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Jindricha
Bzence o rozvoj
a první prekážky.

Trebovic

Bedlivejším zkoumáním bylo shledáno, že pri delení Opavska r. 1377 jsou Trebovice oznaceny nemeckým názvem »Driwicz« (ne Devic«, jak psal gym. red.
V. Prasek). V pozdejších nemeckých listinách jsou Trebovice oznaceny názvem »Triwicz«. Trebovice byly
tehdy hlavou zboží pánu z Kravar, byla zde tvrz
s dvorem a mlýn. Rovnež i za pánu Sobku z Komic a za
Strelu z Chechla. Když r. 1513"zemrel Jirí Strel.., zdedila statky jeho sestra Markéta, provdaná Bzencová. Ta
vzala do spolku své syny Fabiána a Jindricha.
Jindrich Bzenec z MarkvartOvic jako mladý rytÍr
byl na vojenské výprave polského krále Albrechta zajat
r. 1497 a prodán Turkum. Z tureckého zajetÍ byl propušten teprve, když Zikmund po smrti svých bratrí
byl zvolen za krále polského a vyslal poselstvo k tureckému císari o potvrzení pokoje. Když se Jindrich navrátil s poselstvem do království polského, sloužil u
dvora krále Zikmunda. R. 1502 zúcastnil se "vítezné
polské výpravy proti knížeti moskevskému.
Roku 1515 se navrátil rytír Jindrich Bzenec do
své vlasti. S bratrem Fabiánem se rozdelilo statky.
Fabián"dostal Markvartovice a Malé Darkovice, Jindrich
prevzal Trebovice, Svinov a Porubu. Jindrich Bzenec
se oženil asi v 54. roce s Annou z Bohušic, dcerou pana
Krvštofa Huffa. :žili pak na zámku v Trebovicích.
Trebovská tvrz byla »murovaná«. Okolo tvrze brl
val ohrazený pleteným plotem. Blízko tvrze byl dvilr
a v nem celední svetnice, za ním ovcíma a stodoly.
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U starého dreveného stavu byl mlýn o dvou kolech.
U lesa byl rybník »Bezdek«. Na jihu byla zemanská
role a polícka nekolika poddan)'ch s hájem »Mešníkem«.
Na východe byl »Polní« .a »Lesní« rybník a mlýn v »Kafarni«.
II
~
Ii

11

Ii
:i.1
II
il
JI

(

II
II

II

r~
II

Rytír Jíndrích Bzenec.

Vladyka Jindrich, ac prožil své mládí i mužný vek
v nepokojných dobách, pecovalo zvelebení svých statku. Mel vlastní chmelnice, pivovar, ze kterého se bralo'
pivo netoliko do trebovské krcmy, ale vozilo se i do
»Kafarny« ado Poruby. Starý mlýn o dvou kolech
blízko samého stavu hodlal nahraditi lepším a pro svuj
zámer získali poddané. Poddaní na prosby vladyky
Jindricha se uvolili pracovati pri stavbe nového mlýna.
Ten postaven blíže trebovské tvrze a poddaní kopali
novou mlýnskou struhu od starého mlýniska k novému
mlýnu. Dostávali »jísti a píti« a vladyka Jindrich je pri
. všechrobotách

takto castova1.

Netušil, že mu marti-

novský soused, pan Hynek z Vrbna, zpusobí veliké
nesnáze. Že zvýšil stav trebovský nad starobylý zpusob
panu Hynkovi na škodu, byL d<?nucenstav složiti na
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Hlavní oltár trebovského kostela.
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starý zpusob: Zatím však i pan Hynek hráz u rybníka
svého martinovského zvýšil, »tudíž tej vode stavu u starého mlýna trebovského míjeti bránil«. 1526 a 1529
zamestnávala vladyky Jindricha a Fabiána Bzence vojna
s Turkem. Šlechta z Opavska vypravila do boje znacnou
pomoc. 1530 zemské právo rozhodlo, aby vladyka Jindrich vyplatil Anežce, kucharce ze starého mlýna, 8 zl"
které jí odkázal Matej, mlynár ze starého mlýna.
1532 ohrožovali znovu Turci naše zeme, proto
šlechta s ozbrojeným lidem se vypravila do boje.
Stav rytírský ve válkách krále Ferdinanda s Turky
nejednou panovníkovi prokázal veliké služby. Král, pokud mohl, udeloval za to svým verným ruzné výsady.
.ve stredu, v den sv. Bonifáce 1532, král Ferdinand
povolil vladykovi Jindrichu Bzencovi svobodné osazení
mestecka Trebovic a v nem dva jarmarky ustanovil
touto pametihodnou listinou:*)
»My, Ferdinand, z boží milosti rímský král, po
všecky casy rozmnožitel ríše, uherský, ceský, dalmatský, charvatský ect. král, ínfant. v Hyspanii, arcikníže rakúské, markrabe moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický markrabe. Oznaffi'l.ljemtímto listem
všem, že sme pokornými prosbami, od slovutného Jindricha Bzence z Markvartovic, verného našeho mj1ého
prošeni, abychom mestecku jeho Trebovicom erb neboližto znamení, kteréhožby pri "pecetení a v jiných všelijakých potrebách svých užívati mohli, k tomu dva jarmarky rocní a trhem téhodním obycejným z milosti
naší královské dáti rácili, k jehoŽto prosbe snažne jsouce
nakloneni, a pro h I é d a j í c e k j e h o ver n Ým a
nám u žit e c n Ým s 1u ž b á m, kterak to mestecko
velmi jest na požitcích sešlo, a obyvatele v nem milo
*) Listina majetkem

mestYle Trebovic.
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Znak mestecka Trebovic.

živnosti provozovat~ mohli,
predkem tomu povolení
::.ašc dává ne, aby se v nem všelijací remeslníci, totiž
pekari, krejcíri, kovári, zámecníci, ševci a jiní všelijací
obchodníci osazovati a remesla svá svobodné delati a
provozovati
i jich uŽÍvati mají a mohú beze všech
lidí všelijakých prekážek a skrze nám i budoucím našim
králuom ceským hojnejší užitek v casech budaucích priveden býti mohl, n:1depsanému mestecku Trebovicuom
a obyvatelom v nem nynejší i budoucím verným našim
milým z milosti naši královské s dobrým rozmyslem
s radami verných našich milých, naší jistým vedomím
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mocí naší královské'v Cechách, jakoho markrabe moIavský a nejvyšší kníže slezské dáváme erb, neboližto
znamení, kterýmž by pecetiti mohli, totižco štít cervený, v nemž jest pul kapru prirozeného hubou vzhuoru
a nad ním jest krídlo bíle, co vobloukem téhož pul
kapra obklícující, tak jakožto všecko rukou a vtipem
umení malérského v prostred listu tohoto jest vymalováno a vypsáno. Též k tomu dva jarmarky rocní, jeden
v nedeli po svatým Janu Krtiteli Božím, a druhý na
-den svatého Havla hned potom príštího s trhem téhodním obycejným na každú stredu chtÍce tomu, aby oni
.s vrchem psaní obyvatelé mestecka Trebovic nynejší i
budoucí toho erbu, jarmakuov a trhu na ty casy jako
se svrchu píše tak a tÍm vším obycejem, jakž jiná mestecka v království ceském, markrabství moravském,
v knížetstvÍm slezském a opavském svých erbuv, jarmakuv a trhuv požívají bud z práva neb obyceje bez
prekážky všelijakých lidí. Protož prikazujem všem úreaníkum a poddaným naším ze všech stavuov království
ceského, markrabie moravského, knížetství slezského a
opavského nynejším i budoucím verným našim milým,
.abyste castopsané obvvatele mestecka Trebovic nynejší
i budoucí pri techto všech milostech našich jmeli, drželi
.a nyní i v casech budoucích -je v tom neporušitedlne za-chovali, žádných jim v tom zmatkuov a prekážek ne-

.

