E PH[t5ETÍ HĚ

Č tEnÍ

-r
=i E =i I

č _Ž

BEEAllI
-rt r.ljcrv

-Ů

t:.. r'

:í

j.

:l ::1,,1.,,p..-. ].

ftl,r: r'y , il

':tŤ ? '
j.

m:lc:r'á ,

l.*;:.Lt

'Ln r_g

r

-*imxr:v*. ; ť ji::,,r*j- !:|\'ilr'y

_V},,}

:L

n

l.;

a

n

It #:.j

i rr y

{] 1

t*sn

-r]

t: r*

"

vý

ř].:i-

:i

[':

y

ů t,:lril 1r F.'r-*git*tlriě pr*iPr-xvi1;t l,;nrní gie: pť 'i c:br*r:ri:1 nr r].tr}'*tJť .:.i Vp
i:].n;Ye.irií Í "1j..}6;ri;r ň:i.mxnvá, l','vť .l'L'a ť j),r'i:vá, f'lj..1t".tš tl [:'rltrJl.:,.t. |':.vť *t-;:r
F:.nt1'dinclv*, }]rJrn#.:l,:. ňtť rpána'|,:., V].acl inrJr' [3rnc:h*rl':'*.;i,_í ;l.y'1;15-i];.11' 1::'L1fj|r:"
l':.r:mj'gir* $Fj xr*tl,:'a].*i Í |i l:rncjpnr_ni..r *ir-nl.,:ď:lrn c:l,:.r'ltltt-t clbť ;.r.rrů ".ť v].,á'}'trií

pr;lcJěl,;cvJirtí

.jr.l ;i:t*-jrnť 'lrt.r !.}#.{rl xt*rr'r:';ť ;r Iitxr"l::aň ii r:etn:í
;':;rpr'll .jt}i_Li. V.F:'r't:lr: t_rť ,ti:l.;x, l''l "l-{].av,áť : L:'{:rvá ;i l''."si'r"r.ivJt

;r;.c.sJ't-tltt"'l

[...*rrcJť -.p-Í ;in\,.s." [:'ci'b.m

ZÍ vllNKy 0

1Bcl

qD

e'

s
š'

\

l
I

REGION VYSO

';'ť "

A

I

t

&

tI

.t

f\

(

l

i

ryvek)

Thk od srdce na světě nikde mi

sk ivánek ne7azpí vá,
tak nikde nepohladí mne douš kou mate í mez...
Mti,j ty chudobn kraji, kde hospodá dí vá se, dí vá,
co vykouzlit z klftcku té pftdy, zda polí č ko,palouk č i
Ies...
Ví tej, domove, ví tej! Zde lehko, veselo je mně,
tak blí uké ,tak známé je vš ecko, jako bych vč era tu byl.
A p ece po dlouhé odluce p ijí ž dí mz daleké 7emě,
p es hory, doly a eky, sta a sta mil...

(
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chod směrem k ProsetÍ nujsou dvě lesní

tatě-Na uš í ch

tistí cí mdo Tresné ho potokave Lhotěu oleš nice.
S okolí m j e Bť oví spoj eno silnicí ť etí tí dy, smě ují cí
zalesněn1im ridolí m podé l potoka do Š vace, kde se
napojuje na silrrici vedoucí z Ví ru do Tiš nova. opač n m
směrem vede silrrice mezi wchyHrilkovice aKlí nek do
Prosetí na. Spojení do Lhoty u oleš nice je mož né polní
c e stou vedoucí na s everoy.cho d. Nej b 1 iž š íž elezruč ru
staniceje v Nedvědici, asi 10 km od Brtbví .
Katastální uzemí Brtbví je vymezeno najihq směrem
ke Š vďci, mí sftrí tatí Tor vky, najthozápadětratí Straně.
S katastráIní m rizeÍ ní Í nČ ť yDvoni sousedí les U lí ska. Na

na kÍ eré seveměji navazuje ridolí s bezejmerrn1m potokerr1

Brť oví ,malá moravská ves, Iež i v Nedvědické
vrchovině, tvo í cí jihov chodní č ást Homoswatecké
vrchoviny, která se rozkládá na severov chodě
Č eskomoravské wchoviny.P esné zemepisné sou adnice
Bďoví jsou: 16o 22' 20" q chodní dé lky, 49" 31' 5l"
sevemí š í jry.Brtbví lež í v nadmo ské qš ce498mn. m.,
v závěruš iroké kotliny pod prameniš těm bezejmenné ho
potok4 kteq pod vsí nap áji mal rybní lq proté ká strn m,
mí sty skalnat'.fon zalesněn1m ridolí m a ve Š vďci se vlé vá
do Svratky. Brt'ovská kotlina je ze severozápadu
ohranič ena h ebenem, jehož nejv1sš í mbodemjsou Stáně
(57 9,8m n.m.). Soverozápadní svahytohoto h ebenujsou
zalesněny a prudce spadají do dolí Tresné ho potoka
a elry Swatky. Jihoq chod brtbvské kotlinyje lemován
rovněž h ebenem. Jeho nejvyš š í mibodyjsou Hrilkovice
(625,5 m n. m.), Kl nek (625 m n.m.) a Vrchy (63 7, 8 m n.
m.). Na severoq chodě se brtbvská kotlina velmi mí mě
zvedá do zalesněné ho sedla s mí strí mnázvem Smrč iny,
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aBrtbvské starrě (Smrč iny). Polní bat'nesejmeno Újezd'
Pote zaÚjezdy a les Bďovská strá tvo í severní hranici
s uzemí m Lhoty u olŇri ce. Zipadnimsměrem k Bolďí nu
je hranicí opět Brt'ovská stá . Mí sbrí tatě Raduš lry a Dí ly
vymezují západnihrancikatastrální hotaemiBrtbví ke
Korouž ré mu.
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1435nazé m]uveVelké mMez1Í ič i.Zaválekuhershch
stál panVilé m z Pernš tejna věrně na straně krále Ji í ho
z Poděbrad. Teprvepo jeho smrti, tolo,lt{72,p estoupil
na stranuuherské ho krále Matyaš eKorví n4jenž ho roku
I475 odměnil ri adem komorní ka Markrabství
moravské ho. Tento u adVilé m z Pemš tejna zastávaldo
roku 1485. V letech 1487 až 1514 byl pan Vilé m

z Pemš tejna.
Nej slavněj š í mč lenem starobylé ho moravské ho rodu
erbu zub í hlavy byl p an ) rlé mz Pemš tej n4 vnuk první ho
pána Bďoví z rodu Pemš tejnri. Narodil se kolem roku

Nazev vsi Brtbví j e odvozerr od pť rvodní ho zaměstrání
její ho obyvatelstva které se zab;valo vč elďství m. Ves je
slovanské h o založ eni a vznikla patrně koncem KI. nebo
zač átkem XIII. stol etí kolonizací drobnou zemanskou
rodinou z blí zké oleš nice. První pí s emnáryráva o Brtbví
pochází vš ak aŽ z roku 1349. Z obsahu tohoto zápisu
v Ze.mslcych deskách brněrrs\ch se doví dáme, ž e majitel
vsi Mikuláš eč en1 strniš tě, ma|y zeman' s manž elkou
Agátou prodali v roce 1349 sv j majetek v Brt'oví
( uváděno jako Byrczowie ) Hartlebovi zKleč an,
pocházejí cim ze zámož né ho vladycké ho rodu, jehož
piivodní m majetkem byl Č emví rpod Pemš tejnem, kde
měli vladytové pevn hrad. Vedle Č emví rudrž el Hartleb
z Klďan Brt'oví , Boleš í n, Lhotku a na Blanensku Němč ice
a Svinoš ice. Brtbví pat ilo Kleč anslim aŽ do roku 1398,
kdy bylo prodáno Janovi a Arklebovi z Mouchnic. Po
soudní ch qporech áskď Brt'oví do drŽení Heralt z Ktrnš tatu.
Po jeho smrti v roce 1407 p ipadlo Brtbví jeho dce i
Žofii, provdané později za Albrechta Lukovské ho ze
Š temberka. Žofie svě ila Brtbví do správypanu Vilé movi
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drž eti

Brtbví piděleno k panství

až do roku 1529

9

mladš í hoz Doní na. K loucké mu panství kromě pusté ho
hradu Loukapat ilo městeč ko oleš nice a dalš í ch23 vsi,
vč etněBrtbví . V roce 1598 zí skal loucké zbož í odKarla
z Lichtenš tejna Pavel Katharn z Katharu. Dále drž e|
kunš tátské pansť ví , k němuž se poč í talob yvalé zbož ihndu

azámek Kunš tát s p í sluš enství mMatyáš Mincza ze
Zaruš ic, v roce 1562 jej vyst í dal Hynek Posadovsk1
z Posadova a ješ tě té hož roku Jan Fridrich hrabě
z Hardeka. Htabataz Hardeka a na Letovicí ch vlasbrila
loucké panství aŽdo roku 1590, kdyjej koupila Johana
EvazLichtenš tejn4 paní na Kunš tatě, manž elka Jind icha

Pernš tejnové .V letech 1529 až 1558 patilo loucké panství
Č ernč ickm z Kácov a.V roce 1 55 8 zí skal hrad Louku

loucké mu, které

na Pemš tejnp í liš daleko, bylo

V roce 1469 pÍ 1padl k rozsáhl;im pernš tejns{im
drŽavám i hrad Louka u Kunš tátu. Protož e zBrtbví bylo

Vilé movo. PanVilé m z Pemš tejna dovolil rcdinam č eslc ch
bratÍ i, aby se usadily na jeho panství a s velkou
pravděpodobností se tak stalo i v Brtbví . Brtbvš tí vděč ili
panuVil movizadvojí obdarování . Dne 19. záŤ it5OO
vy'dal na Pemš tejně listinu' kterou osvobozoval městeč ko
B1sť ici a 62 vsí parství pemš tejnské ho, mezi nimi i Brtbví
od povinnosti š enkovat panské pivo. Později osvobodil
pan Vilé m li stinou datovanou na Pernš tej ně 8. č ervence
15 1 5 vesnice panství pemš tejnské ho, mezi nimi i Brtbví ,
od povinnosti vozit panské ryby.

zMoravy č eské bratry ustoupil právě na nalé hání

z Pemš tejna nejvyš š í mhofrnistem Království č eské ho.
T ebaŽe byl panVilé m katolí kem, byl k ostatrí m vyzraní m
snáš enliq . Kdyz v roce 1488 chtěl král Matyáš vypudit
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17 49 v brt'ovské m katastru
128 polí poddanské pridy a 7 kusri luk. T etina polí

nezrněrril. Celkem bylo v roce

Mlyná . Poč et usedlostí

Matouš ri, Koblí Žka, Kubí č ek,Hlávek, Dostál, Š enk1,
se od roku 1674 doroku 1749

drž iteli pozernkri č teme samá č eskájmena: Prud!, Sedlálg

zav ďena a zachovďo se

nlilš fr'izemskákomise,abysepsďapoddané nakaž dé m
pansM, jejich polnosti a stanovila da oq podí l. K roku
1657 bylo v Brtbví 13 obydlen;chusedlostí ajenjedin
domek bez polí byl pust'_ . K roku L67 4 sestav podstatrě
zhorš il. Protokol o druhé lanské ví zitaciudáváve vsi 9
usedlostí obydlen1ch a vedle staré ho pusté ho domku bez
polí ješ tě 4 dalš í pusté usedlosti s poli. Celkem bylo
napoč í tano46 kusri polí , která byla za azena do t etí
( nejhorš í ) boniftrí í dy. Lánová soustavanebyla v Brtbví

Coudenhove _ Honrichs.Po t icetileté válce byl azŤ izena

Poslední mi drž iteli Bďoví byla hraběcí rodina

a t i pusté . Poddaní platili vrchnosti roč ně 13 zlatych
woku.Kunš tátské pansM děďl po smrti Jind icha hraběte
Slikajeho syn Františ ek Amoš t Š tk,od které ho v roce
1659 zí skal toto panství Ferdinand Leopold hrabě
z Náchoda. Krátkou dobu (l 67 2 _ l 67 s)byl drž itelem
panství bměnsh- klaš ter sv. Josefa. od roku 1 678 do roku
1 733 pa ilo kunš tátské panství rodin é hrabat zlamberka
Novou wchností pro Brtbví byl od roku 1 733 Jan Theodor
Imbsen" po němjeho dcera Marie Antonie. Svobodní páni
Honrichsovi bylí majiteli pansfuí od roku 1788 aŽdo roku
1901.

a v roce 163 1 jej v1souďl JindictrŠ tit< trraue
z Bassana.V Brtbví bylo tehdy 1 0 usedlostí obydlen;ch

vš ak pozbyl

Iouk4 evangelí k Š tepanŠ miaz Freyhofenu. Poslé zejej
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V drsn

jsou
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Brtbvš tí

robotovali po cel; rok dva dnypě_š í roboty,
pokud byli
sedláci (na č í slel dva april ane;. oomtďi
měli roboiní
povinnosti podstabrě menš í .Podle
Josefinské ho katastrrr
mě-lo.Brtbví 53 4 jiter a5 65 sahri pozemkri.
Z toho by?o
315jiterpolí , 28 jiter luk, 18 jiteriastvin
a 171 jiter lesa.
Celkorn q nos pozemkri byl I ni a dat, ch
26Lejcani.
Da se platila ve v'_ š i 17 2 ztať ch zz a z / i taeicaru.V
roce
1793 bylo v Brtbví 21 dom 30 rodin _
,
celkem 138
obyvatel. o padesát let po zději 25 domrl
se 1 54 obyvateli,
ztoho bylo 69 muž ri a 85 ž en.

i domka i neměli usedlosti ve vlashrictvi
mělije vdědič rré m
najmu. Norn- robobrí patent, kter byl
vydán rovněž v roce
17-75 snjž oval podstatně roboiní povirurosti.

Marie Tereziev roce 1775 (u.u*iatrri assá;.
Sedláci

kopanicí , Na kopci, Homí niva" Dolní niv4
Vejpustky, Pod
Nové sepsaní povinností aplat poddan;ch
nurioitu
]r9rou.

