693 obyv., r. 1900: 189 d., 1202 češ. a kat. obyv. až na 4 N. a
l žida, r. 1921: 229 d., 1481 obyv., ze kterých 1452 C., 10 N., 2 jiné nár. a 17 cizozemců,
1314 kat., 11 evang., 121 češi., 5 jiného vyznání a 30 bez vyznání.
„ 216., na 3 řádek shora přidej: Poddanské poměry r. 1750 v; na str. 228.
„ 219., na 6. řádku zdola přidej: Pečeť obec. z r. 1626 měla nápis: PETCET • DĚDINY •
BRODKV • 1626 a ve znaku v horní části abatyši, v dolní utíkajícího jelena na levo. Obec
měla 17 m. polí (15 na Lhotách, 2 ve Luscích). Trati sluly (1749): Za Branou, Za Chaloupky,
Na Lhotkách, V Kopcích, Na písku, U Chrasti.
,, 221., řádek 8. shora misto číchovic čti Číhovic
,, 222.,
„
7. „
„ Frenštátu čti Frankštátu
„ 230.,
„ 11.
„
„ Tomáš čti Tobiáš
,, 238., ,,
9.
,,
„ misto tsúpila čti stúpila
„ 241., na řádku 10. přidej: Nový majitel r. 1671 přiznal česky, že má na majetku zdejším 18
komínů (v zámku 7, ve 2 dvořích, ve 3 mlýnech, v ovčfrni, ve 2 šperhausich, pivovaře, palírni
a prádle).
„ 244. řádek 17. shora místo Elišce čti Kunce
„ 248., před 13. řádek zdola přidej: Trati se jmenují: Lísky, Dubrava, Bláně, Dráhy, Panské
záhumní, Trávníčky, Vrchní Újezd, Kačična, Pusty, Za struhou, Závodí, Pastevníky, Náplaty,
Slatiny, Oblaky, Látalky.
„ 255., řádek 2. zdola místo z Domamilic čti z Domamyslic
„ 261., na 7. řádek zdola přidej: Trati před scelováním : Kráčiny, Náklady, Breskovce,
Mrlénky, Daničky, Zapletalovský, po sceleni: Újezda, Díly přední, Oblominy, Trávníky,
Louka.
„ 264., řádek 2. shora misto své čti jeho
„ 267., „
9. zdola místo Čechovic čti Číhovic
„ 280., „ 11. zdola po slově Beštem. přidej: E. 1667 nazývá se majitelem dvoru Michal Jan
Urmen zUrmen a 3. července 167J. učinila Polyksena Veronika Urmenka rozená
Klykočovská české přiznáni, že má na svém dvoře v Zábeštní Lhotě 4 komíny.1)
„ 293., řádek 7. shora místo Prusinovský čti Zoubek ze Zdětína
>) Bekt. odd., č. 17.
Str. 329. po posl, řádku dole přidej: Za války odevzdány 3 zvony; zůstal pouze onen z r. 1677.
Když se jednalo o zakoupení nových zvonů, byl starý prodán firmě Hillerově za 5100 K. Táž
firma dodala r. 1925 3 nové zvony za 36.000 K.
„ 330. po 15. řádku shora přidej: Z farářů déle působili: Jan Mathiáseh (1822—1834), Ant.
Till (-1845), Jos. Plachý (1865-1877), Jan Dolina (—1887), Jos. Matyáš (1893-190)), Jan
Podřický (-1911), Florián Hluštík (—1921), odtud Jan Bebar.
„ 389. na řádku 10. zdola přidej: Učili na škole: Alfons Navrátil a po něm Lasák Richard
(1904—1926). Od té doby Jaroslav Matulík, za něhož se učí ve 4 třídách.
„ 390., řádek 16. shora dodej: Spolky pól. (nár. soč., soč. dem., komun, a lid.) a Sokol.
,. 402. po řádku 18. shora nutno dodati: Ze zvonů za války zůstal pouze jeden (z r. 1630); c.
1924 koupeny nové 3. Déle zde působili faráři; Karel Herzig (1822—1840), Ondřej Karas (—
1864), Matěj Přivřel (—1874), Antonm Hejbal (—1888), Jan Stančík (—1894), Ant. Weisser
(—1914) a odtud Theodor Wagner. Oltáře má kostel tři: S v. Prokopa, P. Marie-Lurdské a sv.
Josefa.