.

cinÍce, - ani komu ciniti dopouštejíce, pod uvarováním
.hnevu a nemilosti naši. Tomu na svedomí pecet naši
královskú k listu tomuto privesiti jsme rozkázali.
Dán na hrade Pražském v stredu den sv. Bonifácia
leta Božího tisícího petistého
y

tricátéhodruhého

a krá-

lovství našich rímského druhého a jiných šestého.
Ferdinand.«
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TrebovštÍ meli právo na svobodné osazení mestecka, koho chteli a prijali za svého, mohl se v Trebovidch usadit. Meli právo listiny pecetit, toto právo jinde
mela vrchnost, meli právo na hradby (valy zde jdte
do nedávna byly)~ Mohli míti jarmarky. Právo soudnictví nedostali, rychtáre jmenoval pán. Trebovice mely
svého purkmistra. 1722 byl Jan Fric rychtárem a Jan
Ondruš burmistrem. 1773 byl Václav Piš rychtárem a
Mikuláš Stárek burmistrem, 1810 byl Josef Stárek fojtem a Mates Gallus burmistrem.
Jindrich Bzenec mel osm synu. Jindrich, nejstarší
zemrel v detství, druhorozený Martin ješte za života
otce svého proslavil se ve válkách tureckých, rovnež i
Petr. Jan a Kryštof zemreli v mladém veku; Ondrej,
šestý syn p. Jindricha, dospev, stal se hlavou stavu rytfrského na Opavsku, sedmý, Fabián, prožil mladá léta ve
službách rytÍrských, jakož i nejmladší Albrecht.
R. 1535 dal vladyka Jindrich uvezniti v tvrzi trebovské dva mladé šlechtice, služebníky pana Hynka
z Vrbna, protože se proháneli po trebovských gruntech. Pan Hynek nadarmo vladyku Jindricha žaloval,
protože
že postižení,
totiž,
, právo rozhodlo,
v. zemské
v v
v,v
'
' v
Jlndnc h o ressk y z Mok reho, plsar, a Jan Sk~nsovsky,
byli šlechtici a meli žalovat sami.
"

Když se 1536 schylovalo k nové válce s Turkem,
dal vladyka Jindrich na v~ech statcích manželce své vložiti 500 zl. Válecná výprav:l 1537 skoncila s nezdarem.
Téhož roku zemrel bratr Jindrichuv Fabián, zanechal
vdovu a nezletilé syny Kryštofa, Jana a Jiríka. Opatrovníkem sirotku byl Kryštov ze Zvole a na Hlucíne, ka-

novník kostela olomuckého. S ním se dostal vladyka Jindrich do rozeprí o poddané, o vodu ze stavu trebov8
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ského a o správu sirotcího zboží. Dostal se také do tuhého sporu o mlynáre Klimka s pány Bendovskými.
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Erb rytíru

Bzencu z Markv.;:rtovic.

Syn vladyky Jindricha, Martin, žaloval 1538 na
purkmistra a radu mesta Opavy, že ho v dome kožišníka Albrechta, toho casu purkmistra, pobil Lukáš, kat
jejich opavský. Byl ranen tak, že od rány sotva živ zustal. Martin sloužil dlouhý cas u vojska v královstVí
uherském a 1542 padl s jinými statecnými rytÍri u horního Belehradu.
Cetné spory mezi vladykou Jindrichem a: pánem
Hynkem z Vrbna vedeny r.1539 pro neshody o držení
vody na stave trebovském na rece Opavici, o trávu a
louky pri rybnícé martinovském, o hranice, které delí
grunty trebovské a martinovské, o poškozování rybnicních hrázi, o vodu z potoka Plesenky a jiné. Spory
mezi sousedy pusobily i na poddané. Vladyka Jindrich
nekolikráte si stežoval u zemského práva pro zlehcování
osoby své, manželky a mátere. Když 1538 jela manželka
Anna z Bohušic na den sv. Mikuláše z Bílovce, pokrikovali za ní potupne lidé z Olbramic.

.
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J
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Roku 1538 mel Jindrich
Bzenec nedorozumení
s' hlucínským meštanem Blažkem Klihem o útratu 96 zL,.
kterou vladyka Jindrich zaplatil v hospode v Bohumíne,.
a chtel náhradu po Blažeji Klihovi, kterému Jindrich
Bzenec zastavil pred tím, asi jako svému, veriteli vsi Porubu a Svinov, i lidi z tech vsí jemu jako držiteli zástavnímu v hold uvedl. 1539 dostal se vladyka Jindrich do
neblahého sporu s Jiríkem šilhanem z Otrnutu. 1540
žaloval Jindricha Bzence pro neplnení smlouvy o statek
cirovský. Jirík Šilhan se na to zvedl na mestecko Trebovice, na ves Porubu a Svinov, a ackoliv se vladyka Jindrich pokoušel dokázati, že smlouva o statek cirovský
byla sice delána, ale byla odvolána, Jirík Šilhan zustal
na Trebovici nekolik let, Jindrich Bzenec musel zaplatiti
ješte 37 zl. a 7 kro od rucení, od vedení zvodu':-) a útraty
úredníkum zemským. 1545 hospodarili ješte na Trebovici bratri Mikuláš a Václav Šilhanové. Tyto žaloval
Jindrich Bzenec u zemského práva, že se Jiríkovi Šilhanovi, otci jejich, úradem zemským na mestecko Trebovici, na statek jeho odhad stal a více mu nebylo priznáno užitku na tom statku, než šedesáte a pet kop grošÍ
ceských, a ac Jirík Šilhan nemel k tomu statku práva,.
uvázali se v všecek statek trebovský po otci svém.
Roku 1546 vládl opet na trebovském zboží vladyk.l
Jindrich a vymáhal náhradu za poškození stavu na receOpavici. Stav trhali a rozkopali poddaní paní Johanky
z Bítova, vdovy po p. z Vrbna na Klimkovicích. 1547
žaloval Václava z Bítova, že min. roku rozkázal lidem
ze vsi Martinova, aby stav v gruntu trebovickém trhali
a rozkopali. Paní Johanka, která byla odsouzena k náhrade 100 kop ceských grošu, podala žalobu príštíhoroku, že stav trebovský je zvýšen nad míru, ale zemské
*) (Zástnvni