-

uŽ
zrrámajmé namí sbrí chtatí :Stzně,
_Z18.
Ilkamenec, Za htlmnx Nad horkou, Na
dí lech, Zá

století

s dvouqp ež ení mpo cel rok.

v oleš nici.Brtbvš tí platili v té době wchnosti
dvakrát
roč ně ( na sv. Ji í a sv. Vác lav a) 6 zlatych
3 5 a I / 4 lcrej cara.
odváděli 28 měic ovs4108 slepicJO0 vaiec
a sp ádali
65 liber panské ho p ediva.Robotovali
3 dny v t1ianu

ch podmí nkách se pěstovala

pš enice a ž ito.P ebyteč né obilí se prodávalo

zristávala rihorem.
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1.

prosince 1 869 p ejď useďostjejich zeť JosefKotlan

14

1749 až 1754jí drž el Pavel Juránek, v letech |775 aŽ
1788 Jakub Juranek.. V roce 1843 usedlostodwchnosti
zakoupil Františ ek Juránek a svatební smlouvou
z 1 . listopadu 1866 ji postoupil své mu synovi Františ kovi
a j eho manž elce Eleono Í e rozené Š imkové .

s manŽelkou Františ kou, roze,lrou Burš ovoq s podmí nkou,
ž e vyplatí ostatrí m dceramVurcence Burš eMncsncii 1000
zlaty ch a Antonii 700 zlatych.
Č í slo3 _selskáusedlost s 18 a 1/8 měicepolí . V letech

z

Vincence Burš e. Podle svatební smlouvy

V letech

ji drž el Pavel Dostál, v roce l77 5
vdova Dostálová' v roce 1788 Martin Dostál a potom
JoseflDostál.Vrocel82lusedloŠ 'vydraž il,za233)zlatych
Jakub Fuč í k,kter,- ji prodal 13. listopadu 1828 za560
z|atych manž elrim Krejč ov1im. Svatební smlouvou
z 17 . záj 1844 ziskalausedlost Františ ka Krej č í ,m anž eka

Č í slo2 _ selská usedlost se 17 mě icemi polí .

usedlosti.

Anně, manž e|ce Vincence Macha. Svatební smlouvou
z 2l . záĚi 1 877 p eš la usedlost na Františ ka Kubsu. Ml'-n,
kter bylp i č í sle1 už í valavroce l754wchnost. Dcera
Frarrti š ka Kub si si v zala za manž ela Jo s efa Janč í ka.Po d
č í slem1 bylazaŤ azena i jiná usedlost se 20 měicemi polí ,
kterou v letech 1749 až 1754 drž el Jakub Fuč í k
a v roce 7775 vdova po Jakubu Fuč í kovi.Je
pravděpodobné ,ž epozdějš í č í slo1 je pokrač ování m té to

Č í slo1- selská usedlost se 22 mě icemi polí .
V letech 1749 až 1775 jí drž elJanMichálelq v roce 1788
Tomaš Fuč í k.Roku 1808 zakoupilusedlost od wchnosti
Jan Fuč í k,kter ji v roce 1842 zanechal své dce i Marii

rs49

,

,

15

č í slo7 _ selská usedlost se l 6 a 4/ á měice polí . V t oce
1749 usedlost drž el Jakub Jďroda, v letech 1754 až 1788
Jan Kalda. Roku 1820 zakoupil usďlost od wchnosti Jan
Kalda a v roce l82t jip edal své mu bratrovi Josefovi.
V roce 1854 postoupil usedlost Josef Kalda Vincenci
Dufkovi z Louky, kteryzapsal spoluuž í vání statku své
manž elce Františ ce, rozené Kaldové . Manž elé Dufkovi
prodali roku 1873 usedlost zaí OOO z|at chmanž elrim
Josefovi a Marii Kuč eroqm.
Č í slo8_selskáusedlost s 18 měicemipolí . V letech
1749 aŽ 1754 ji drž el Martin Klukan, v letech t775 aŽ
1788 Martin Marš álek, v roce 1 820 Martin Fuč í k.Roku
1830 zakoupil usedlost od wchnosti Karel Fuč í ka v roce

V roce
1868 pat il domek Ji í mu Havelkovi a od roku 1876
manž el m Josefovi a Marii Havelkovm.

2. č ervence 18a9její dceraFrantiš kaHavelková.

Havlové , provdané Havelkové , po ní Ž dědila

rozenáCveč ková.
Č í slo5 _ zápisy chyběj í .
Cí slo 6 _ domek bez polí . V letech 1749 až 1754 drž el
domek JiraProchtuka, v roce I775 JanKotlan. Dalš í
zápisy jsou aŽ z roku t824, podle kten-ch po Anně
a Veronice Havloq ch dědili domek jejich brat i Jan
a Gabriel Havlovi. od roku 1834 pat il domek Anně

usedlostv roce 1869 wé mu synovi Josefovi. odroku 1871
se stala qpolumajitelkou usedlosti jeho manž elka Frarrtiš ka

zakoupil usedlost od wchnosti Josef Vojta a po něm ji
v roce 1841 zdědiljeho syn JosefVojta. Tenpostoupil

Pospí chal, v roce l788 Jakub Vojta. V roce l820

Č í slo4 _ selská usedlos t s 22 a4l8 měice polí . V roce
1749 ž elusďlostJí raVojta" v letech 1754 až 1775 Josef
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jipostoupil své mu synovi Karlovi Fuč í kovia jeho

t6

Martin Kolá a v roce 1 788 Tomáš Kolá . V roce 1 801
zakoupil usedlost od vrchnosti Josef Ko1á
a 15. ledna 1827 jí svatební smlouvoupostoupil své mu
qnovi Tomaš i Kolá ovi, po němž dědilajeho vdovaAntonie
Kolá ová. Tapostoupila 1. listopadu 1865 usedlost synovi
Janu Dvo ákovi a jeho manž elce Františ ce rozené
Bukáč kové .
Č islo to _ selská usedlost s 15 a2l8 mě ice polí .
V roce 1745 usedlost drž el Vojtěch Procltázka, v roce
1754 Matouš Fuč í k,v roce 177 5 JakLlb Bedna a v roce
1 788 JosefFuč í k.V roce 1 807 zdědil usedlost po Josefu
Fuč í kovijehosynJosefa tenv roce 1849postoupil své mu
synovi Josefovi Fuč í kovi.Posledně jmenovan; zapsal
spoluuŽí vání statku 2l . ledna 1 8 5 5 své manž elce Arurě
rozené Š těrbové .
Č í slot t _ zápisy chybějí .
Cí slo 12 _ selská usedlost s 15 a 6/8 mě ice polí .
V letech 17 49 až 17 54 drž elusedlost Pavel Prudky, v roce
1775 vdovaPrudká, v roce 1788 Pavel Prudk . Roku
I 801 zakoupil usedlost od wchnosti JosefPrudlq a v roce
1828 ji postoupil své mu syrrovi Josefovi. Podle svatební
smlouvy z 8. května 1860 se stala spolumajitelkou
Josefova manž elkaAnna rozená Bedn dÍ ová.
Č í slo1 3 _ selská usďlost se 1 7 měicemi polí . V letech
17 49 až 17 54 drŽelusedlost Martin Dostál, v letech l77 5
až 1788 Václav VostÍ iž .vroce 1 8 12 zakoupil usedlost
od wchnosti Jan Hlaváč ek a podle svatební smlouvy

manž elceArurě.
Č í slo9 _ selská usedlost s 24 mě icemi polí . V letech
1749 až 1754 drž el usedlost PavelKola , v roce 1775

1875
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Hlavač kovi a jeho manž elce Františ ce rozené Bwš í kové .
Josef

17

Jakubovi
Fuč í kovij eho syn Martin Fuč í k.Podle svatební smlouvy
z22. dubna 1818 ziskala domek Františ ka Fuč í ková,
manž elkaJosefaondruš lry. V roce 1830jej prodal za24O
zla! ch Františ kovi Fuč í kovia jeho manž elceAnně rozené
Bartoš ové .od roku l 835 pa il domek Josefu Nawátilovi.
od roku 1847 pat il domek manž el m Františ kovi
a Františ ce loukotor"-m. Ti prodali v roce 1868 usedlost

z 3. rinora 1875 postoupil své muzeti Frarrtiš kovi Havelkovi
a jeho manŽelce rozené Proch áakové .
Č isto t o _ domek, kter'- roku t7 69 zdědi|po

Procházka' kter; jej podle svatební smlouvy

Cí slo 14 - selská usďlost s 22 mě icemi polí . V letech
1749 až 1754 drž el usedlost Jakub Peš a, v roce 1775
vdova Peš ová a v roce l788 Tomáš Peš a. Roku 1820
nabyl majetek JosefPeš a a v roce 1839 jej po něm zdědil
syn Jarr Peš a. Ten zem el 27 . tnora I87 3 ausďlost p errzal
jeho syn Josef Peš a, kter ve svatební smlouvě
z 1 8. č ervna 1 875 pipsal qpolumajitelsM manž elceAloisii
rozené Cuhelové .
Č í slot s _ selská usedlost mají cí t7 a 4/ 8měice polí .
V letech 1749 až 1775 drž elusedlost Ji í Fuč í k,v roce
1788 Jan Fuč í k.Vroce l81l zakoupili usedlost od
wchnosti dědici po Janu Fuč í kovi.Rosalie Fuč í kovápustila
v roce 1820 svuj dí l svm sestrám Františ ce a Terezii. Ty
prodaly30. ledna 1827 usedlostzal0O0 zlatych Janu
a AneŽceProchazkor"-im. V roce 1838 zdědil statekJan

z 23. ledna 1 874 qpoluuž í vání manž elce Anně.

Hlaváč ek, kter1 zapsal podle svatební smlouvy

Jan Hlaváč ek ztn el 9. zá i t87 3 astatek zděďl syn

z 12.ledna 1842 ji postoupil své mu synovi Janu
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manž elka Františ ka roze,lrá Havelková.
Č í slo21 _ kovárna. Roku 182 koupil kovárnu od
obce zal40 zlatychPavel Peš a a 27 . č ewence té hož roku
ji za 2l0 zlatych prodal Josefu ondruš kovi. Ten prodal
kovií mu 12. zé i 1836 za2|0 zla!ch Josefu Jandelkovi.
6. dubna 1 84 1 koupil kovárnu za 266 zlatychVincenc
Mareč ek ajeho manž elka Anna rozená Mina í ková.
Manž elé Mareč kovi postoupili 1 0. nora 1 846 kovárnu
Františ kovi Prudké mu a tenji prodal 2. tnora 1853 za320
zlatychJanu Prudké mu. 14. května té hož rokup ipsal
qpolumajitelství kovámy manž elceAnně rozené Machové .
1 9. tinora 1 87 1 Jan Prudh zemÍ el acelou kovámu p ejala
vdovaArrna pro své děti Josefa a Františ ku Prud[ch.
Cí slo 22 _ domek, kteq po Pavlu Jahodovi zdědil

z 19. dubna 1868 zí skal domek Josef Vojta ajeho

rozené Fuč í kové Podle
.
svatební smlouvy

l 3.

listopadu 1 855 koupili domek za 480 zlaQ ch m anž elé
Karel a JosefaBarto ovi.
Č í slo18 _ domek. Roku 1754 a 1820 slouž il jako
obecní pastouš ka. V roce 17 7 5 v něm bydlel Ji í Janda.
Dálesenep ipomí ná.
Cí slo 1 9 _ zápisy chybějí .
Cí slo 20 _ domek, kter-í / vystavěl Tomáš Kolá .
S Veronikou Kolďovou vyž enil domek Františ ek Vojta
a podle svatební smlouvy z 20. Í ijna 1 820 j ej postoupil
své mu synovi JosefoviVojtovi a jeho manž elceRosalii

Č í slol7 - domek, kten- po Tomáš i Fuč í kovidědil
31. prosince |823 Františ ek Fuč í k.Ten prodal
13. ledna I 847 domek 2a288 zlatychJosefu Musilovi
a jeho manŽe|ce Anně rozené Procházkové .

za
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Č í stoz - donrek, kter 22. noral876 prodali
manž elé Josefa Marie Kuč erovi za600 z|atychlgnáci
Š enk; ovi a jeho rnanŽelce JoseÍ ě rozené Vavruš kové .
Manž elé Š enkŤ ovi prodali domek 17. č ervna 7877 za
700 zlatychmanž elrim Františ kovi a JoseÍ ě Ftrč í koq;im.
Č islo zl _ domek, k1eqjz roku 1 8 6 9 nabyl Jo..r š toua"t
a v roce 1876 jej prodal za285 zlat5í clr rnanž elť rrrr
Tomáš i
a Anrrě Do l eŽalov-im. Jďl j e ejn É ze zápisť r o j
ednotliqch

a Arrtonii Hl aváč koqi'm'

_

smlouvypostoupil své mu synovi Josefovi. JosefPrudky
zemŤ el3. listopadur 1869 a donrekzdědiljeho synJosef
Cislo 24 - domek, ktery Z.ledna 1g26 koupi I za36
zlatych. Jan Kolá , ten jej 20. květrra 1855 postoupil
manŽel rn Josefovi a Josefce Peš ovyrr. Ti prodali t s. ian
1873 domek manŽe]ť rm Františ kovi a Františ ce
Hlaváč koqim.
Cí slo 25 _ domek, kter1 v roce 1829 vystavěl Josef
Kolá a podle svatební smlouvy z 72. srpna i839 jej
postoupil svánu syrovi Františ kovi Kolďovi' Pojeho snini
2. prosince 1865 domek p ipadl vdově Frarrtiš ce, která
jej postorrpila i 0. listopadu i 867 své rnu
synovi Josefovi.
JosefKolá prodď domek25. Ť ijna 1 871 manŽelrinr Jarrovi

postoupil své mu synovi Josefovi Jahodovi ajelro rrranž elce
Františ ce. 22. ledna 1 875 domek prodali za 44O zlatych
manŽelunr Vincenci a Františ ce Kolrí oqim.
Č í sloz: _ domek' kten-f roku 1848 r,ystavěl Františ ek
Prudk a 8. listopadu té hoŽ roku jej podle svatební

Brť oví

1 9. ť rnora 1 87 1 Jan Prud\q zemŤ ela
cělou kovámu p ej ďa
vdovaAnnapro své děli Josefa a Františ ku Pnrdk1ch..
Cí sIo 22 _ donrek, kter1Í po Pavlu Jahodovi zdědil
14. prosince 1835 jeho syr pavel a 1 1 . srpna ft7 a jej

650 let obce

(-

století .

20

usedlostech vy'kupovali je brtbvš tí obyvatelé během první
poloviny devatenacté ho století do své ho vlastrictví . Větš ina
těchto usedlostí jsou-dvorce horácké ho typuz 18. a 19.
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rovněŽ z podnětu lrasič ské ho sboru' se lrrálo v Bďoví
poprr'é divadelní p edstaverrí . Rež isé remdvou her
'
Blázjnec r' pnní m poschodí a Malonrěstské tradice, byl
Antorrí n Juránek. V roce 1927 by|o pro divadelní

leŽiqchč irrrrostí '
V roce 1908 bylap i spolkrr zaloŽerraknihovna se 107
svazky. V roce 1926 si rnohli bďovš tí č terrá i vybratze
152 sr'azkť r a ve t icát;ch letech to bylo kolem 500 knih.
Krrihor,na nrěla zejmé na v zimě věmé č tená e' V roce 1 91 1,

d

V roce 1883 vznikl v Brt'oví první ''divok1/'hasič s[
sbor. o t í roky později zakoupila obec dvoukolovou
lrasič skou st í kač krr.V roce 1898 byl v Bft'oví oÍ iciálně
založ en hasič sk1 sbo1jelroŽ první m náč elní kem byl
Františ ek Mach a Starostou Josef Fuč í k.V té době měli
brt'or,š tí lrasič i k dispozici vyzbroj v ceně 700 zlatych.
Hasič sky sbor byl vyznamnynr iniciátorem pro obec

uč itel a správce š kolyFrantiš ek Řehť r e( od š kolní horoku
1950 - 195 i paní uč itelka Č echová a od š kolní horoku
1955 - L956 až do š kolní ho roku 1960 _ 1961 paní
uč itelka Librová. Hi storie hasič ské hosboru. Z kroniky se
doví dáme, Že největš í katastroforr v historii Brtbi.í byl pož ar
v roce 1 853, p i které m bylyznič enydomyč í slo12, 13,
14 a 15.

Hlaváč ek' poslední m Č eněk Kotlán. Parrrětní knilra obecné
š kolyv Brt'oví obsalruje kromě poclrobrr ch informací
o vzniku š kolydalš í zápisy tykajici se nejen š kolní lrož ivot4
ale i Života celé obce. AŽ do roku 1949 je autorem kroniky

kroniky. Kronika dobrovolnyclr hasič ť rv Brt'oví byla
za|ož ena v roce 1908 a zápisyjsou dovedeny do roku
1946. Prvrrí m kroniká em a zapisovatelem byl Č eněk

Pro novějš í historii obcejsou zají mavym pramenern dvě
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Š vďce. Zajimav-é
neprš elo. Sbor dobrovolnych
hasič ri v roce 1998 oslavil sté l"yroč í své zásluŽn
epiace
pro obec.

a chlé qi'. Velká voda porlič ila i cestu do
je, ž e v okolní ch obcí ch

a

apť rsobil iož arrodině Prudlo.ch
Havelkrini. Hasič i poniáhali zaclrratiovat majetek
a odstra ovat š kodyp ipovodni v roce
1939. 17. č ervna
po velké bou i p í val vody zatopil celou
náves, stodoly

1

p edstavení upravenojeviš tě v mí strrosti u pma
Š tarhy. Na
-]{radě nák]adri za riprar'tr se podí lejí minrojiné také hasič i.
Ke t icáté mu q;hoč í založ ení hasič ské hosboru v Brtbví
a k desáté mu qfooč í vmiku Č eskoslovenska
po ádal sbor
velkou oslavu, její ž souč astí byl ples a divadelní p
edstavent.
V roce 1933 si brtbvš tí hasič i postavili nové ikiadiš tě se
společ enskou mí stností v pnmí m poschodí . V
té nť eroce
byl zaloŽenž ensky hasič sk; odbor, kter11i m ěl 1 4 č
enek.
Do rrové ho skladiš tě si v roce 1938 p ivezli novou
motorovott st í kač kuza 20 tisí c Kč . Nej větš í nr p
oŽárem
v obci od roku 1 853 byl ohe, kteryv rriikt,,o"i, g.
1
na
19. dubna 1910. Ho elo u Havelkria hrozilo,
ž e se ohe
rozš í í i na domy č í slo14 a 1 5, v nebezpeč í byla i
rrsedlost
č í slo6 a dalš í .Brt'ovš tí hasič i si nluseli poradit
s ohněm
sanri. Až k terně ulraš ené rnu pož áru pijeli
na pornoc hasič i
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evangelické š kole
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byla podána Zemské š ko]ní radě v rcce 1921. Žádostbyla
tentokrát ť rspěš náa v roce 1922 se zač alo stavět. Rok
poté byla š kola dokonč ena. Stavební mí sto pro novou
š kolu daroval obci nranž elé Dvo áč kovi. Stavba š koly stála
obec sto tisí c konrn. 40 tisí c bylo zí skáno prodejem
obecní ch pozemk a obecní ho hostince č í slo18. 40 tisí c
bylo trlrazerro státní subvencí azbyrtel<si obec vyprijč ila.
Práce na stavbě se rič astnila větš irrabrt'ovsk; ch obč anri,
kte í obstarali i znač nou č ást pot ebné ho materiálu. Ve
. š kolní kroniceje zapsáno:
',zaobez etné ho a obětavé ho
vederrí parra starosty Č eka Hlaváč ka. . .pracovali obětavě
a s láskou'. . a bylo viděti rra pracují c ich, ž e pracují
s radostí ''. Slavnostní otev errí nové š koly se konalo
2. zé i 1923' Sarnosta rou š kolou, nezávislou naProsetí nu,

30. Žádosti rrebylo vyhověno a brt'ovské děti chodilydál
do š kolyv Prosetí ně. NováŽádosto ztí zeruš kolyvBftbví

v Prosetí ně, která bybyla unÍ stěna v obecní m donrku č í slo

i

š kolní radě v roce 1913 ž ádáno,abybyla do Brtbví

p elož ena alespo poboč ka p

bylo

v Prosetí ně. ProtoŽe se br1bvš tí radní nemohli dohodnout,

Že se nedávno podí leli na stavbě katolické š koly

brtbvš tí katolí ci, kte í svrij nesoulrlas odť rvod ovali tí m,

obč anri evangelické ho vyznání V roce 1 91 1 . Byla podána
Žádost ola'esní š kolní radě o zÍ 1zení š koly,ale proti byli

v Prosetí ně zaloŽeny dv! samostatn š koly, homí katolická
a dolní evangelická, do kteq ch chodilyi dé tiz Brt'oví .
Poprvé se o stavbě š kolyp Í mo v Br1,oví jednalo nanáwh

Po vydání toleranč ní lropatentu v roce 1781 byly
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pan uč ite1 Františ ek Řehť r ek.

a8

dí vek.
od š kolní horoku 1961 chodí nrladš í brt'ovské děti do
š koly v Prosetí ně, starš í děti dojí Žději do š koly ve
Š těpánově nad Svratkou. V bť ovské š kole pť rsobili
celkem t í uč itelé ,nejdé le, od roku 1923 do roktr 195 t,

brt'ovské š koly, navš těvovalo vyuč ovánt 12 dětí - 4 chlapci

se brť ovská š kola stala na zač átku š kolní ho roku
1926 - 27.
Poč et ž ákri bďovské š koly se v leteclr 1925 až 1939
vyrazně neměnil. Ve š ko]rrí rn roc e 1923 - Z4bylo zapsáno
26 ž ák:ť r, z toho 8 chlapcri a 18 dí vek' Ve š kolní mroce
1 93 8 - 39 bylo zapsáno 25 ž ák - 14 clrlapcť r a 1 1 dí vek.
Ve š kolní mroce 1 960 - 6I, coŽ byl poslední š kolní rok
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Drahota a nollze trvala až do rokrr 1921 . Teprve po
tomto
roce Se ávot v nován státě rozvijelpŤ í nivě i pro
brtbvské .

rekvizicerni pro annádu. Vznik nov lro státJ p iví tali
obyvatelé Brtbví s radostí a velkort nadějí do budoucna.

k penězrim. Jednoanač trě sedávalapfudnost vyl Ěnězbož
za zbož i. Naví c byli v pruběhu války rolní ci postiŽeni

i

Do č eskosloverrskych legií v Rusku vstoupilo pět
br1'ovskych obč anri' V kronice hasič ské hosbonr jsou
jmé nem uvedeni pouze dva: Hyrrek Fuč í k
a Františ ek
Starha. Do č eskosloverrskych legií v Itálii vstoupil jeden
obč arr. Kronikaj eho jmé no neuvádí .
Během válkybyla vš ude velká bí da. Na č erné mtrhu
se za metrick1i cerrt Žitaplatilo 500 korun,
za nretricky
cent ovsa 300 komn a za metricky cent brambor
120
korun. Zakoněmuselkuprrjí cí zaplatit3O tisí c korun,
za
krávu 10 tisí c. Mezi lidmi panovala velká rredrivěra

zBrt'ol,i, což byla č tvrtina obyr,:atel obce. Dornri se
newátili, padli na frontě: Jan Hlaváč ek, AdolfHlaváč elq
JosefPet í k, Jan Marvan, JosefFuč í ka Arrtoní n Več e
a.
Vratislav Prud\ zem el v zaj eti,Č eněk Mach po návratu
donrť r nep eŽil nasledky války. Rarěq1ich bylo
celkenr sednr.

Na frontách pnní světové války bojo valo také 44muž ri
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hospodá ské b'rize, se projevila poklesem cen vš ech
zemědělsla-ch produklri. obilí bylo neprodejné a rolní ci
se zrtač né zadluž ili. Zlepš eruhospodďské situace nastalo
až v roce 1 936. Pí semná svědectví se zrni ují i o někten-ch
v- 1-imeč n ch v kyvech poč así a p í rodní chkatastrofách.
Nap í klad v květnu roku !927 uhodily silné mrazy
a 8. č ervnaté hož rokupostihlolaaj velké tcupobití , ktere
zptisobilo znač né š kody na obilí . Aby měli brt'ovš tí
hoqpďďi č í mzase! dostali od státu podporu 2 tisí ce konrrt

Zemědělská krize, která byla souč ástí celkové

Podle správní ho č lenění po celou tuto dobu patilo
Brť oví do okresu Boskovice. V roce t925 zanikl
v drisledku pozemkové reformy kunš táts( velkostatek,
ze které ho byl vyč leněn zbytkov_ statek v Louce. ostatrí
p da byla p idělena obč anrim okolní ch vesnic. obč ané
Brtbví dostali 12 mě ic luk. V roce 1930, kdy byla
provedena lesní pozemková reform4 p ipadl obci les Lí sek
o qimě e 24hektarť t V horní m ť rseku lesa Smrč iny
obdrž ela obec 3 hektary. U cestyna kraji lesa byla otev e'lra
pí skovna. Už v roce 1908 byla vybudovana spojovací
cesta z Bďoví do Svďce. V roce 1939 byla znač né
poš kozena velkou vodou po bou ce 17. č ervna.
Yyznamnou událostí pro celou obec byla její
elektifikace. Jednaní o zavederielektrické ho proudu do
obce zač alo v roce 1925. Západomoravské elektrárny
pracovalyrychl e, a takuž v č ervnu 1 926 se rozsví tilyprvní
ž é trovkyvdomácnostech i nanávsi. Brtbvš tí si zejmé na
pochvalovďi elekhiclo- motoror"- pohon, kteryj im uš eť il
spoustu těž ké diny' Ve stejné m roce zač al ve vsi hrát i první
rozhlasoq p ijí mač .Jeho maj itelem byl pan Dvo áč ek.
Nejhorš í m meziváJďn m období m byl alé ta 1930 až 1935.
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. č ervna 1 93 9 byla zmí nk a již dÍ í ve.
Demografi clc v- voj a volební \.J'sledkyPjvní poválďrré
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Miroslav Hlaváč ek, rolní k, do roku 1946.

se

dohoďi, poč etrí zastoupaní v obecní radě se nezměnilo
a starostou obce byl zvolen Č eněk Hlaváč ek. Ve volbách
do zákonodárn;ch sbor v roce 1935 zí skali 64 hlasy
agrámici,39 hlasri lidovci, 6 hlasri národní sociďisti, 2 blasy
sociáIní demokrati a 1 lrlas byl odevzdarr pro Narodní obec
faš istickou. Ve firnkci starosty se v tomto období vys í dali :
Č eněk Hlaváč ek, rolní k, usedlost č í slo1 3,do ijna 1923,
Bohumil Prud!, rolní k, usedlost č í slo12' do Í í jna1929,
JosefHlaváč elg rolní k, usedlost č í slo6, do listopadu 1932,
Č eněk Hlaváč ek, rolní k, usedlost č í slo13, do roku 1938,

podobné . Po obecní ch volbách v roce 1927 mé li
v deví tič lennéobecní radě 5 č len agrární ci a 4 č leny
lidovci. Starostou obce se stal Josef Hlaváč ek. obecní
volbyv roce 1931 senemuselykonat.Agrámí ci a lidovci

t i trlasybyly odevzdanyprojiné strany. V roce l929byly
v- sledkyvoleb do poslanecké sněmovny a do senátu velmi

(agrámí ci). Dnrhé mí sto ve volbách pravidelně zí skávala
Lidová stana. Ve volbách do zákonodám ch sboru v roce
1925 ziska|iví tězství agrámí ci, druzí byli lidovci apouze

v Brť oví mezi dvěma světov mi válkami byla
Republikánská strana č eskoslovenské ho venkova

sč í táníobyvatelstva v nové republice proběhlo v roce
192|. Brť ovtmělo tehdy l 98 obyvatet. Úuyet +o lidí byl
zpť rsoben tí m,Že se v tomto období ze vsi odstěhoval
znač n poč et obyvatel. Nejrispěš něj š í politickou stranu

17

ha nákup osiva. o velké bou ce a povodni
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hodin več er dorazili Rusové ke Č ty em Dvorrim

voják asi na 150 autech, vyzbrojen;ch děly a kulomety.
Protož e nemohli z Prosetí na odjet, vyhodili celou kolonu
do pově í a prchali p es pole k Byst ici. 9. květrra v osm

1945 se schovávalo několik partyzánt ivBďoví ,
v usedlostech č í slo12 a 13 . 2l . ledna 1945 bylo Brtbví
obklí č enoNěmci, kte í odvedli dlouholeté ho starostu
a važ ené hoobč ana Č e kaHlaváč ka, které mubylo v té
době p es 60 let. Jeden zezatč enychpartyzanri nevydrž el
muč ení a prozradil u koho se schovával. Č eněk Hlaváč ek
se už do Brtbví newátil. Gestapo piš lo později i pro jeho
syna Jaroslava, ten vš ak nebyl právě dom4 a tak odvedli
jeho sestrrBmilii. AbyEmilii zachráni| pihlásil se Jaroslav
dobrovolně na gestapu. Emilie se po několika!denní m
vé zné niwátila domri. Jaroslav zristal zavŤ eny v Brně
v Kaunicorn ch kolejí ch a wátil se do Bďoví těsně p ed
koncem války. Č eněk Hlaváč ek zem el s největš í
pravděpodobností 9. bÍ ena 1945 v koncenhač ní m tabo e
ve Flosenburgu. S postupují cí mj arem se k Brtbví blí ž ila
fronta. V dubnu se zastavilau Brna, bylo slyš et st elbu
a vidět bombardovací svazy Spojenc . Vesnicí pro chár:eh
němďtí zběhové , kte í utí kďi p ď Rusy. P aÍ tyzáLrustavěli
na ristupoq ch cestách záseky z pokácen ch stom . Na
konci dubna p ij el do Prosetí na vellq oddí l němech.ch