prám.)
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výsady. Predne, že žádných povozuv bud blízko neb
daleko vykonávati povinni nejsou, ani žádných ryb voziti, krome rybníku porubských.
Že mohou tíž lidé
v Odre pri brehu svinovském cerinci a saky ryby sobe
svobodne loviti "za urcitý plat.
Cetné hloby vladyky Jindricha, které se mely pred
zemským 'právem projednávati, se neprojednávaly a pripsáno ku každému puhonu "Úmrlý«, protOže r. 1553
vladyka Jindrich zemrel. Jindrich Bzenec byl pochován
ve farním kostele v Trebovicích. Puvodní kostelík trebovský byl drevený. Dle ústního podání pochází z tOhotokostela di"eveIiá soška P. Marie s Jezulátkem, umístená nyní na hlavním oltári.

.
.

Rozdeleni
statku mezi syny Jindricha
Bzence
bylo na újmu rozvoje
mestecka.
Roku 1554 synové vladyky Jindricha: Petr, Jan,
Ondrej, Fabián a Albrecht, bratri nedílní, obnovili spor
o 'vodu a: kamení ze skály hoštálkovské. 1556 o NanebevzetÍ P. Marie byli již bratri podeleni.
Fabián Bzenec na Trebovici byl pohnán od pána
z Vrbna ,na Hlucíne, že drží kout "Závrbek« proti
chmelnici své, trebovské od gruntu hoštálkovského, za
plat, který náleŽÍke kostelu hoštálkovskému. Ten kout,
že mu p.. Štefan z Vrbna pro lepší kostela vypovedel, a
on Fabián, jej postoupiti nechce. Zemské právo Fabiána
od žaloby, osvobodilo, protože tento kout slul »Stará
chmelnice« a ne »Závrbek«.
Fabián Bzenec byl na jédnom díle Trebovic, na
druhé:mdíle, s mlýnem »Kafarnu«, byl bratr Jan; tento
bydlel ve mlýne. Jan žaloval bratra Fabiána, že mu
zajal klisny; že mu ze svého velkého rybníka pode qvo12
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rem nepouštÍ vody do jeho rybníka pod oním ležícího,
který slove »LesnÍ«; že dal sebrati obilí na poli »pocnúc
od svinovské cesty, kted delí trebovické pole se svinovskými po ty prícné záhony, které nyní úlehlemi leŽÍ až
zase po cestu trebovskou, která vede mimo »Pytlovec« ke
»Kafarni«, kterýž kus byl od zemrelého otce Jindricha
Bzence zemrelému Vankovi Kasankovi ke mlýnu »Kafarni« nadán, i nástupci jeho Stankovi mlynári, kterýž
ten mlýn po nem koupil«.
Roku 1557 vložen do zemských desk Svinov Petrovi Bzencovi, až by Albrecht, jeho mladší bratr, který
v zemi nebyl, se navrátil a vuli svou k tomu dal. Bratri
Bzencové rozdelili se o zboží trebovské v neprítomnosti
Albrechtove. Ten sloužil u vojska a více se nevrátil, protože zahynul v námorní bitve proti Turkum. Téhož
roku o sv. Alžbete Fabián žaloval bratra Jana, že lidí
svinovských k pracím na stave trebovickém nepridržuje. Roku 1557 koupil Petr Bzenec od bratra Jana díl
Svinova, který tento pri rozdílu bratrském obdržel.
Rybník »Bczdek« dostal pri delení statku trebovického Ondrej Bzenec na Porube. 1558 byla ucinena
smlouva o pronájem statku trebovského. 1559.0 sv.
Alžbete Fabián Bzenec žaloval bratra Petra, že. toho
podle dílcí cedule neopatril, aby se do Poroby a do »Kafarne« pivo z Trebovic bralo. Na bratra Ondreje na Porobe žaloval, že hranicné kopce na jeho folvarku proti
háji »Mešníku« zorati, ovsem zaseti a oves posekúc do
dvora porubského odvézti dal. Ze dopouštÍ pivo bráti
z Klimkovic a brání je bdti ze Trebovic. Ondrej dokazoval, že do Poruby se od starodávna bdvalo pivo
z ruzných mest, z HlucÍna, z Opavy a z Klimkovic. NebožtÍk Stepán fojt s nebožtÍkem jindr. Bzencem se smlu-
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vil, že z Trebovic z každého varu jeden vrtel piva a nic
více bráti bude a to že dá o nekolik groši lacineji, než
v mestech piva platili.
Z jar:t 1560 uJelala voda strž do stavu na rec~
Opavici, takže se nedostávalo vody na rybníky a haltíre.
Petr Bzenec mcl spor s bratrem Fabiánem, že mu svévolne nepouští vody z rybníka svého na rybník jeho,
kterýž se byl dostal zemrelému Janovi Bzencovi k dílu
Ijeho svinovskému a kter}7 Petr s tím dílem koupil. A
rok potom, že lidi svinovské »potahuje k robote pri
stavu trebovském, nedada jim k tomu náciní a lidi svoje
trebovské k robote nepridržuje«.
1562 žaloval Fabián bratra Petra, že cestu svobodnou rybníkem svým, jenž slove »Polní«, zatopiti dal.
Spory s pány z Vrbna se nejen vlekly, ale i stupnovaly.
Jednou poddaní p. z Vrbna zajali trebovským rohatý
dobytek, po druhé poddaní páne Fabiánovi lovili na
gruntech hoštálkovský.ch ryby. Príležitostí ke sporum
bylo dosti.
1564 vedl Ondrej Bzenec z Opavska vojenskou výpravu proti Turkum. Když 1569 Petr Bzenec zemrel,
Ondrej s Fabiánem se rozdelili o pozustalost. Ondrej
volil díl blíže Trebovic. Fabián mel za manželku Elišku
Zeidlicovnu z Kafunku. Synové Jindrich a Jirík predešli
ho na vecnost.
1572 žaloval Bernart Pražma Fabiána Bzence, že
r. 1566 Bzenec na míste poddaných panství bílovského
7 koní jízdn)7ch, zbrojných do Uher vypravil podle svolení snemovního. Žev Uhrích byl jen 3 mesíce a od
poddaných Pražmových prijal nad :; mesíce 21 kop
groši. 1575 zemské právo Fabiána Bzence osvobodilo,
protože dokázal, že lidé s konmi zbrojnými byli v .polním tažení 3 a pul mesíce.
14
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Od r. 1578 Trebovice prestaly býti hlavním
sídlem panství a rozvoj obce byl znovu
ohrožen.