Váleč ná tragé die se Brtbví dotkla aŽ v závé ruobdobí
Protektorátu. od lé ta 1944 sev okolní ch lesí ch zdrž ovďi
nejen uprchlí ci, ale i ozbrojení ruš tí paraš utisté . Postupem
doby se z nich vytvďelypartyzánské oddí ly. Krutá zima
na p elomu let 1944 a1945 je donutila uch; lit se do
okolní ch vesnic. obč any, ktďí pos$rtli part1zanrim rikryt,
německé vojsko i gestapo krutě trestalo.Zač áÍ kemledna
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k Prosetí nu, válka skonč ila. Neskonč il vš ak strach
a obavy, protož ev okolrní ch lesí ch sepofulovali němeč tí
vojaci a ješ tě se s í lelo. Ješ tě ďouho po válce bylo v lesí ch
plno munice. S vojálrybojují cí mi v Anglii se do Brtbví
vrátil i brtbvs\ rodát profesor a š tabní kapitan duchorrní
správy Bohumil Bo ek. Y závé ruokupace byl v Brtbví
ustaven tajn narodní v bor. Jeho p edsedou se stal
Miroslav Hlaváč ek. Do pohrani č i se z Brtbví vystěhovali
Josef a Cyril Fuč lkovi, kte í se usadili ve Velk ch
K í dlovicí chna již niMoravě a Vlasta Hlaváč ková do
Moravan uBma. Později odeš li i dalš í .
a

t
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Do roku 1949 patÍ l|o Brtbví do okresu Boskovice,
do roku 1960 do okresu Byst ice nad Pernš tejnem a od
roku l960 do okresu ŽďárnadSázavou. V roce 1960
doš lo ke zruš ení Bďoví jako samostatné obce a k jeho
p ipojení k Prosetí nujako jeho mí stní č ast. Po skonč ení
války trvaly hospodá ské těž kosti. odstra ovaly se
následky války' První pováleč né vo lby 26 . května 1 946
p ineslytytov slďky:
40 hlasripro KSČ
39 hlasť rpro lidovce
9 hlasripro narodní socialisty
4 hlasy pro sociální demokraty
V obecní radě zasedalo 5 komunistti a č ty i lidovci,
starostou se stal Miloslav Hlaváč ek.
Rok 1947 byl pro rolní ry velmi těŽs-. Neb1ivalé sucho
znamenalo katastrofální nedostatek pí ce a obilí .
Společ enské změnypo roce 1948 sepochopitelně dotkly
i Brtbví . Větš ina brtbvslq ch rolní k těž ce nesla konec
soukromé ho hospodďení a vstup do JZD.Kzalož eru
zemědělské ho druŽstva doš lo v obci v roce 1952.
Zpoč át|umělo společ né hospodďení nevalnou rirove ,
jako ostatrrě vš ude v republice. Masivní státní dotace rra
nové stroje a minerální hnojiva se v š edesát ch letech
projevili v lepš í chvsledcí chhospďďsní . Práce v druž srvu
se stalapoměrně dob e pl4cenou. V roce 1974 se pod
né tmernID Prosetí n slouč ilo s prosetí nslo_m druž stvem
druž stvo bďovské a č ty dvorské . V roce 1978 doš lo
k dalš í muslouč ení .P ibyla druž stva z Yí ru,Chlumu,
'Korouž né ho,
Kobylnice a Š vace. V roce 1987 byla
p ipojena dalš í druŽstva do velké ho neefektivní ho celku
JZD Povodí Š tepanov. To se udrž elojen do roku 1 989.
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zemědělské ho druž stvav Brtbví tj. ovč í n,vep í n, kulnq
nevyrrž ité a větš ina obyvatelstva pracuje v okolní ch
pr myslov- chpodnicí chnebo u soukrom;ch podnikatel .
V Brtbví hospoda í jeden soukrom rolní k, č ást polí
obdělávají brtbvš tí obč ané prosvoji vlastrrí spo ebu. Na
větš ině polí hoqpoda í zemědělské druž stvo Prosetí n.
V roce 19 47 bylo Brtbví napoj eno na telefonní linku
Prosetí n - oleš nice. V roce 1982 je telefonní spojení
zaltomatizováno'V letech 1996až 1998 bylatelefonní sí t'
v Brtbví zmodemizována apodstatně rozš í ena. Bylo
z izeno l 4 noq ch telefonní ch stanic.V roce I97 7 byla
v Bť oví vybudována otoč ka autobusu a odkvětna I97 7
byla zahájerta pravidelná autobusová linka do B1s ice nad
Pernš tejnem. V letech 1978 - 1979 jeprováděna oprava
kulfumí ho domu ( b valé š koly) - j sou opravenypodlahy,
elektrická instalace aje provedena vnit rrí riprava. Doš lo
také k opravě hasič ské zbrojnice. V roce 1980 je
vyměněrra elek ická sí ť vobci, vybudováno nové vďejné
osvětlení a za spolurič asti JZD byly vy'asfaltovany mí sfrrí
komunikace a v roce 1989 bylo vy'asfaltování rozš í eno
po celé obci.V roce 1986 - t987 byl do obce zaveden
vodovod, kter je společ n pro Prosetí n a Č tyri Dvory.
V souč asné době se pipravuje plynofikace obce.

V souč asné době jsou vš echny hospodá ské budovy
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1951

Ji í

I951

Ltsto /:

Medunov Marta 1959
MedunaJi í 1978
Meduna Zdeněk 1983

Meduna

Č í slo6:

Vraspí r Františ ek ]969
Vraspí rová Věra 1972

Vraspí r Petr 1966

Vraspí r Františ ek 1940
Vraspí rová Marie I944

Barto ková Marie ]9]2
Bartoněk Vladiní r I939

Č í slol:

Juránek Miloš 19j7
Drbuš ek Ji í ] 962
Drbuš ková Jilka 1965
Drbuš ek Jan 1987
Drbuš ková Jitka l989

44

č ek Jaroslav l983

ková Emilie l909
ek Jaroslov I956
ková Ludmila 1 962
ková Jitka 1981

Č í slot4:

Hlov

Hlaváč
Hlaváč
Hlaváč
Hlaváč

Cí slo ] 3:

Zbratkov Jana 1955
Hlaváč ek Jan 1979
Hlav č ková Hana 1982

Zbraněk Arnoš t l951

Č í sloI0'

Kotlánová Vlasta I923
Kotlán Miroslav 1944

Č í stog:

Puč álková Anež ka I976

Pardubick Pavla 1973

Puč áIková Anež ka ]950

CI

I

Puč lka Jan 1946

Cí sIo 3:

1993

Chalupní k Josef 1951
Chalupní ková Eva 1953

Č í slo25:

Coufal Jaroslcv 1938

Č tsto zz

Medunov Marie 1952

Meduna Ji í ]927
Medunová Františ ka 1 932

Č tslo tg:

Coufal Adolf 1941
Coufalová Jarmila I946

Č í sto18

Kolá Miroslav

Josef 1964
ová
Jaroslava 1 967
Kolá
Alena
]990
Kolá ová

Kol

Č í sloI7:

Pokorrty Václav 1952
Pokorná Jaroslava ]962

't

Č í sto8:

c
Č í sloI6:

1972

HIav č ek Miloslav ]93]
Hlav č ková Marie 1936
Hlaváč ek Miloš 1967

Č í slo15:

Kolá Lukáš 1991
Kolá Michal 1994

Kolá Rostislov l97l
Kolá ov Bronislava

Kolá ová Marie 1914
Kolá Josef 194l
Kol ová Jana 1944

Fuč í kLibor 1960
Fuč í kováAlena 1970
Fuč í kovKate ina 1999

Fuč í kováJi ina 1934

Janč í kTon š 1976
Janč í kDuš an 1978
Janč í kAleš ]979
Janč í kováLenka 1980

Janč í ková Marie 1946
Janč í kPavel I975

Janč í kPavel

Č í sloI:

Seznam obyvatel Bďoví k 1.6. 1 999
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taudová Ludmila 1944
taudJosef 1968
taudová Lenka ]972
taudová Kristyna 1993
taud Tomáš 1996

45

Š pač kovJana 1987
Š pač ekJaroslav 1992

Š pač ekJaroslav I963
Š pač kováJana 1968

Č í slo35:

Š
Š
Š
Š
Š

Palí nková Bož ena I9I8

Č í slo33

Nabit Jind iš ka 1930
Nabir Stunisln 1931

Č í slo29:

Kozáč ková Marie I939
Kozáč ek Luboš 1962
Kozáč ková Lenka 1970
Kozáč ková Lucie 1991
Kozáč ková Kate ina I 993

Č í slo28

Fuč í kováJosefa t9t2

Č í slo26:

Chalupní k Josef 1982

Chalupní kov Marcela

9
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ilvořg

Dří ve č tyřovory, do č t;lrdvor t ÁQ č t."lrdvor, v€ č tyr<]voří chn
v němechých listí nrí chVí erhliť f , vibniiť on. v roc€ 1500 ae Ctirz
Intorovr a v noce ].t146 Catiry ilworý. od roku 1915 č tyri Dvory.
l1t.";rdvor8ci tu byd].e].í clávno 1rť 'ed tí rn, než $e zmÍ nlry o obcí
dosltaly do kupnÍ ch nebo darovactich srrluv jojÍ ch vrchnosti. i)o

sta1etí natřiLi k pernš tejnoké nus&nství '
Fť rní ?, Pernš tejna se spolu s oetatní ni pú nJ: zdojš Í }rokraje
( o Pán;' z }lunš tť rttr a Lornnice) postavi}i ve stÍ jÍ né].is'ití ne\

celr{'

jejich lí dé pclk btljovgr]"i po
br:krr husj"tů . r)erni-;te,jnové vyš J.í x tÓchtc bojů ú Í }pěš ně'rozš í ří Li
s,lá nanství , zvi:těili bohatství i noc a sv;ýrr pocdanýn Ětč dře
proti

upÉ ]-ení l'listrci Ur:nn ií usa p

darovri].í č r{st 6yýctl I1;sů . ť uk ge po husitok;ých vá]-kách doč kirl
zdejš í kraj, vesměs kalii9ní cký, rozkvětu. l'o bitvě na Uí ]"ó }ioře

v tÍ .icetí letr!válce nast{ilo
,|t*rkž e ]-idri.

vt';eobecné apu$toť iení

vÍ ce uysleli na ú těk než nu

náť 'í 1nor: rekatc]'í ze.ci

kraje.

ir1"r7óLenka

rfince, kterri se rlřed .iJÍ Iou Horou na

a

chudobň'

}:"os1ro<1uřenÍ ''.

Také pro

vzájemné nábož ens]Í é to]-e-

iVioruVě prosgadi3.a' vsuk

jj. do}ož enu v roce 171$ n ú st evangelí ka
ze&,yrdvorů , který se tuš i}' ře ''bur.je svoboda pro dvoje nábo-

neb;lla z{tpoatnutil.

i'iiárae

ŽenstvÍ , katoJ"ickti i evan6e)-ick{5."

se k evangeIÍ ků m
přihlási]..o ng pernlitejnské m panatví ceiken prltnú ct rodinn z tolro
pč it ro,Jin (í r5 lidÍ ) ze W'laltr;tÍ í l Č tyrdvorů .
tatÍ mco protokoLy, ktertl b.l'].y sepsí ny nÍ J gántku v Kunš tátu
jsnu ve].rni struč nd evilngeIí ci Í ue rnezi sebou donluví J.í nco €i jak
buElou přecl konis{ vyncrví clr,rt, uby její ch oclilovildí neby}o aneuž í toř.ryr; tří cký katolicknj, fartÍ 'ť 'zaznanenal oal].eko otrš í rnějš íod:;ovč dí

i'o

vyclr;iní To].eranč rrÍ hopatelrtu

v roce

17o].

tilch, kteř"Í $e přistí pří irlásit k evoruclÍ ků n.

IL

Tak ze č tyrdvorrl z č í sta2 .J'an š tcptth, š edesdt ].et starý sedlák
Ť ekL: ''Ví ru stanoč eskou bratrskou zdědi]. jsen po svýclt rodí č Í ch

a tu ny &yní

helvetskou. Nldnr dvo svátostÍ : křest a voč eři
Póné . Ť o jest lánání ch].eba a pití ?, ka].icha I}áně.''
Kateřina, jeho pětač tyřicetiLet6 ť ,ÁÁ/ ž ena: " .Já jsen již
dávno refornistkE podJ.e lrelvets};é ho nábořenstvÍ n v tom ať tstávé iot''.
Frantz, osq^ďnáctí letý syni ''Jri budu jrrko tť ita a náne 1lodLe
hElvetské ho vyznánÍ /'a dalš í aQ(iš í dětí odpověclě]-y pocjobně.
?] ěí sIa 9 rliří }c š vondan ď;edesdtiIetý pro starobu g rret]už ivoert
nem.ohl

nazýváme

nřijí t a vrkázal", ž e zů e tává v

ton/náboáenství tretvetskýní

Iáarkyta, jeho pcrdeeátí ]'etá ž entt ť 'ekla: " .Iri wzndvrln tu ví ru,
kterou nů J s{sl', a ná nevů stg a nů j nuž rryrnávají a v ř.é chci
U

unřÍ t proto, Že

v ní od na].í iÍ kostí .''
Zápí oy noknaěují v té nž educhu a tbnu:l/t*y od katolÍ cké ví r3'
noodstupujeme' B-Y Jsne ní j,_dy katotí ky nebyri{ Žira i v í 'rosetÍ ně
a v i3rioví , kde se k evalť í ctví přihIásila větš ina roclin, tak
si}ná č eekobratrgká trrr<Iice jeko Ve č tyrctvorech?
vž dvř tan jich byJ.a menš Í na.V Toce 1s74 měle obec dvunáct
obydtených rJorrů , ale v roce 1790 už jí ch byJ-o gednnnáct tJe 1)7
obyvatelí . j)o ce]"ó devatenácté sto1etí poěet obyvutolstva ďoupal,
takž e v roce 1900 }í ].o ve Ť ýýr- Ityrdvorech 247 obyvate} ve
tří cetí ětyřech donech. ?, toho by]-o 1)? katolÍ ků a 90 evangelí ků .
obojí clrňrlí ].i do koste).a 69 Prosetí na. Ilvangetí ci <io dolnÍ hon
evangelÍ oké ho,který sí post'9ví 1i v roce L"lv'|' kato}í cÍ do
horní ho. lJvoji ť arnost nrěli v ť rosetí ně od roku L"lť 5.
}í eařáte].ství nezí katolí ky a evange).í ky bylo hodně a byJ.o
rnzt]mů lgr]ovú no novýrní a llovýní ú ť 'ednÍ nizásahy. iak se Ve č tyrdvoř{ch ode dá'.lna dětj. uč i].y v clra].oupce č Í s1all odkud 5e
její ob3vate3.ó p.iaitrl"ásili k helvetské nu vyznání . Po za'Lož en{.
kato1í ckó ť srno$tí byla v lrosetí ně zaloŽena trtž katol"ická ěkoIa
a evongelí cÍ si aaLož i1i evoji evan6e1í c}iou š }:o}u. aak chodiLy
s$gl

3

dditi Be otejných vgsnio * %Q"ffyro vorr}, Itnioví , $rosgtÍ na a L6uEydo ú vou rů ,zných iilrol v l'ro;::etí ni!, katolí ck4 a evnnse1loké . J'o
ce].ó devutenácté nto].etÍ se táhty spoqy mezí dospětýal a bit$
neai dětnni. iiž , po vznÍ ku ronubIí ky rrnoeadí la evfingelickú strana,
ž a děti zaěnou chodit do apoleČ iné ělcol-xl, ěengž se bráni]'i 0tyr_
cvoráni. AĚ sL Froseč áni rrynobl1 ú řodní nozhodnutí ' ž e dosavadní
buóovy kato]"Í 'aké s svan$rrt1ckd Bkoly v P:lpgetí ně joou Revytrovu-

jÍ cÍ ' EluÍ ře].1 č tyí ovorání uatoupit. jlle nep$í ja]"i návrh,

aby s€

novú š i:o!a kvů Lí ú cten v Louce stevěIa rru dolnÍ q konci Frogetí na.