.
~

Když Fabián Bzenec z Markvartovic na Trebovici
1578 v Krakove na lécení zemrel, pripadlo všecko zboží
Ondrejovi. Rytír Ondrej Bzenec zbohatl. Již pred tÍm
koupil panství klimkovské a Trebovice se dostaly k panství klimkovskému. Tato okolnost pro rozvoj Trebovic
byla dosti nepríznivá.
---
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Rytír Ondrej

Bzenec.

Proti vladykoyi Ondreji Bzencovi vznikla zášt pánu
z Vrbna. StÍhali Ondreje podezríváním, že se jim vetrel
v dedictví po bohatém p. Janu Supoyi z Fulštejna, který
zemrel 1572. 1575 se pán s vladykou stretl na dolním
rynku y Opave až na sebe sekali a bodali. Když paní
Barbora z Vrbna 1577 ustanoyila svého strýce Ondreje
Bzence hlavním dedicem a 1580 u vladyky Bzence na
Klimkovicích zemrela, došlo k nekolika- výstupum.
Na Opavsku byly velké náboženské rozbroje mezi
katolíky a luterány.
Mezi vladyky - rytÍri a pány -
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byly spory o zemské úrady, které uchvátili páni, a vladykúm znemožnovali Úcast na správe zemské. Vladyka
Ondrej Bzenec z Markvartovic na Trebovici a Klimkovidch byl vudcem rytÍrské oposice proti pánum (zejména pánum z Vibna). Po smrti Václava Sedlnického 1587
zápasili vladykové s panstvem o úrad sudího. Od stavÚv
byl zvolen a již také císarem potvrzen vladyka Ondrej
Bzenec. Vlivem panského stavu Ondrej Bzenec na úrad
sudího nebyl dosazen.
Ondrej Bzenec býval casto hostem olomuckého biskupa Stanislava Pavlovského a casto se scházeli k poradám na Hukvaldech, v Kromeríži a na ruzných jiných
místech. V dobe náboženského rozkolu Ondrej, rozhodný katolík, býval rádcem ph obsazování far, pomáhal odstral10vati zlorády v mes-tcch i mezi many, byl
rádcem v hospodárských otázkách na biskupské zboží,
spolupusobil pri diplomatických cestách a stycích s ríši
polskou. Mel prátelské styky s polsk}'m spisovatelem
Bart. Paprockým.
Bartolomej Paprock}' z politických
prícin opustil svoji vlast po r. 1588 a uchýiil se lU Moravu. Tu používal pohostinství šlechty, zejména biskupa
Stanislava Pavlovského,
jenž ho získal pro genealogii
moravskou. Tak byl dán podnet k sepsání »Zrcadla
Slavného Markrabství Moravského«. V. knihu venoval
Paprocký Bzencum.
Biskup Stanislav Pavlovský udržoval s Ondrejem
Bzencem cilé písemné styky, zval ho casto na snemy a
sjezdy i k poradám.
1585 poslal Ondrejovi vinné hrozny. pred nakažením morovým. Ve stredu pred sv. Martinem zve biskup
Ondreje na Hukvaldy k veceri, aby na zejtr hus svatomartinskou jísti pomohl. V dubnu 1537 píše biskup
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Ondrejovi jako svému hofrychtéri. 1588 29. cervence
zve Ondreje na cestu do Prahy k císari, aby také jel,
»ponevadž pri takém znamenitém sjezdu J. M.arciknížat a j. bude i co videti i. také nekteré veci, které se
osoby tvej dotejce, zvlášte pak ona, o kterú sme se za
tebou primlouvali k vyrízení svému privedeny bejti
moci budou«.

.

Biskup Stanislav Pavlovský prál spravedlivému boji
rytíru. Pro ned""'statek zdraví Ondrej Bzenec do Prahy
nejel. Zápas rytíru proti pánum se dále stupnoval. 1590
vytýkají hejtmanu zemskému, že nemá lásky k rytírstvu. Ze jim páni neprejí zemskýchúradu o zastOupení
je pripraviti usilují, že na Opavsku je víc rytírstva jak
pánu a soud má býti zemanský a rytírský, zatím Bzenec
na súdství se vlivem pánu nedostal, že si pánové prisvojují titUly "nejvyššÍ«, které jim nenáležejí, a že se dopouštejí vecí nenáležitých. 9.-XII. 1592 zemrel hlavní
protivník Ondreje Bzence Jan starší z Vrbna na Hlucíne. 1593 pomohl biskup Stanislav Pavlovský Ondreji
Bzenci k místu hejtmanskému. 1594 posílá biskup
Ondreji lék na cestu do Prahy. O nebezpecí tUreckém
a obrane zeme zminuje se v nekolika listech. 1595 píše
opet o ceste do Polska. Bolestne nesl biskup Stanislav
Pavlovský nenádalou zprávu, když se dovedelo úkladné vražde; spáchané 27. dubna na zemském hejtmanu
Ondrejovi. Když se vracel povozem z Opavy, byl zastrelen v lesích mezi Podvihovem a PustOu Polomí.
23. kvetna omlouvá se biskup paní Bzencové, že nemuže
prijet do Klimkovic k pohrbu hejtmana Ondreje pro
své pastýrské povinnosti a úcast na slavnosti Božího Tela
v residenci.
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Vladyka Ondrej mel za manželku Katerinu z Dehylova, vdovu po Vád. Tvorkovském, která záhy po
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jeho smrti zem~ela. Rovnež synové v mladém veku zem~eli. Po nich veliké statky zdedil bratranec Kryštof
Bzenec, který byl t~ikrát ženat a zem~el r. 1600 bezdetný. Protože o pozustalost vznikly spory, byla poslední závet Kryštofova uznána za nesprávnou a pozustalost p~ipsána krevním prátelum. Jan Vlcek koupil
statky od príbuzných, a když 1613 zem~el, zdedil statky
Mikuláš Vlcek. Jan Vlcek vybyl katolické kneze z fary
a kostela klimkovského a usadil tam evangelické predikanty. Ješte dlouho za Mikuláše Vlcka nebylo v Klim-kovicích katolických duchovních. Podobné pomer}' zavládly v jiných obcích na panství klimkovském.
1608 když byl mustrunk, bylo v T~ebovicích 15
osedlých.
1619 prodal Mikuláš Vlcek Trebovice Jmu Václavu
Sedlnickétnu z Choltic, kteiý zemrel 1645. P~ed vypuknutÍm války tricetileté r. 1617 bylo v Trebovicích
6 sedláku a 9 zahradníku s krcmárem.
Panské pivo v T~ebovicích prodával krcmár Jun.
Salga. Se svinovským krcmárem vytocili za rok 60 becek
jecmenného piva, pšenicného ani 4 becky. Becka pše-nicného piva byla za 5 zl. a 7 groší.
Pohanky z obilnice t~ebovské bylo prodáno dva
maldry za 30 zl.
V pondelí po nedeli devítníku pri držaném posudku
v Trebovicích prijalo se do duchodu panského po 1 zl. a
33 gr. z gruntu Macka Rehy, Jury Šindelka, Jakuba
Horyle, 5 zl. a 27 gr. z gruntu Malchara Golnaka a po
34 gr. a 6 hal. z gruntu Petra Kindlara a Vojtka Zebráka.
T~ebovským hajným byl Janík. Mika, fojt trebov-.
ský prodal po Hromnicích 5 fasek varených sEvpo,
24 groších.
18
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Kvana vína byla za 2 groše.
Robotníci pres léto pracovali pri panské strave. Od
:seceníjim bylo placeno po 2 gr., za žniva po 1 a pul gr.,
za hrabání po 8 hal. na den.
V úterý pred sv. Jakubem sekli trávu z prosby
-všichni klimkovští, trebovští a svinovští sedláci, zahradníci a hoféri. Dostali pivo. Šesti sedlákum trebovským
dáno za 4 dni žniva 1 zl. Pocet dní byl robotníkum na
vruby znamenán a mezi 9 trebovskými zahradníky byli