Vynohlí ei pogtavenÍ ěko3"y na horní na konci' ooii Be po ton} oo
sÍ it,uka ;lostavila v].astnÍ š kolu a do prooetí noké ěkoly zaógl} sheú
ctrodit té ř {iěti z BriovÍ , ukáz€J].o jako vg}ni rroudró a pro děti
dobré .

salsí tĚž kó spory neaí

Proeeč é [r1ya ť tyrdvorárry

a nní n dé loní nna kato1í L" a

(kn,lo ge to

Bvun{í o1í kyŤ )vrní k}y koloul xeoů ,

přidětených oběma obcí n pozeakovýn ú řatt6n v rooe ]'93o. Svoji roIi
tu }iáólo i tol ž e Í tyrdvorónÍ byLi ctruť lť ría u& })noaoědny stdI
r'e].Í *iek. liebýt ponocÍ bo].oš í nbké
vtivný pocJ.anec i}gn

zálnž rrg1 noby].i by sebna].i potfobné pettí ze na aaplacení . ltakolno

v roce 1934 doš ]"o k narovnání ý B€ai tsrosetí nem B ť tyrnj. l}vory
oh].edně v rooe ].?30 dnst{:lvěné ť licolJ a v tóruEe noce byl i řádně
zglknihován les.
V těĚkýoh dobEí ch rnďrs svĚtavd vá].ky a běheu povtiloč qých let,
kcty doš }o k celootátní cnu taĚenť prnti oÍ rkví ní 'e uloni).y hroty
-tponť l nerí avun6e1í lry

a katolÍ ky. 'Í akŽe dnes
n'lž eoe crbrrovit dlivnou tnudí cj' nú boŽenekd stráť renl'ivogti' j'}k jí
skoro před třeni $ty 3'.ety vyirLÍ ř,el jeclon Í .e ltyr<lvuránŮ'.
prud}sch
dť 'í vč jš í ch

a-r

3a
r,a]"oÍ ena "Pí ilailtnÍ kní ha obco [tyrrlvory'"
linč Í n*litoci",sca clnrnů , }:tot",,!' byli o<1 druhti po}ovirpt }9.gto1otí

v roco 19i3 bi,la

postaveny. ,,irřegto ú a obytných t]oerl nlTí bývri, poč ot osob v obci |/Í áď
lrlesá to};Jáe koncgn roilu 19::6 nar.:oč teno v obci v$eclr olro}r r88
,3 ť :ehož
vitt,Jti, Že v obcí jo rsólo y.urliisŤ nálií q ]"id{i ocichÍ izoJí

Jo

do rg<leit, coÍ také v.vsvÍ tlí z toho, l!.e v roce
1$Í ]0 pl*l ,tře<lní m einupisu ]"í 'lu v obei b;.llo nalořtono Ll|$ osob'
v roce ].!10 b;llo n&i}oilteno 3-j]. ogob tl v J?oce 1!ilo by)-o nal>oč teno
1{j,t ogob. j'id ttltlto se ří vil pi{i remč rJii3.$tví a dclrrkaři }rrovonovgll

Za

Í i,v;i6 *oiněrltn*lní m

eí l c]o svg{tov,Í vú L!c;; thal!-oovlitvÍ . tť }k Ěc n*č atken dvacátt1ho ,ňť rutr
bylo v obcÍ postavtino n& r]vacet pst ot*vů , co# !)o gvltovrd vá1oe
ú .plnš aaní 1t].n. VÍ ee rionk(tř11 nč 1o jir.", pliÍ .;,:ouJreno po3.e ttc} ir'osetí na
ári{a!í $iii irllrce!{rci pozenkový ú řrrcl Ó piiť ció!, bJ'!o Jin
vyhovĚno ei neai nii rosilě]"eno tí ti nir nole a ].$ nrí r luk, tokŽe Jlř
jen kozu, rrytií
r,.;i"o}rá chlrl'upa, kterú v tlovateilttctú m sto}^etí rr&lur
ť j Pak

l:'o Dorcc1.l'rci 'nč 1í jí ii dvo aá tří
}roli1rorláŤ *tvÍ u n;lěné ?: vč ti!í ].o'

kusy hovězí ]ro ť Iobytkrr, č Í rnÍť J€

Dle nojntrlrěí clr prruiětní ků byIa ob6a v !:ooe t866 naviÍ tí vená
vojr:};enn{slrj.ccjeilnuneii*j.í vč grvnu'kdyÍ ř;liri.dd?,,lloote].o
d dopo].ednť ctr ri].rrž eb soĚÍ oh opatří li otl dolnÍ ho konce ,L'nogetí ng vjí
vjí iidět livx vojí rk.v tivu ltyr:1sní ka1, což dělalo na Iidi norailý pocí t
neb by).o jí ř j**ino, ře ';ť i,j.kl* gc bLÍ ť 'Írlo neř-'í clr kraJin. r:'tli trq
rsr,llť í p&]- hodinJl zač a},r Jet vcjsko ru.kori,tlké s $í ce v t$k huet$n
a si],nón itouť u, řs se ner*nlr]-r: aní fť 'es rrilnici lť ejí t' ted} kclo
byt na jecinó otr*niÍ nugol na nÍ tiů stat & na cru}ré gtrrrnii t{rÉ etak.

jí ž r vál}l;,r lilibilli{ neb rnii}i nE rrobě nundur
jí ž rrrztrřr*ný j,ult bytí v zú nagu s jÍ zda trvalrl od nec]*l]"o ail do ponei

Vg'isko b;,,l.n r:rÍ c]tartd {t

dií iks7 irť .el.l llo].r:clneun *stl'*t,g, napl{ei1 tďEhlo vojs}:ol Prrl: k*lronýť 'í tl
iinnongmí rxř rio rairta a;:otom jelÍ ' f,ur'vezřt'í *t' i"{'r!ri byli celí

řrť tatraš enÍ neb celou noc kanor1y hřněrvl óak ujÍ [dělv. 8e'ó uu'tlan
raell1Í co r:ěli::t & ugnegli so7b;l utc}ití rlo lesrl, ccl oe také strrLo,
nLndiÍ í lí dé co rsohli1 vzrr]"l sebou na zdr$vu to oclnáěĚli.
v ú terý k rrr:lgť lnÍ nu so u{lso otl r'ybnÍ ka po e!].nicj. otrjovil.i rlva
voJ,rici, 1lle

tt by}í

c€
].{ š erní 10oŽ rre t:lozn*lorĚ* jclou

to

i'rruč irí ci7

a ua rií ní se trl}rlo prue:kó vojnko ve velj.kón
pořtu od Í tělánovr. do:]rost;tť no. ].u}l$ť 3ek č ňn ]. tetr rok stcvěl {l
pr*tvě byl pr\ec1 stgvenÍ nn7kdyii tu jeóen vo,jí n on{' dů etojní kk ntmu
É lkoněn př'Í skoč i.l {l zakřÍ ]ll na nč j"i/aš otavoš ňo haž avu}l nn tollu
ní tť ozulli}l"7tedy nerJaL Žticlnou ot1T:0veěl vo.i*'b vliak vytdlrl tiavli a zBs
nÉ :něj zgksÍ }il "'Va*'!gtg v;*tiňal ha;Í ava lignÍ rr Haní n". iutrí i:tovi gií "tr'a
qyš lenka rraí rar]].a {e se ptú na i'iocton:Í nrtedv řek]. Vieririifon a voJóE
jí ř jej nccha1 s t:okojem ix vytrihJ. i:ní ž 3tua dělgl elí v rrí aail:iÍ Jky.
LuliáĚek $e v tonr atrati]" jsa rád, ť o to ttlll drrrlať llcr.
Vcljsko ocitjtrln rio ť rrrsetí tig nob oni neorč li $t3rr6yo"r' angneng,n{á
nn napě M * řrftí )etÍ na Jí eh r:os].a].í ao ť .:tyr<lvorť r, ž e jí ch něli
eetlláci po os&nť ictí a 0o cha}upr{ch po třaoh muří clr. l:dý; ee jí n dalo'

neb

ti

xi5l!.l č enný nnunclur

chtěli1tek necltÍ ].ati a}g....!]í ).í dá7co oorutí ltalÍ 7str t)o ne''č ,ln VTeoe].il Vojc;!lo $s tu zdrŽe]"o tři clni il ;'lg}top odttiihIi. l'u]ráětlk ž e to
s n{m t{rk <]obrš e rJoiraolo nechal pnstavit ns navsi sv.kří ř, který
ll
Nl clo r]ntš irrÍ ho dtre sŤ "ojÍ n roc]í Jiria i'ukd#kovrr jej udrĚuje v i}oÍ 'ú dku.
cm

4

fu@

Í 'alní end,'i,umětní *nir7 obco š tynóvoryf,
lffi\byly piiepoú qy i ú daJo z6 goukrond kron1i,:J, 'ii.rgntié }ra i}oopí ť iila,
rolnÍ k* a š Í *1aJ1 ktcrý 8e narodil ve ctyFovor'ooh r.oku ].86!.
Trrk ge rloví ddua, ěe v rooe ]'[156 na návsi
u nově noÚtrrvené g1tn1ce za*ir,ic!i]. i,avol Janč Í kz č Í glal] club. Úl,1o to
Jistť .í vel1kd,
udril'ost, ]cdyš obec byx.a s okolní ni obcenÍ spojons Eilnj.cí .

'|l

Do t,Í cJoby jezdit o se do í }varou po potoce
o ďo Prosetí na po

p&stviskrí clr, jak jo nynÍ cesta přes
"hÍ lky". j}o lÍ orlcrnÍ nase jezd{}'o Ť .nkd po těcirto pagtvici'krich a pgk přeg ]'ea ,,KopattÍ ny,,.

'Iiny rú pig: Y na*tÍ obci bývala { v době euche traká vo}kti nouue
o vodu. Iryla ade jedí ná etudns u ěÍ *].a lÍ .'IřebeiĚe tato otudně

je dv*náct

netr.ů h].uboirrí a plna vody 8 udrž ujo,r1lbní č okni* návoí ,
pseco v době sugh& nostať í Í .].ga jezdÍ Lo E*}
{l c}rodilo pro vodu
n*

''fuocnÍ k'', k'Je trrrnu<lí 'áe aeně sí ].ný tr)lr&iÍ en' Bterý udrřuje ,,Do!ní
rtrrbní k". Iioku uJ6s pořÍ dilo oí č í sto1a Í j opo3.eěnou studnu
o

1s$' piii etijivbě trostinoo il. il6 {i u č í st'{rJi psiby1"y datsÍ
etudn$. i{ostitrský se vgápětí fno gvé rt nosi:té hovánÍ aotÍ ý*ártótň/
č tYrdvorť l^o.s-věděi3' jsho tlunoijní k1
n*Jqu

dvě

'ft.í /,^
pxusl*--++rtý
táiil.$ prunk'd vojske gix.nic{ od Ěvgrou. 'Wiggko

ao x

Po třikrú 't ve Č tyť 'dvoří ch}rgiqolo - v rose lijj7:j vyirosolo
do
udkl{rdů r.{a':,g 4l, v roce 1Í 0ó č . 35 a v raoce 1il14 č Í ota
$. ť o už
byl v obci. od noku 1í J9tJ hasič sk;Í erbonr ilrle,yí c neř nořliry otrrož ov*ly
o}roo bouřiiy' pnů trž erarač sn, snĚhovó houře, siln{i
Br$ay i povodně.
tsn<irobné alirií ay Ó poěegí tvořÍ it].ilvní ruí r:prň pantitní
krrilty.
Ale i udi{lostí , týkrijÍ cí s€ co].é }to nú roda, tu najc]erng Zrruoag€r:ú rry. í a první s:vů tovti vuilky b;71o il oboe na ť rontu
ociveciono

třÍ cet osn

v zgjetÍ .

ogob. Z

nlcll pět padlo,

p,ú t b}rlo rarr6rro g d.vu b3l1i

5

v roce x9x8 "naš g saoo$tgtnost č eskoglgvengká byla prohlděena'
c$ ob3lvatolgtvo s traclš onÍ n ::ilijrrlo a nil rrrivgi ner pagdtku je v$Eizenrl
]-ť pcr evobody".

j}o robu x9r9 noi:yl.o

pol'ltickýclt str{rn * obyvotelstvo 8o poďlg

obecní krt:rní il;1l rJoliře srir:ii!e]-o. Po volbtlcii věak acrč al.y sJpoř}o
VrTecirrry

výsledky vo]'eb v tom

kter"*jol

roce ,jsou v kronioe

Zaert$Í lle-

nrÁrly. iť eJgou bez zají urEvosti.

Fo celou dobu irnvní ropublí llqy Í 'e obac zveleboVglor v rocts 1921
by3.a proť edena glektriť Í kuce, a rrť jlroliv poč et obyvrrteltrtva k!"eoal'
roce EBunaaonávrali
kronikáří v panětní knlrg, ko}.ik oe který rok ur"odí lo' }lolů b
stí llrr obilí i branbor.y. frápisy lronč í v roce L9:je vylí &ení a
pť "Í 'bývu].onovB po*t*voných tlornů . iiok po

s3'intavky a kuL}r'uvfy, ktera t&Ěoe pogtih.Ia dobytok
}roapodár\*.

i jejich

gi zřgjně

nilrdo netrorďal pokrač ovat
v aÁÍ risech oboanÍ parn&trrť krri}ry. lyit, 1.]'e$na L95i převaaL ve<tottí
kroní lry lr).oí s Dotl;iÍ ěí la rJopso], do kroniky ctrybě.jí oí roky.
t{ásleduj{cÍ těákd

r.o&ry

ve gkratce, jak proĚť vali ve č tyrdoorech
n{.mockou okupucí . Iť a nejvyš li{n ruÍ ctil olrcer [9 "'ielnech'' bylu
po$tevenEi tjřevěnrá roahlecinat %E kterrj bytro vicJirt daloko pó krrlJi.
fr r'ozhleaových přijÍ mač ů by]+' vyňaty krú tkti vlřryl gbť byl liť ltn
f,,*k aaanaruena]" *gi'oň

anerrořniin oc]poE].eg'h oizí }ro roalrlggu. Na veť 'eJnýc)r budovrlch nunely

být qvóliovú np verlle protektordtnť ho stÉ itní ho.?rc!)oru

tí tž "prspor

lil;unecuá řť ltre. }oclú vky bytp v;,solid' jJro

otlojení É 'í :art3rlirry byL
{!6.$tů pen gatč en .Ladlsleu }t*rha1 Z&tsé stn*ný u Janč Í kůna č Í slet.
Zgnřat v honcentruč ní 'a tt1bofe.

jďe

bliií ovatť ro$tal
"llÍ .(os naiÍ i oboc ustupovltlg nilntockr{ vojoka a[ poo}cdní
l{,o

}!}45 ,ss zr:č a].g pÍ í

ú r\y.