Adam Vinar, Petr Kindlar, Moc Honek,

Jan Reha,

Bláha Sklenár neb Kozubek, Vašek Pleva a Rymlová,
hofrava.
V trebovském dvore byl šafárem Vanek Chmel se
7 zl. služného, ovcír Moc Kindlar mel 6 zl., 3 kuže a
1 pár podšitÍ. Mel pri sobe ovciríka. Hospodyne dosloužila, ale zradíc utekla, nedalo se jí nic. Ve dvore byly
ješte 3 dívky, kravírka a Dorota, co telata pase. Tato
dostala 30 gr., boty, 3 poošitÍ a plátno.
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Mlynárem byl Jura Jednak.
Trebovice byly od r. 1578-1619 pri panství klimkovickém. V obci byl menší blahobyt, protože osadníci
místo predení panské príze dávali radeji vrchnosti peníze. Poslední Bzenec na Trebovicích, Kryštof, píše ve
wé záveti o Trebovicích jako o vsi.

Pohromy války tricetileté.
1627, 20...12. Jan Zdarsu z Chobelic, úredník, pri.znává lány poddaných k berni podle udání obecních
-starších: »Budúc ty role po rozdílných ruoveh a v krátkých polích, nebudúc nikdy rozmerovány na ctvrti, že
ty role jejich všechny za 1y, lána by obstáti mohly.«
19
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1636, 30.-12. oznamuje úredník Jan Dobšic, že Poláci
zpusobili v Trebovicích škod za 77 tOlaru.
1643, 16.-1. Karel Max. Sedlnický, syn Jana Vád.
Sedlnického, na ten cas na Trebovicích vyznává, že
poddaní v Trebovicích, nemajíc rádných urbárních registruv pod prísahou vypovídali, že jest jich osedlých
jen 4, kterým vojáci všecky kone vzali, zahradníkuv 11
a mlýn o 1 kole na jisté vode.
1645, 1.-2. Karel Maxm. vyznává, že od 1.-1. 1642
až k sv. Martinu 1643 consignace na vyšenkované za tU
dobu piva dáti nemuže, ponevadž »tOho casu žádného
piva tu variti nedal neb od vpádu neprátelského v markrabství moravském chycen a zajmut dlouhý cas byl a
prijda domu, všechno ruinirované našel."
1656 uvádí se na Trebovicích synové Jana Václava
SedLnického,Vádav Zikmund a Karel Maxmilián, ackoliv statku uŽÍvali veritelé.
1654, 18.-11. byli uvedt:ni do Trebovic bratri ChorynštÍ pro dluhy zemr. Jana Vád. Sedlnického, které
dle sectení v LitOvli 1641, 13.-7., cinily 1800 zl. a úroky
1180 zl. ChorynštÍ užívali statku 8 let. 1663, 19.-2. ucineno porovnání, že ChorynštÍ postoupí Trebovice Vád.
Zikmundovi Sedlnic~ému na Bílovci, když tento jim
zaplatÍ 900 zl. 28.-11. z rozkazu zemského hejtmana
menší úredníci uvádejí Mikuláše Hralovského za sekvestrado Trebovic, ponevadž Absolon Chorynský
složených 900 zl. prijati nechtel 19.-12. si Absolon Chorynský stežuje-hejtmanovi, že Trebovice byly sekvestrovány bez jeho vedomÍ. Pri uvádení sekvestra do Trebovic sepsán inventár: T v r z m u r o van á, v e
d voj e p o k oj e, a v š a k p u s d, bez pecí
a
bez o k e n, krome, kde obil{ složeno. Pod spodkem
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pivovar, pod krámy vezení kabát, dvur, v nem celední
svetnice, za ním ovcíma, 3 stodoly, 2 štepnice a val
okolo tvrze, plotem zahrady pleteným ohrazeno. Poddaných: usedlých sedláku 4, pustek selských 2, zahradníku robotných 12, zahradníku volných 6, hoféruv
poddaných 3, mlýn o dvou kolech, rybníky 3, kostel
s kollaturou.
1666, 30.-4. Václav Zikmund a Karel Maxmilián
Sedlrucký jsou žalováni o zaplacení 1500 zl. kupních
penez za Trebovice, které zemrelý otec jejich mel položiti v den~v. Václava 1620. Spor byl urovnán. Od roku
1666 uvádí se na Trebovicích Albrecht Eusebius hrabe
z Vrbna a Kryštof Velen Šarovec na Trebovicích. 1670
se uvádí Šarovec jako nájemník a hrabe z Vrbna jako
zástavní pán. 1670, 26.-,9. ujednáno u p. hejtman.l.
v Opave: »Hrabe Albrecht z Vrb na, jakoŽto fandovní
držitel statku trebovského, dal zapsati, že sou tam staré
cesty, kteréž on zaplatÍ, však, aby mu to pak pri. odstupování statku nahraženo bylo.«
1679 od 1. dubna do 30. cervna ,bylo zdaneno v
Trebovicích 16 kvaret koralky. 1684 se platila dan z
chovu užitkového dobytka. Trebovice platily z 39 krav
a 10 ctvrtek ovcí (250 kusu) 9 zL, 48 kro R. 1670 bylo
možno koupit ovci za 1 zl. a 36 kr., tele za 1 zl. .)0 kro
a vola za 21-30 zl.
1684 koupil Trebovice Václav Leop. Gusnar z Komarna.
1698, 2.-1. po smrti Václava Leop. Gusnara provedena inventura: Tvrz murovaná o 1 poschodí, šindel,
4 jizby, 3 komory, 1 pivovárek a dvur. Sedláku 7, zahradníku 15, 1 mlynár, 11 chalupníku a 6 hoféru.
Syn VáCl...
va L. Gusnara Antonín L. prodal svému
hospodárskému správci Mateji Wolfovi nemovitost za
I
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'60 tolaru. Matej Wolf založil fundaci, na kterou složil
200 slezských tolaru první nedeli mesíce února 1721.
Z výnosu 12 tolaru rocne mely býti v dreveném kostelíku trebovském, který náležel k fare porubské, slouženy
'bohoslužby a pouze tehdy, kdyby drevený kostelík živelní pohromou byl znicen, mely se bohoslužby konati
ve farním kostele pcrubském tak dlouho, dokud by
:kostel v Trebovicích nebyl znovu zbudován.

..

"

Neutešené hospodárské
pomery
v XVIII. století prekážkou
rozvoje.

,

Antonín L. Gusnar zemrel 1713 a vdova Marie
.Josefa Zelecká z Pocenic se 1716 provdala za Rudolfa
Viplara na Martinove. 1722 bylo v Trebovicích 6 sedlá,ku a rychtár. Tito s 15 zahradníky chovali 34 krav,
3 chovné svine. 6 sedláku robotou povinných melo týdne konati 5 dní peší roboty a s konem, protože peších
robotníku byl nedostatek (castejší opravy mlýna jich
vyžadovaly), stanoveno, že krome casu setby bude sedláku více použito k peší robote. RobotnÍci s konmi meli
,za to upustiti od všech obycejných svátku i zvláštních
,slavnostÍ obcanských, jako svátku sv. Jana Nepomuckého, masopustu a krmáše, címž panství zase získalo.
Poddaní sedláci meli robotovati 111 dní se ctyrmi konmi a 512 dnu peší roboty do roka, krome toho každý
-odvádel vrchnosti 2 husy, 14 slepic a 2 mandele vajec.
14 zahradníku dávalo po 1 huse, 7 slepicích a 1 a pul
mandeli vajec. Sedláci odvádeli se zahradníky po 2 klubkách príze, 4 domkári po jednom a 13 podruhu po pul
klubku. Celkem 50 klubek (štuk). Na nájemném odvá,deli všichni 16 tolaru, 1 groš a 9 hal., z toho 3 tolary a
16 stríbrných grošu sedláci. V jedné šenkovne trebovské
22
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se tehdy vycepovalo 36 osmicek piva a 3 vedra koralky..
2 rybníky po mnoho let již nebyly zavodnovány a používaly se za pastvisko.
Jirík Rudolf Viplar z U~ic postavil v Trebovicích
r. 1738 zdený kostel v románském slohu na míste, kde
stál dríve drevený kostelícek. 16. února 1740 zemrel a
byl v trebovském kostele pohrben. Srn Karel František
prodal Trebovice panu Josefu Replinskému, svob. p. z
Berecka v r. 1756 a p. Replinský prodal 1763 statek
Karlu Jos. Trachovi z Brezí.
1725 na šesti selských gruntech byli: Josef Robenek, Jirí Ondruš, Jirí Gallus, Lukáš Gallus, Václav Piš.
a Šimon Ondruš. Dle urbáre z r. 1768 a 1776 byli sedláci
povinni pracovati celý rok týdne po dvou dnech s ctve-'
rým potahem. Na peší robotu posílali z každého gruntu
týdne jednoho robotníka.
R. 1725 bylo 10 velkých chalupníku, r. 1776 jich
bylo 14, mezi nimi Jirí Gallus, Jirí Ondruš, Jirí Tvrdý,
Josef Prokop, Jirí Keichert, Šebestián Rak, Václav Piš"
Ignác Gallus, Antonín Lorenc, Bernard Letzka, Jan Prokop, Mikuláš Starek a Krištof Rak. 9 chalupníku posílalo.
na robotu po 1 robotníku, tito pracovali týdne po pul
tretím dnu od sv. Jana až do sv. Michala. Od sv. Michala.
až do sv. Jana po dvou dnechL5 chalupníku konalo celý
rok peší robotu po dva dny v týdnu.
Malých chalupníku bylo 8: Pavel Knop, Tomáš Gelm:r, Antonín Thill, Jan Hanuš, Šebestián Rak, Mikuláš
Pinkava, vdova Pechácová a Pavel Hruška. Dva z nich
byli povinni konati peší robotu od sv. Jirí do sv. Michala
týdne po pul druhém dni. V ostatní cas roku robili 1
den v týdnu. Ostatní pracovali po pul druhém dnu od
sv. Jana do sv. Michala týdne, v ostatní rocní cas po
jednom dnu.
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Každý sedlák odvádel vrchnosti na penezích 44
krejcaru, 30 vajec, 2 husy, 14 slepic a 2 klubka príze.
Velcí zahradníci odvádeli po 20 vejcích, 1 husu, 7 slepic
a 2 klubka príze. Malí zahradníci jen po 1 klubku príze.
Poddaní pracovali na poli od východu do západu
slunce s dvouhodinovou polední prestávkou. Poddaní
sedláci sklízeli také ovoce z panské zahrady a konali
cesty povozem 2 míle daleko. Všichni poddaní i svobodní' domkári byli povinni vypomáhati zvlášt v dobe žní.
Volní domk~ri byli povinni konati posílku 1 míli zdarma a za každou další míli obdržel posel 7 kro Poddaní
byli povinni dovážet potrebné palivové a stavební dríví
a konati hlídky.
Krome peti svobodných domkáru byl v té dobe
v Trebovicfch mlynár, krcmár a žid z palírny.
V XVII. stoletÍ se Trebovice hospodársky nepozvedly, spíše upadly. R. 1695 byl tu pivovar, 6 sedláku,
15 zahradníku, mlynár, 11 chalupníku a 6 hoféru.
R. 1572 za Fabiána Bzence bylo panství oceneno na 3500
tolaru a majetek poddaných na 410 tOlaru. R. 1661 panství má za 900 tolaru, poddaní za 135 tolaru.R. 1695
panství má za 787 tolaru a poddaní za 118 tOlaru.
Z XVIII. stoletÍ se zachovalo 44 kupních smluv.
Robotné, zahradnicí grunty byly po 15-30 tolaru. R.
1712 prodal p. Ant. Leopold Gusnar z Komorna »svobodnu chalupu c. 3 se zahradou« svému bývalému služebníku za 60 tolaru. K chalupe náležely role 3 ctvrtne
a 2 vertlíky vratislavské míry výsevu. R. 1746 prodal
p. Karel Frant. Viplar Pavlovi Knopovi stavební místO,
zahradu a pole o 2 vertlích výsevu za 14 tolaru slezských. R. 1755 prodal p. Karel Viplar krcmu c. 55 Ant.
Adamcovi za 350 rýnských s polem o 14 ctvrtních výsevu. 1757 koupil Jan Fric od svob. p. Josefa z Berecko
24
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selský grunt za 30 tOlaru. Když Jan Fric zemrel, vdova
se provdala za Josefa Robenka z »prajzké strany«. Roku
1767 prodal baron z Trachuna »Havrancu«stavebnf
místo Janu Kláskovi za 10 tolaru. K tomu náležela i zahrada o 2 vertlfch vratisl. míry výsevu. R. 1772 prodal
Matyáš Perník na »Havrancu« chalupu c. 6 se zahradou
o 1 vertlíku výsevu svému 5ynu Ondreji za 20 tolaru sl.
R. 1772 koupil Jm Ondruš od vrchnosti selský grunt
s polem o 40 ctvrtních výsevu za 40 tOlaru. Téhož roku
prodal Jirí Kubícek Josefu Stiebrovi mlýn v Trebovicích
za 1200 zlatých.
R. 1786 z celkové plošné výmery obce 618 jiter a
573% ctv. sáhu bylo 435 jiter a 3982/6ctV. sáhu polí, 92
jiter a 127~J6ctv. sáhu luk, 51 jiter, 588 ctv. sáhu pastvin
a 39 jiter, 1059 ctv. sáhu lesa.