$ne {ii' kvřtna pří jeLre od }ror:etť na dlou}rti ko]-ona rů zných trú klurl*

nÍ ch e osobní ch aut e $tsěřovalei ko sti:pdno,ru. i)Únú vadli viiak byLa
Í J:!,l.ní co za dr'uhýn uosten aatsr$sena pokdcarýai otrorry' nuoěli

6

proto velí ce
se $ěnci vracetl aby no}r]'i jet Jí .nou stranou' i}1tli
gli pitelclž ky odstranit'
rogezlen:i a ghánsti rauiie adejš í obcel &b}'
itaclrour'
Ctrodilí trilí é *o donech E rlři ton b31 aestřelon ďoeef
Ť tlvř;g9oorjehrÍ i].oveřerdno<J.květng.í ter.,č mcobylonů kde
pod vagnicí stiio}ono, tg,kře tí to PaEt kds jen so jí n zclrilo' řo
vidí r tak tann hnec} gltřÍ ].eti. Ěylo tedy jak v obcí ' tuk ae
nókoho

proto velice nebezpeěno'
Již eQ Í ,dá,Lo, Be ee bu,jgu "'&ncí netí t nějskýu apů nobeB lla etlejobč an'
š ť ghobč anech, kd.?ž (j.oscť riulda, tÍ etnicP*y stróií ní otr, uclejš Í
vrátÍ
přgutuvi]' velitole koloÍ lyr Ěe bude pro nó výtrodnriijěÍ , krtyž É tg

vesnicí

nno}lo stŤ í ].ono rl

a osi k p&lnoci
& rojed'tou na olgiinlci a J.nr&nov, eoá také uiil'rrlli
};atda enÉ rd
odJola nosllední uluta. 3í nto rprlů oberr z*ghr{iní ], tloÍ }ef,
:livoty né irlouke oběantl.

iiod ProgetÍ nen chytiL! tuto ltog riěnci nějakú hoc}ry orbrojenó
no Ludv1pg ilukeiio' adoj:ruí rke6í .;lorla;iiJ'* $e jit11 vliak u1rrclrnout $ř
ir31o nu gtřo]'otto
i1ť ho obč anCI n óí g]"a ]-3.'ť ohoto ciltč li sa$tře]'it'
pnvaŽĎvrr}i Í a
do obliiieje' Po výstť 'elu {!e gvalj'l u /'***i ho
bokonr gd okrir k
n3tváho g odaěli crrJ něj.'b} vř'.&B ruihoc]nu střelen
reslo vldí '
uohu' takEo gů strll řiv il otá jen vadné oko$ ng ktert!
urrnč í Eg} ;ooef, š pač ekobchodrrí k
Kdyii ttron před tí n, je1 .Iosef
y'a <iruhýn no$tgn byly
do l31rstřice a nuoelí se vrátit, protoĚe
str'onyn eietkal so ng aávai adejsí st&rosta
1:ť 'r,ls si].ní ci nalcrÍ ceny

uc

BB

/r]'ní sen $ospí š ilen
obce ii'ť antilieE i!oÍ .'ok s rrynějš í r'r krc'nikriiaon
co c'rys)'í m1
a řekL t*ru,uton ,í * sí lnic* naci ''',Ju$berkgn't uatu,traoona1

ociotrunit, plrotoáo
be by sG ně}o cJt,],rlt. fiek]" j*en uu, eb$ ttr necliÉ il
přeB naš i obec, coĚ
kryŽ budau .liltsci ustupov&t teké t}o e;i].llí ci

jerlt jistó' taciy cí odkLí ',i!ení pÍ ekú ž ekvynutí er dopadno to rroc
ř'troE\}' lri*i<É tcell
d,obře, ngbu<}e-].i tg strit nrÍ jak* ].it}[lkd iií vot}'.
š vnrcu Í rgb' iláflba]'Í ' i}roě treurlěla}í
pÍ ,og $i1ní ci nějaeÍ 1idd
'n*
by se r'inc3' nutt}i n8 trich'
rřokáž ,ky ns }l$ncí CurgberknŤ ť r'otoře tau
to n*r}láce1í ne{ f;*rrbergem' buqiou $s ogtí t ng obcÍ
kdoÉ to,
6*vu

?

č tyrdvorekó..Iicotypřekú Žkyuc]č Leli,bylihrrlinovti'
jegt' t]ělalí irrřcn proti
jr1]iýc}r ttlnhráte by1o ní gtrrnrr doot, to
jpbÉ ae neprť iře nÍ c gtÉ t
iiěncon jen terrkrd[to, kdyř, něrijistotu, áG
jin5t' Tak trrnu i:yLo
a kdyby n& tcr dÁnci rrřii}ti, odnece to rl&kdo
i v tonto i:Ť ť ptlds.
...nhdl^ /
vidň].i v jaké n
i?áno i!$l sterosta odkldaet přeliáĚk}, když
jeiit& nĚco horňí ho'
netroapeč í ir;lle obtlc a Že by Í jo tro!i]'o stát
a..t'rasenp't'
až }:udou ustupovat ,Ja}é í ffewat s í 'ilrriei nojdou
g nů nec}'}li
ri].ois ijot]pí ť }il napna]. ng t]esku ve:fy* pí $nen č esky
gilnice usavř€n&: u zane*l fu piqibité nr:r ků lu k transforrró'toru'
st{i}o/ ji! pi\ikde to jtoEtarli]. r}olrrogtřod si]'riice' ;jotvu oe tah

jí iidi1i $tinci.

Vpředu osol:ní auta

li r1ů stcrjní ky'i'lgatavilj' se

a

ILe za nĚkolill hoďin'
tr{as]-i 9$r kt]y bur,le sí ].n$.ce voLná' itekl Joerr,
V6ioirni byli pokr'$ti
Clrví ii se radili u prrk rrbrát&'li a jeli apč t'
obiič ejí ,r iletroÍ byltl virltlo, ře uctuiiujÍ bez é ť eť 'ňW
p*.r:rc}ten

ň na

pť 'estÁvky

již

de]-ilí č ge'

bpEEtoiilonopřot:rií itě.Í iotvajednnoE"upinapřěš laneboFse.
jo1a' ixÍ tu by1rr sa]"š Í .Jex.a &uta' vo1!.'Í ' tunk3t, voJáci pěš Í i na
č ucrto lloně
koní ch, nei kolech ! motocyk]"ech. tr'bé vedli vojráoi
nrr}r]'í ryctrloji
v c]ronoutoch' aJ.e bea voí ů 'kt*eť ,J nč t'.de nechal1, "bl
k*řdý opů chul'
$;tuirovat. vš í chniilyli aaprú ĎenÍ a uuarruní i}
octgtrg;ltastt byIo, ág byx# p'řakú lÍ k} ng É }í ].ní cíza <lrurhyrů Bo$teus
5€ jelr tí ' Jř[
Bč n1l * to}i to Ě]-n ryohle pryč bea a,o{i*;ávk'1'..i*iÍ Jlravili
a pod'
kte'ří pot'Í ,ebova].i něctr o;lruvitr Jnko třgb'q kolll talepit
vel'ii:ýrn sp*lciion u Puk lronen dlll utí }tut'
.xo neb}l jiá nějaicý spořttdaný ú otup, to by1 be:rblavý ť ti!k' ku&tlý
i'itr1valo B8l Ee
ntiI e t*rost1jen ubv se ttror;ta:- rg'chte kullť 'gdu'
jel{r dvč autn, nobg dvo voay ve<l'te sabg po sí lní ci, Jedon chtill
pok hl]tt
psrlcljet clruhrlho a tak s$ litdvaLur[e se 8:ltnicql uopalu rI
pak vozi'dlll někcie
to }stoijc]-n se po pol"Í ch netlo Lrrkách''"ť tl oe

ieikovi

nprÍ .lvy dŮlq1J $E

s

g$boří laapakvojáoitotanrje*lno<luiierrochalini1lidÁtpé ěW.

ír

ní ě{\y' kdyil vÍ děly' Í o
so s tÍ n nodostat:.ou d{á]'' ře se to dosterne }iu*ť rm', ktt:řÍ je otí tru]'i'
!id3Í bylr1 ni]-nicc catar{ir$ena voř*.tllyr tody se auta nebo vozy hodili
je4noduse napr&vs rrebo nurLevo ac siLnice, ien Eby $e mnhlo rychle
d{Í I. l,ojáci na koirí c}r a pilí rÍ ě].L tuká'u{no gí ]'nici Jako ku pří lrla-

Ni{kteró oddí 1y outa' tanky & vouy

du od ýro*letí na pocl "0hocho1atku''- "l'iů tkovbí opřos Jurrl podggdek
k .,ť unbeť ku,'. ť ito Í je b{tl.i, ž e bueiou ustuirují cÍ ko}.orry e skuirí ny
na É irnianl bonbarcioviir5'.
iui1outcrí jiěrucí clávali knně za up'c{rt, protoře
::a

kolo Í ie Gogtirnou rycii3.*ji

gi nyolot'i,

řg

0

k'-tlrt\ecu.V některých vesnigÍ ch br$llí

iloně, protož e jejich xuň uyr .!1Ě ullaYgn' nobo
{/ooci zemódělců nn
ku1}rí )1, qlen rrby rroh].í rych3.eji dr"'il, &tJs se nedo*tali i{uesn do
anr,;e'Lí . l.ca,ž *&'ir** odtloilo'u*]'a ctxrta od silnlce, totly É 'em.rroaí
pcrui:itĚ1i po tdto v natič ji1 ž e go dostenou dá].e opět na sí lnici

ry-ctr}eji ilir:lfadu. Ť ak joIi také n$ "kW
a ktlyii viti*].i, ile so ceÍ :tť :gatá{ěÍ otl s*"Inice, ttlr}y vy'}řé lhli koně

& ž ,e $€ te]c

q}oo.[&nou

a voaY ttrfr Raclial.i.
$g {Bontoňovým) Jurovým podoedbu, nu ].ouce í . ng po1í .9 neolrali
eitliit vDEy, eutn i tanky do}ronce u trrkti no''$o!ní n vejpuotku"'
r.ókteré nlč i-}í ,aopal"ovatí jak auta, t& vozy a ustunovali p&k
l'utupu.Jí cí i'iů incl
rych3-e d,ál. Í o tly}.o od;lolocjne rJne 9.kv'ctna }9il9.
niii gtť l,lo vÍ ce r{$//#p(:o]:!. -,gtoul jiř ustupu.jí cí okupiny bsly ří dš í
g fi,]č Í ,i:y).o ví .t:č t,ře joou to již jen rb;iBtry. ti páttt |iodÍ ně
orlpoletiní přsillj. r;osletltrť $ ::ovÍ ,da:'Í .'řo itusové jsou již zu tou
rJrrrlrou ve*nicí l í ]od tí ur kopcerr, jak je to křiáovatka a sanotg'
ť í rrrsyc]-e}i nJ.ýn '' n& V*}č ra'i
áÍ r t{Í ,lsito poglední ní }{$uci nsJol uá ni.kdo. ť n vš cn too hluku
s rozč i]"enť lry3.o najeurrolr tici'ro. Áři aa cirví ]'í jgú nu notorcc.jeelert
iqdlnec neap{:}t k ť r'osetí riu.iiemo}ilL vť iak liýt riáI.e Jak n,iikde B i'ro*
set{na1 ;rtrntož o jel brzy sil"It.
jiulqteří lidé a. obee š ii 5:ocl
nw;tne.t$*u

*]ť +riinu rl

brrrlí gí z vorů a aut'

I

co oe j1n }rocll1o a co no}rti potřobovat. Byr"y tun potraví ny Joko
jetrr* vú { výatro j
cui:r, hú vcr, r.;Í ž e, clrlé b uto. iaké t'em byl1r iátky, vc
dnleko_
a výzbroj, gbrBl]'ij, ruibojer Panctiřové pé ,lttě, ruňní 16ranáty'
hJ.edy, Lonzervy t' jind {il jiné vilci'
llei zrr horjiiru po odc]lrodu i)os]'tltJnÍ ch i'iinců pÍ ije1o ;:rrvní rurlké

kterd 'liiicirnj. Í } roctoe tí >tí tÁť "uví ta]'l
'.rrtrtroř€
Iitl
j$ho aEvobodÍ te],'e. i;až dý oí oddelc]rl volrr&ji ekgro po $jogti]'oti{
poroi:ě e: ujařrrení a ].í r1é '8e t('ijí Ii, ř.* jone or:ilt *:bobodnt'
lInct1 ${l 0ní & '1I'vnÍ fl itt}i"el[ jeLo ciruhd, třetí , č tvrté ' '?átó'
ccsátó e pilí jí Ědtl|lad*r].š ť & drlr].r]Í & JeLo drt].o te itepánovu za
ť * prvnÍ
us.|upujÍ cÍ rni i,é rrci. N$ tss,ž (ié rcLlutě sedě1.1 ruiití vojricí '
outo $ č ei:ver1in

trihll za letrou rJč }e.
Druhý don pří Jeli Í tununi, kol*ny

aut&

x.ehkých venk'ovskýe}i vozÍ krl! taž

prení ' tss1

tuĚorrýclr r'ovněĚ lehky'ni tlnňn1' ť ostooje nruE1í 'joc]rtoduciró'
to ,,ikoro olire prclv tl,r"ek,, trrL jriire ví o*li, lc,:iy* jeatJiIt je ňtě ci'tláni'

8 tam. i{gří dixi na obc6t
do
Bb} vous rů etLjVei'lé od "iiuloů by3,y rjovriž eny cio Ví r'u & ta'Ekó
Byotrioe Í } gn13rj ješ te rirú t. ť lik Í io g{ič gxg rxchle věe rrklidňovrrt
iJ6ton po ví ce dnÍ

jesdí lí iiusové

fie6t

fl vť ie irřichda*1o tlo nornť rlní chkolejí "'

g
Třaoknviny a ruiboje byto potseba posbť rut rtreěkot]nj't'
í rÍ ltrť '
I,iur obc{c}r byty rvoleiry iiÍ stní n*rot}ní výtlory po}rratrilií , větití nou
Í jtut1n rodin ae fur,ivorů se přeeí clií -lo do
l'lri podgí n L!i'i$ bJ'L
do obae Uť 'É niEyn{' pkrece iriorav$kú Třebovti.
a 9ic1o^iJů ' i'l})".y vyd{rrJ ngvi i;ení r;e' iitv1o:tr'ť
provet!en $nui:is
Jrencz

zirru194t!-4?vystří daloPrrrtré Iiát.oaneobyěejné sucitovroce194/.
,,!É okt'i4t! zač aj. c,,,é iteg * <teš 'těu. 'ý i3ude tek]'a vod*" ' 1' touto
roceol$tou*i].í lnesidantDr.]idu{irdJenesr.inov5igí :resicienten
by1 zvo1651 ii).enettt Gotwaxd'' V tómlio roco by} pol;Í actl nÍ $tní
za'roú gn
r$iihl$tá. lÍ TBce tt4! ař{r'en$ oi:cuní liiri:iocrď..ť rocc ]'''t
nastoupil
do obce teleť on. V roGB ]-}'J norgsgL prooi{ent Gotwa]'d a
l:lntolrÍ n 2$ii:otocký.

ii

}.ěetrvttu

ly}J by}a provedona něí nvd 1l6.ť gpr'1gt

t0

rsforua' byxy wn&ilovárry ntané poní ze an novó v pogěru 90iL,
do 300 korun v Poorilru !il.
v roee 1994 bvl uprevon rybní č okna návoí a otgvřene /ddť Lú ilú
dprgdejnarIednoty"-',,fuk}.{nrěd].ku.DŮtiauč a}$ohoditěo
uěš ialnski" š ko].} clo *t*rrinovu{ nť r:to rlo $ie{lnice. Zaěat jeztlit

us j}r.osetí ri _ řtyři .ivory- ;ltč pránov - rj}gtřice nad PornsteJnen.
V roco 1955 by]' v tsrosot:lně zŤ í z,en Poť rtuvnd ú r\ad pro obco i'ronrotí n,
č tyri J.lvořy a ijr{nvÍ .
VyLí lloní upoč croí ,ú rody a h]'evně pni1ytru ptactva koněí pauilitní
arrtot

knÍ ha č tprdvorů .ií errÍ tu rmi g}'rvo o za}tládriní rJruž stva a vš gch
tilch zné rulah, ktorýn! nuoel.y vš echny nu*ie veenioe projÍ t. Otl roEu
L955 cřrybÍ vš ak uř í zázilaqy o po,SosÍ , ú rodě, ptaotvu a zv&ři.

ií dn je kdy doplnÍ ? Psa]' gspoň někdo soukronou Eroní E[' .B ní ž by
86 dalo č erpat? Í Í eaapí ť leněkdo aopoň svÉ vzponť n$l'l $ebo eetá ta
nó.sleliná r$oba vč etně naš ť souč asnongsti ProPalne do znpo[inÉ I]'í s
nevědění ?

Enalogt ninulosti Je vi$gk nutnou pobí dkou k nť 'enýěLení g k onllntací v pří towroatí r ebyclron noh].i vykraciit cio tlurJoucnui;tí .
Blí tgna š í nsová

V Jlrně ].il.lEdna

1"ýX]

ii ;! rlosef Viš í nka'Dějirry
:
;

něeteěka

_.,'-'uiÍ i,.,.:,;'.-l*,;.'..š

oleš nice. Rukooii rgft
pů jěeno

'

od,pů Viš inky

ěko pány,'iz Lonnice
i/2 ]'4sto1 k hradu Louka: Oleš ní ce,Louka, Bozseě, Tasoví ce,
č erbovice, BchuňovrPořÍ ěí a Bradlné -Yznaza z torunice eyn1aaů v
,/aoklaay o č asté mněnění nají telů no pů honech a lapcí oh eca L4L7/
,/Moravská O1eš nics patři].a Pernš tejnů n, něneckou 01eš ní císpo3.u
s Loukou s Kněž eVí skou a č ernovice e Poří ěí n koupil 1496 Vi].é n
Z Pernš tejna- tí n doš 1o ke ry cjení 01eš nice.-Eospodářeký
rozkvětL557 ''zánek pustý Louka''
,,
R.L557 Vratil'l1av z Pernš tejna prodal Kryš tofu hravěti z Hardeka
paaBtví i k němuž náleze1olzánek puetý Loukarněsteěko 01eš nice,
ves Loukan Tasovicer l'rosetÍ nl Brtoví , Boleš í n,
\otan Křtěnov,
Crhov, Boveěí n, tre-tní Ve].ké a Malé , VěstÍ nek, vlr,
Nyklovice,
Sulkovec, Polom, Ubuš í nek,Veselí , Hluboký, Korouvicerch1urn
a v }Í ezeří č sku3 poddanÍ ..a panství 1oucké ho zů stala u Pernš tejna
jen obec Č ernoví ce,Hodoní n a č tyrí Dvory... r.159O prodal
'Ian z Hardeka panstvÍ Kunš tátské a loucké ďohaně Evě z tichtenš tejna..správa loucké ho a kunš tátské ho panstvÍ 9e pů vodně děla
odděleně' později sp1ynula. 1598 raajite1en panství kuhš tátské ho
se sta]. i)avel Katharyn z Katharu, zenře1 již r.1600r].603
koupiI kunš tátské panství Kare1 z Lichtenš tejna a ].606
iŠ těpán '
''

i:19_:-*1i::€
řl0.

povolí l Jan z Pernš tejna za1ož it v Bystří ci ncioriiěbnu Elrr
bratří m- později té ž i v oleš nice na ní stě donku nyní ě'.lB2
ž ae*ý
té ž dů m,/dřevěr\y,/pro kazatele-kde se 8i vyuěova].o
/zprávy o sporech mezi luterskýni./kalí ěnickýni ?/ kazateli
a bratří uri v Oleš nicí i v okolí -Kunš tátě a pod.,/
./nábož eneky snáš enlivá vrchnost'- katolí ci v menš iněrv O1-eš nici
L54o

nemě1i vrlbec svů j kostel

L62L -nebyii vypovězeni nekato].i'ětí duchovní z panství kunš táteRs.b'o
"5'ledna L625 přiěLi na zámek jezuí té Jan Jakub svobodr5Í par, ů "siil,

a .Ian Arnoš t Plataisl, kteřÍ doruěiIi hraběti''ní gařore'r,"ri;.il'.
aby do 14ti dnů bypověděl ze své ho panství
up,',!áo""
';;;^ňf;;'áilřo""t
š ní dge podřÍ dí ln..Až noku 1630 přiš e]- do Kunš
j.oní
tgto
katotický kněz, jné nen Bernard Vgscinill,s...fannost by1.a ve1ni rozgáhlá
to jest nynějš í fary Kunš tát, SebranicerSu].Í kov, 01eš n1ce, Prosetí n
Roveč né ,Sulkovec a Ijaleěí Í }.o.Voscí niusnapoal, ž a v
celé n okrsku
oleš ní cké nnebylo před jeho přÍ choden Žádné ho katotÍ 'pa, jen
saní
pikarti a jí ní ní chanÍ kací ří . D]-e jeho zpxávy bylo ;J ,,oZ\
].ehlé farnosti o Ve]-ikonocí ch L636 Jen pět ].idÍ rxksststg
B SVo
při jí nání .|'
\

/Hrabě š ní dz Freyhofenuodepřel vyplatit věno dceři, která
vstoupila do kláš tena-z toho spory- z toho 1631 odhad kunš tátgké ho panstYí 3.ú norg
v oleš nici toho roku 79 oeedlýoh donů - 5L zpustlých
t|Obeo kunš tátská dala 1633 vysvědč ení faráři vosciniori, v
něnž se praví , ž e"Pro ]-í d vojeneký sem tam r:raš í rují cía na ní s
tech zů stávají cÍvelice jest nebezpeěno na cestu se vydati'
nebof, neuš etří ce v tom ž ádné ho,uu8 kdobu&l lougí , benou na
kohoko1í přijdou''. Vosiciní us pí š ekonsistoři...kostely v 01eš -

nici a Sebranicí ch jsou

ú p1ně pustý,

farní c1 ož ebraěení 'jejich

najetky v pople obráceny od přecházejí cí cho vojska."
v č ernnu 1643 táhlí Š vé dovépod Torstensoneln přes Litomyš I a
Svitavy na Moravu. R.L645 š vé dovév srpnu ob]'é hali Pernš tejnl
16 ří jna přitáhli z Oleš nice do Su].kovce, který vypálili
n.].658 koupí l- panství kunš tátské 8erdinand Leopo].d z Náohoda.
Kromě panství kunš tátské ho v].astnil ješ tě panstvÍ 'Jí mramoc,
tsy střici a lysice. V bystřické panětní knize je nyzýván
č ]-ověkeno tvrdé ho srdoe. V panrětní knlze jinramovské se o něn
pí š e,Že zacházel s poddanýnaí tvrdě, takŽe nnozí , protož e
ú trap těch sné stí nenohlí z panství jeho utí ka]'i, takž e větš Í
dí I pustý zů stal...Y oleš n{ci od r.1657-L672 osí d]-eno by1o B
used1cstí a1e zpustIo 18...llg panství kunš tátské re od r.1631
vázl dluh kláš teru..pť cto k]-áš ter převzal panství do správy...
/vypsán zají navý spor o Kněž eves - mezi vrchností a farářen
Vosciniem, který prokázaL, ž e jde o nadaoí rpatří cí ol.kostelu/
Farář Yossoiní ue pí š er.L655 konsí stořj.3''..milostí Bož Í byli
již vš ichní přive deni do ovč í nceKrí stova.d.en v Ubuěí ně a
Strachujově nenohu nic pořádit.Aní ke kunš tátské mu hejtannoví
se nechtějÍ dostavit.Jgou to převrácení lesáci.[am v horách
jest Iid zce].a převrácený, nad ní nž se vzdáváu vš i naděje.
Vypravu ji se aezí ně s ne jvětš Í mnebezpeěí no ž ivota''.
L6r5 pí š e..''YQleš nicí je fara jen cc do jnné na' nenohouc s
celýn okolí n už ivit kapl-ana. Frobů j, jak se tan nohlí ž ivit
oni predikanti a pickartí ? Tka1covství , prctož e byLi tka].ci
nebo š evci?''. . .
i

Frahtiš ek Mader, rozený rrěmec.K jeho farnosti patřily jako ť iIí álky
Prosetí rr, Roveěné , Sulkovec, ěasem í Bohuňov.Farnost oleš nická
patřila k děkanstvÍ svitavské nu. Aypoěí tárry podrobně plp'tý/
''Slouž í o-1ifaráŤ nš i svatou ve filí álnÍ n kostele, dostáva].
tan oběd a pozdějí plat.V Frosetí ně a Roveěné n po 8 zlatých'
v Sulkovcí 5 zlatých roč ně. Dá]-e byli povinni posí lat pro něho
R.].66á by3.a o].eš nická fe"ra obsazena v].astní ur knězen..rran
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patří cí oleš nické faře u vš ech filiální ch kostolů . Y'Prosetí ně
byJ.o pole po predikantovi a rozloze 34 a 5 osrnin ní r ploš r1ých,
v roveč í něpole farské . . . ''
,/Faráří v Oleš nici t I66B-L674 Františ ek Mader
Tonáš Antoní n Aainen, dří ve farář v B1udově-pů scbil v 01.7 let
].684-1690 Valentin Josef č uj"rpochován v 01.pak aňní ní strátor
FrantÍ š ekSkalický, č len řádu Tovaryš sti;a .Iež Í š ova,

].691-2 Antoní n Neděle -94 .Ian Antoní n č ejka-96 Mrrrtin .Ian CtrytiJ

''při tak rozlehlé farností a ěasté n stří dánÍ kněž í není divu'ž e
duohovní správa zde utrpěl-a a byla vedena nedokonale.A].e ani
za da]'š í hofaráře, jí mž byI eartí n AntonÍ n HoralÍ k nebylo
lé pe.Jnenovar5i trpěl v1eklou duš evní chrobou, která se st-upňova]-a, takž e je$ nusel v lé tech L7L2-L7L+ zastupovat oliří ,eronýn
Dcč kal jako adninistrátor:'17]"6 Matěj Majer- pů sobi140 let"
''Kláš ter sv.Josefg y Brně..pÍ odaL 1678 panstvÍ .Ianu hraběti
z ianberka - do roku 1731, kdy ho koupil ďan Tbeodor svob.pán
z Tmbsenu. Hrabě Áaš par Bedří ch z Lannberka vyda1 r.1678
urbář penství kunš tátské ho,kde jsou zapsárry povinnosti poddanýt
vrchnos

ti

...poStaveny kostely L'?ZL v Roveěné urL7?5 sv.Ducha v 0]-, LT36
v Su].kovci, 1?38 v Prosetí ně týnŽ stavitelem?/
cca 1?40 Sasové v 01eš ní cí poráž ka Sasů u Ústupu/
Za Marí e Terezie L75o vrchnosti poda].i l'doninikálnÍ fasir - o
svých pří jrnech na pans tví /
/r. L747 prodala vrchnost také nlýn u Lanbbrkan L7r3 nlýn Va]-chr
17'o zruš eno hrdelní právo vš ech něsteěek, t edy i Oleš nice
Srrolné knihy O1eš nice ahoŤ e)'y 1827
LT55 Se]-ské

pří znání

zto ho vyrněřena

Oleš nicí nová

daň.