Hospodárské pomery v XIX.. století.

j

R. 1820 z plošné výmery 613 jiter a 946 ctverecních sáhu užívalo panství 378 jiter a 725 ctverec. sáhu,
pudy.
Úredník Gold usilovalo povznesení
Trebovic
pred
V'VI
I
v
I
v
I
R
1838
bo
k
u oncemm ro ty..
na nyne)Slm namestl vy k 0pána studna. Budovy, které byly. staveny, musely býti
postaveny na patro (stará pošta, stavení Prokopovo a
Sedláckovo.) R. 1841 vymohl Gold na císari Ferdinandu
ctyri jarmarky rocní. Tím vlastne obnovil stará privilegia. První trh se konal ve dvore, nebot na nynejším
»rynku« byla tehdy ovocná zahrada.
28.-3. 1848 byl vydán manifest císare Ferdinanda
V., že v knížectví slezském má povinnost robotní do
roka prestati, ovšem za primerenou náhradu. úrední
komise jednala o tom teprve v cervenci r. 1850. Sedláci:
',

...

'
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Al1t. Ondruš, Josef Hrncír, Josef Gallus, Mat. Šrámek,
Jas. Gallus a Jos. Robenek platili rocne výkupného 18
.

zlatý.:h, 66 kr., nebo jim byla dvacateronásobná cástka
366 z1., 13, 20 kro vtelena jako dluh do gruntovnÍ knihy.
Porubskému uciteli místo 2 pecnu chleba platili sedláci
rocne výkupného 3.72 kro a mohli se vyplatit dvaceti-

4

násobkem 1 zl. 14.40 Kr. Trebovské škole odvádeli 55/s
meri.: rži a vykoupili se rocním platem 43.94 kr., nebo
dvacetinásobnou cástkou 14 zl. 38.80 kro najednou. Zahradníci Jos. Chví1a, Frant. Ondruš, Antonín Honus.
Frant. Dunaj, Jos. Fric, Jos. Bartusek, Vincenc Šcurek,
Mat. Šajnar, Jan Sedlácek, Josef Homola,

Mat. Prokop,

,

.

Jos. Stárek, Jan Knop a Mat. Sedlácek platili rocne výkupného 1 z1. 42,80 kr., až 2 zl. 52,46 kro Trebovskému
uciteli odvádel každý domkár rocne 5/16 merice rži a
'mohl se vykoupit rocním platem 21,98 kr., nebo dvacetinásobným výkupným 7 zl. 19,60 kro
Chalupníci Va1. Herrmann, Lorenc Lícka, Antonín
Kudela, Josef S,tarý, Jan Dunaj, Karel }.1artÍnek, Josef
Fešar, Va1. Sedlácek, Ant. Tomášek, Antonín Knop, Jan.
Herrmann, Ant. Prokop, Ant. Ondruš, Šimon Bednarský, Leopold Ris, Vincenc Vavrecka platili rocne výkupného 4,80 Kr. až 2 zl. 43,66 kro
Porubské fare odvádeli desátky sedláci a zahradníci.
Sedláci vykoupili se rocním platem 56.36 Kr. a zahradníci rocním platem 0.80 kro
R. 1848 zajímali se trebovštÍ o druhou hospodu.
Vrchnost dokazovala, že jedna krcma (patrová) s 2 sály
a 4 místnostmi pohodlí 534 obyvatel stací a pro dva šenkýre že je v obci málo živnosti.
.

Hlavním

zamestnáním

místního

obyvatelstva'

od

pradávných dob bylo výhradne zemedelstvÍ. Sedláci a
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velcí domkári hospodarili do r. 1850 na zakoupených,
cili rustikálních gruntech. Malí domkári byli na gruntech vrchnostens~ých neboli dominikálních. Pak roku.
1850 se stali všichni svobodnými. Rozvojem prumyslu
na Ostravsku nabylo casem v obci prevahu delnictvo,
zamestnané v hutích, dolech a v ruzných prumyslových.
závodech.
V XVIII. stOletÍ vystrídalo se na Trebovicích mnoho pánu. Po Sedlnických z Choltic byl tu od r. 1684
Václav Leopold Gusnar z Komárna a jeho syn Antonín,.
po nem vdova Marie Josefa (r. 1713) s manželem Jiríkem
Rud. Viplarem a Karel Viplar z Uš; - od roku 1756 Jos.
Replinský svob. p. z Berecka, od roku 1763 Karel Trach
z Brezí, od r. 1771 Jan Bartolomej Bedovský z Balden-.
see a jeho syn František, od r.1791 Josef Vanícek a jeŠte.
toho roku AntOnín hro Vengerský a od r. 1799 Vilém
svob. p. Richthofen. Pocátkem XIX. stoletÍ vystrídali
se od r. 1802 Jirí Karel princ Hesenský, od r. 1808 Emanuel svob. p. z Bartenstejna, od r. 1809 Antonín hro
Mitrovský, od r. 1812 šlechticové CaderštÍ, od r. 1843
Jindrich hro z Demblína a od r. 1858 Josef Stonavský.
R. 1910 prevzala panství trebovské jeho d\=eraMarie.
Že toto casté strídání vrchnostÍ hospodárskému rOz-.

kvetu obce neprospívalo,je jisto, ackoliv nekterí šlech-.
't.

ticové se o povznesení obce pokoušeli. Nekterá jejich
díla zachovala se do nynejší doby.
Stav

o:Jce v jubilejním

roce.

. Trebovice leží na levém Poodrí po pravé strane.
vtoku Opavice do Odry a ukoncují vlnitou krajinu výbežku Jeseníku. Na severní strane hranicí trebovské po-.
zemky s martinovskými, reka Opavice tvorí hranici
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s pozemky hoštálkovskými, na východe hranicí strídave
pocínaje u ústÍ Odry, do které se vlévá Opa~ice, s pozemky novoveskými a svinovskými, na jihu svinovskými a porubskými. S porubskýnu a pustkoveckými hra,nicí. na západní strane. Celková rozloha pozemki't i se
zast;1venou cástí ciní necelých 391 ha. Polnosti trebov.