8.4o /zápae evangelí ků o návskou sboóodul
farář o'Mart1n Grynvald, rodák z TeIěe..L7rgmstavi1 novou
farnÍ burjovu /v oleš nici/..Ve věcech ví ry svých farÍ ků byl

ve]-ni přÍ saý. Becllivě kontrolova]- návš těvu svých bohosluž eb a
ú ěast na svátostech...dohlí ž el co 1id ěte, jak ž í j9... bral
V&R$e1í kiln ří ka]-''trudovité ž áby ''..
].iden nekatorické krrihry ' . . €
*Iednou v nedě1i š ei prý tca kněz do rilýna v Oleš nici ě.36 á
ptal se hospodyně, kde jsou její oynové Ignác a Tomáě Po].í š kové r
yae
neby3"i na nš i.Selka mu odpcvěděa, ž ,e nevÍ . KdyŽ se neneohal
odbýti,vzala prý vid].ici z ohniš tě a kněze vyhnala Synové

prý zatí n č etli bib].i v chrastÍ .. Jí ný oleš nický nekatolí k
Matěj Jelí nekl ě.d.B4 ěet1 prý té ž jedné nedělo nÍ sto služ eb
Bož í chdoma z bi;;le.Kněz po káaání š e]' do jehc donu.Poněvadž
Áfrrn
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netuš í cí nuJelí nkovi bib]-i vzal. Nástupce orynvaldů vrp.tl1ří
.Taí ch, rnu ji vš ak zakrátko vrátí ]-. Tyto zprárry y ví ce podobných
ryprávěl A1oisu r'IeJ.í jkoví jeho otec Františ ek .Je1í nekrnarozen;Í
1?900

Kayz pton se farář eartin orynva3-d těž oe roznenohl, pckláda1.í
do nekatolÍ ci za trest od Boha. Páter Martin Grynva1d zenřeI
31.ří jna 1763 ve věku 43 let a pochován byl na hřbitově lf BVr
Vavřince. Jak byl u nekatolí ků nenáviděn ví dÍ mez toho, Že
ješ tě na konci ninulé ho stcletí jej evangeJ.í cí vzponí nalí jako
''Martin z1é paměti''.
Dne 6.listopadu L763 stal se oleš nickým' farářen tliří rlaí ch. By}
národnosti něnecké , rodenn ze Sví tav. č esry um'ě]- dostí š patně,
což nuoělalo těŽkostí h1avně při kázánÍ ch. Proto, jak praví fa
ť arní kronika, neby1 rád s1yš en.J]"* byL farář tlaich veLký do
dobrák' které ho mrrozí lidé využ Í va].'i.Za něho stala se o]-eš nice
středí sken tajných evangeiÍ ků .ť řÍ ěí noutoho bylorž e ge do
01eš nice přiš těhoval z Prosetí na ňe}roř r.Iakubeo. Iento se
narodil asi r.LT26.By1 krejňí n a pří ton uěil v ProsetÍ ně děti.
,Již tehdá byl znám jako tajný nekatolí k, dokonce by]- v podezřenÍ , ž e za vá1ek o dědí ctví rakouské pracoval jako vyzvědaě
v s]-už bách pruské ho kr'ále Bedřichal který jak známo, s1í bil
evangš iLí ků rnv č eských tení ch nábož enskou sbobodu. Po srr:nti
své první naž elky se přiž eniI do Olěš nice a to do donru ě.].].2.
Dle gruntovní knihy, převza]- tento dů n dne J-J-.srpna L77o a
zakrátko se staI hlavou nekatolí ků ceIé ho okolÍ .
/aa]- podrobné rrypsání výslechů v ěervna 17B].podle Bednářt
o..Za nedlouho po návratu z vězení vypravil se ňehoř Jakubec
pěš ky do Ví dně..vyhledal Sanuele tTagy-ho, který peticí , Jakub cen
slouž enou, pře1oŽil do latirry...PTohlaš uje, ž e nalž e splnití
k ěenuž je guberniun při propuš těnÍ zavázalo, tot1ž poslouchati
své iro faráře a ž Í tí jako keltoliětí křestané . ďsou zcela jinóho
názoru a prctož e je jÉ ů hmnoho tí sí c o"ju, tedy prosí u udě]-ení
nábož enské svobody. Na petici bylo podep-"áno 6 oelš nických nekato]-Í ků .Feticí Jakubec osobně předla cí saři rFosefu rI.
Den 29 záŤ í 1781 byli vš ichni, kteří by1í na pteici .lorlepeaní
vo1áni do Brna a tam na dotaz, zda peticí podepsal-i, proh1ásilí
ž e B€
r ale ž e a ní p1ně souhlsí . .'.po vydání ToleraněnÍ ho
patentuuč inil rlakubec sbÍ rku z okolí , která vynesla 18z1atých a
25 krejcarů .Tyto pení ze zatresI .Iakobec do VÍ dně před várrocemi
roku u81 a předal. je Sanue].i Na8ynu.

s45

Rt....
J-3.ří jna 1781 vydal cí sař ů osef II to]-e.pat€
ňehcř ,Jakubec qrďa napsal- v Žaltáři vytiš těné m u Josofa B.Neunenna v Brně ,/oslavnou nodlitbu Bohu/-cí tována ěást v kronice/
?' 0leš nice se k ví ře evangelické přihtásiIo 35 rodí n a 135 ogob
z toho 65 dětÍ , v Crhově 6 rodin a 20 osobl V€ Ářtěnově
3 rodí rry a 22 osob a ve Lhotě 2 rodir:y a osm oseb.V Ústupu a
Kněž evsi 9e nepřihlásil nikdo.Farnooti prosetÍ nská, roveěí nská
a sulkovecká přistoupily k ví ře evangelikcké z větš í č ásti.
...Vš ichni k ovangelické cÍ rkví přih1áš ení ee nusili dostavit
před zvláš tní koní si v sí dle panství . Na Kunš tátě tato komí se
zasedala od Lr. května L7B2. oIeěniětí byJ-i předvoláni na dny
].0. a ].1. ěervna toho roku. Dostaví lo se jí ch 53. Nernocní a
odcestovavš í v poětu J-7 byIi onluvenj.. Yš lchni se přihlásili
k ví ře pforuované stejně jako z celé hc panství . Na otázku v č en
tato ví ra pozů stává, cdpověděli |'V kš aftu Syna BcřÍ ho|' nebo nv
zákoně pánělr nve Več eři P.oněr1 bebo ''v lánánÍ chleba a pí tÍ
kalí cha a pod. ^. otázku jakou náte pochybnost ve ví ře
katolické , odpovÍ dají ''Že se nepooává podobojÍ n' ž e se zruš í l
kš aft Páně, ž e se katolí ci kianí mod1án...tlan PelÍ š eknnIynář
z domu č .36 idoivěděl';pochybnost nenám ž ádnou, protoŽe jsenn
katolÍ ken nebyl a nebudut Na toázku chcete ae vrátit do
katolické cí rkve řekli vš ichni ne/až na dvě csoby/
ť rvní evangel1cká pobož nget oe konala 2L.ří jna 1?81 v kapli
H1uboké n...Bylo z toho vyš etřování o ž e 9e do kaple vlcupa11.
Ale věc byla urovnána, nebot kap1e byla otevřena klí ěeur, který
.]iří .Iaichl farář 0Leš nlcký, v i{luboké no nechal. ...
První evangelickr pohřeb se konal v Oleš nici asi poč átken roku
1782. v katclic(ýgh kronikách není o něm záplo. Dle..qTelí nka..
zerrře].a tehdy evangeliěka terezie Pohanková z 01eěnice ó,.93l
Katolí cí vš ak odnní tlí nrtvé těl'o pří jmout k pohřběnÍ na kat.
hřbitov, a{ si jí pochovají "na drahách|'. Zástupci evangelí ků
š ]-i proto n$ zánek do Kunš tátun kde jim rrchni povolill abY
byla nrtvola pohřbena na mí stě býva1é ho ěeskobratrr,ké ho sboru,
nyní donoek č .IB2, což se také staIo. Pří pohřbu zež ,í LLevangelí ci
veliké protivenství . Uelí nek pí š e,ž e prů vod byl zastavován a
zesněš 'ován.Hrob prý někdo přeo pohřben zasypal-Dokonce prý by}i
]-idé na vé Ží rabJ caIí znanenÍ crhovskýn a křtěr-iovskýn' kdyby
snad nně1o dojí t k stáž ee. Po pohřbu oi evangelÍ ci ztěž ovali
na zánku Kunš tát'ě a někteřÍ zdejš í katolÍ cí byli potrestání .
Dalš í uohřby se na tcrn nÍ stě již neodbývaly a pohřbÍ vali na
na hřbitově u sv.llIí kuláš e až do T. 18'6
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tIí ž v ří jnu t7B1

sislaví

ž áda].1 oleš niřtÍ evangeLí c1, gby Pastqr z Nonďr]- konat bohos1už by v O]-eěnicí . -ďosef č tupek hapsa].
Iistopadu 1781 1ist ke guberniu do jjrnam v němž ,iž ádal

dne 25.
o vydání katolické ho koste]-a v Sulkoviii pro evangelÍ ky. {oěet
evangeJ-í ků v kraji cdhadoval na 3ooo duš Í .Žádost jeho uýra za-

ní tnutao ..
oleění ětí ..z4.srpna ].783 ž ádalí u vrchností p povolení
postaví t sí v O]-eš nici svů j kostel a faru. ďako staveniš tě
navrhovali ní sto, kde dffive stával ěeskobratnský sbor..č .182
Žáaost jejich byla zaní ntnuta s poukazen na její ch na1ý ,'oěet
a nedostateč né finanění moŽnosti.
ZJ.srpna 1784 ž ádaLí opět, abl jí n byl vydárr fí lí ální kostel
sVr Mikuláš e v oleš nici.Svojí ž ádost odů vodňova].i tvrzení n,
ž e při stavbě tohoto koste3-a, před 60tí roky, bylo použ ito
stavebnÍ ho nateriálu z bývalé ho ěeskobratrské ho sboru v OJ-.,
tehdy jí Ž zpustlé ho.
Roku u86se zdálo, ž e přání o].eš nických bude splněno.Evangelický
duchovní z Prosetí na byd1el ve š ko].e.Když vš ak nuse].a býti
š kola uvolr'ěna, přestěhoval se dc které sí opuš těné ohalupy. Byo
1o vš ak třeba sta-rět faru. Gubernium dne 4.záŤ t rozhodlo, ž e
podobně jako katolí cil najÍ nÍ tí i evangelÍ ci faru v O].eš nici,
Proeetí n a Roveěné rnají býti jejichr filiáJ-ky. Oleš ní ckýnPoVolenol aby svým nák]-adem sí postavili nodlí tebnu, farní budova
se ně]-a stavět nákladen vš ech třÍ farnostÍ . ProgetÍ nš tí a Roveč í nš tívš ak odní tlí na stavbu přispět atak vš g zů stalo na
r.

nartvé m bodě.

Yrchní kunš tátské ho pasnstvÍ Frantiěek Jakub Falgus ve své n
hláš enÍ guberní u pí š eze dne 3.kveitna 1791 , ž e stavba bytu
pro evangelí cké ho duchovnÍ ho jest velrui nutná, protož e tento
bydlÍ v nejbí dnějš íclraIupě. obyvatelé ť rosetí naa Roveěí na ae
sí ce ve]mi vysÍ IiJ-i stavbou uodlitebenra1e přes to travrhuje,
aby jin jeŠ těby1o povoleno postaví t i farnÍ brrdovy př.i svých
nod1itebnách a nenl''_tí t je pří spÍ vatna stavbu ť ary v Oleš ní ci.
Stavby obydlí pro kněze si nohou dovolit, protož e jsou záuož n!.,
roají ve]-ké Ieey a vš echen stavební naterí á1 po Tuc6. Naproti t
tcnu oleěnič tÍ e.rsn8elí ci joou větš í nouchudobní , r'i kterých
při vybí rání daní musí být použ ito donucovacÍ ch prostřědků .
Koneěně nekatolí ci ze thoty a Crhova nechtěj{ na stavbu ní ěeho
přiš pět. Proto navrhuje evangelický oleš ní cképřidě]'it do ProsetÍ na. Na 'bo guberniunn dne 10.srpna ].791 zruš i1o svoje rozhodnutí z roku uB6 a povglilo stavbu fary v Prosetí ně"01eš o€VaIl$o
byJ-o dovo].eno

jej

í

ěiní tÍ sbÍ rky na stavbu

nodlitebny.Výs1edek
rozhodne,bude-Ii stsvba povolena nebo ne" Dle zachované ho
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soupí su s'.í rky podaří lo se o]-eš nickýn zajistiti 82 sáhů kanene,
6o sáhů pí sku,28 tránů a 52 kusů krovů "76 ]-atí r4L7 kusrl š tndele
a na penazí ch 211 zlatých. tr}ánoen se prý jiŽ na stavenič tě- v n:
nyně jš í hodon'ku ě.1B2 v Oleš ní ci poěal dcváž eti. D1e jiné ho se'
namu bí rky se zavé ,zal. Františ ek Jaki;bec č .I12 v Oleš nicí ,ž e
l
zdarma ckna do |'pethausu|' z J-ásky udělá.Bratří ť e1í š kové dále
Š inon.aJí ra Staňkovi sIí bilil'' ž e ten vrch na ben pethaus a
vš echr1y věcí ' které se ze dřeva dělati budou, z tásky udě1ají .,
Ye státnÍ rn ai'chí vu v tsrně Í je zachova]- plán na stavbu nodlitebq*
v 01eš í ci...stavební náklad prcpoěten na B20 zlatých...
Dne 18 ěervence Lq95 poda1í oleš niětí rrovou ž ádost o stavbu
modlitebny a připoji1í seznain darů . Krajské nu ú řadu se to vš ak
zd,ť eLo nedostač ují cía proto byla ž ádost opět odrnrš těna. Zárove|.
se jin vš ak zaka'zovalo nábož enské shromaž áování v soukroných d
(

domech.

Fc Řehoří ,Jakubcovi, který aenřel 22.Iit,opadu l.786 ve etáří
60 roků n sta1 se vů dceno o1eš ní ckýchet'angelí ků rT61 Pi1í š ek
n1ynář č .36 v 0].eš nici. Tentc zaslal ].3.listopadu 1s00
ž ádoot vrchnostenské nu ú řadu v Kunš tátě o povolení postaviti
na své n po1_í a svýn nák]_adern modlitebnu. Vrchnostenský ú řať l
jem'u vš ak dal o,Jpověá opět nepří znivou s pc,dctknutí n, ž e by to
bylo nad jeho sí ly. Mod]-itebna ně1a být postavena 1a pol1 nad
nynějš í mdomen' ě. 2B2 v Oleš nicí .
\
c]-eš nič tíevangelí oí navš těvovalí nodlí tebrry v ť rosJ',tr're a
v Roveěné n, kde ocj ť . 1811 mě1í také své ho duchovnÍ hb pastýře.
Roku L826 byU. ú ředně pří fařeni k ProsetÍ nu.
Aloj.s Je]-Í nek..pÍ š e,ž e se prosetí rrš tÍvysní vaLí pteš n[ckýn
pro jejich chudobu. ňí tari Prýl ž e v Oleš nici se tři š elyci ak]
dají na jedrru ků ž u.KdJby prý vrchní nnu v Kunš tátě zaplatí lí ,
Že by jí n byla stavber inodl-í tebny také povclena.
n.].766 dsazen b;l1 katolí cký kněz do Su].kovce ,L767 do Roveěné l
Tí to byLí ]-ókálnÍ kap]-ani oleš nické hofaráře.teprve ].785 za].ol

v SulEcvcí rBoveč í něa Progetí ně farnÍ

ú ř.ady

173o farnost oleěnická patři]_a k děkanstvÍ bystřickinu
1786 založ eno nové děkanství v betovicí ch a Oleš nice k němu pi

dělena, ale bývalé 01. filiálky zů staly u děkanství y tsystří cj
..po faráři Jiří n .Iaichovi 1782 frirářen v Oleš niqí rlan llustý.,
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oodrobnš o francouzské m vo..jeku a dávkách a ěkodách za vá]-ek
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