,

ské se rozkládají na vlnitém svahu Nízkého Jeseníku.
Úzkou rovinou podél Opavice probíhá železnicní trat
'ze Svinova do Opavy. Opavice predcí Odru množstvím
vody"Nastane-li tání snehu, voda v Odre stoupne dríve,
'nežli voda s hornoslezské plošiny pritece, a ztežuje Opavici odtok. Zdržováním odtoku vody zaplaví se louky
'po' obou brez{ch. I letní dešte bývají prícinou povodnÍV nížine. u Opavice rozkládají se dobré louky. Na výše
Položených místech darí se cukrovce. a obilí. Blízkost
rekzpi'tsobuje
casté mlhy, nejvíée. na podzim. .
1., . .
.'

.,

Pohyb obyvatelstva, náboženství,
národnost.
.

.

,

.

.'

.

R. 1840 bylo v Trebovicích 63 domku, 474 kato-

~íki't a 7 židi't. R. 1848 bylo v Trebovicích 534 duší.
, R..1890 bylo v Trebovicích 77 domki't a 661 obyvatel,
'f. 190'0832 obyvatel, r; 19101189 obyvatel, roku 1921
)65. domki't ad1274 obyvat~l, 1931-1932
257 domi't a
, .

doinki'ta 1867obyvatel.
,

,

"

,

...

R. 1910 bylo v Trebovicích 1175 katolíki't, 8 jino-

verci't a 6 židi't. R. 1921 1204 rím. katolíku,

37 csl. vy-

znání, 15 bez vyznání a 8 eveng.aug. konfese. R. 1921
bylo v obci 1200 cechi't, 33 Poláki't, 29 Nemci't, 1 Rus a
1 Slovák.
.
.
R. 1931 bylo v Trebovicích 1654 katolíki't, 114 csL
vyznání, 53 bez vyznání, 30 ceskobratrských, 11 evang.,
28
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Plán Trebovic z r. 1932.

4 židé a 1 baptista. Cechoslováku bylo 1786, 70 Nemcu
a 11 Poláku.

Kostel
j

.,

a fara.

R. 1593, ctyricet let o úmrtÍ rytÍre Jindricha Bzence, zaznamenal polský kronikár Bartolomej Paprocký z
Hlohol, že Jindrich Bzenec byl pochován ve farním
kostele v Trebovicích.. 1738 na míste drívejšího kostela
dal postaviti Jirík Rud. Viplar z Ušic filiální kostel v románském slohu a r. 1795 narízeno, aby se v Trebovicích
sloužily bohoslužby jako dríve. Trebovice byly tehdy
prifareny k Porube. Poruba byla dlouho podrízena dekanství hlucínskému. Samostatnou duchovní správu'
dostaly TrebovÍce r. 1906.
Školství.

.)

Jednotrídní obecná škola byla zfízena r. 1811 príspením šlechtice Caderského v budovec. 27, která dosud stojí. Ackoliv mela charakter školy ceské, ucilo se
v ní do konce 19. stoletÍ vetšinou po nemecku a veškeré
úrední záznamy z té doby jsou nemecké. Nová.. škola
postavena v r. 1898. V této .dobe jsou v ní umísteny
v'
"
vv
, VI
v
3 tn d y statm
mes t ans ke tn d y s poboc k5ou a
tn d ve"

VI

1'1

rejné pbecné školy, ackoliv v budove samé jsou jen 4
ucírny a" ve staré škole jedna. Jest nanejvýš nutno, aby
v nejkratší dobe byla postavena nová školni budova.

Správa obce.
Do roku 1910 bylo na obci dvojjazycné úradování.
Po obecních volbách r. 1910 zavedeno výhradne ceské
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úradování. Nynejší obecní zastupitelstvo má 24 cleny.
V dobe poprevratové byly upraveny cesty a hlavní
ulice, zrízena kanalisace a elektrisace. Obec byla první~
jež se pripojila na sít M. S. Elektráren. Pro spojení s Hlucínskem vystavela obec se zájemníky zatÍmne drevený
most pres Opavici.
Následkem výhodné polohy a dobré komunikace
obec se rychle rozvíjí a ocekávají ji v nejbližší budoucnosti ješte další úkoly: stavba školy, obecního domu a
vodovodu.

'I

T

C 1e n o v é o b e c n í rad y v jubilejní den
r. 1932 byli:
Ferdinand Licka, starosta,
Tomáš Gelnar, rídící obecné školy,
Bohumír Kaštovský, horník,
Robert Obrusník, domkár,
Josef Volný, domkár.
Obecní úrad je umísten v' obecním dome c. 145.

Dráha a slanicní

úrad.

Doprava na trati Svinov-Opava byla zahájena
r. 1855.Stanicníúrad byl zrízen teprve r. 1930.
Pošla a telefon.
Poštovní úrad byl zrízen r. 1907. Telefon na pošte
zavedenr. 1931.
Duchodkový
kontrolní
úrad.
Pri zmene hranic mezi Nemeckem a Ceskoslovenskem bylo v Trebovicích zrušeno respicienství financní
stráže a zrízen duchodkový kontrolní úrad,

3°

I

Cetnická

stanice.

Byla zrízena 1. ledna 1919. Do jejího obvodu patrí
Trebovice a Martinov.

i

Obecní majetek.
Obec má pozemky ve výmere 16 ha a 6 obytných
budov.

)

Danová

základna.

Danová základna jest 16.000 Kc.
Zamestnání

obyvatelstva.

Obyvatelstvo zamestnává se povetŠine v prumyslových závodech na Ostravsku. Mnoho delníku venuje se
zemedelství, jako vedlejšímu zamestnání. V obci je 6
rolnických usedlostí, 11 remeslníku, 8 obchodníku, dve
obchodní družstva, 1 sporitelní a záloženský spolek a
4 hostince.
;J

!j

Z prumyslov'fch závodÓ jsou tu: lihovar, draslárna,
drožd árna s vodní elektrárnou, lihocistna a v budove
drožd árny vyrábejí se testoviny_.Spojené elektrárny Moravskoslezská a Stredomoravská stavejí novou velkoelektrárnu.
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Stará mena a staré míry.
Men a : 1 tolar = 36 gro~u,1 groš = 12 haléru,
1 kro = 6 hal., 1 gr. = 2 kr., 1 zl. = 60 kr., 1 tOlar
= 1 zl. 12 kro
Mír y : Malder obilný = 12 mer, míra ==4 ctvrtne, ctvrten = 4 merky, merka = 4 ctvrtky.
1 joch = 1600 sáhu ==57 a.
Becka piva = 3 vedra, vedro = 4 ctvrtky. Vedro
koralky ==20 hrncu, hrnec = 4 kvarty, kvarta = dva
židlíky.
Štuka príze = 12 loktu, loket = 20 pásem, pásmo

~
~

= 20 nití.

t
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