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AKCE STÁČENÉ VÍNO

AKCE LAHVOVÉ VÍNO: 

LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Po – Pá: 10 - 20 PRODEJNÍ
DOBA

So: 10 - 18 
Ne: 10 - 16 

T. G. MASARYKA N. 9

Veltlínské zelené 60,-

Rulandské modré 60,-

NOVÁ
PRODEJNA od 19.4.2022

MASARYKOVO N. 11 BÝVALÁ KB

Pálava (pozdní sběr) 269,-

Cabernet Sauvignon 59,-

Veltlínské zelené 59,-

Obora a její nejstarší známí obyvatelé neboli 

O historii příjmení v Oboře

Výřez z indikační skici pro Oboru 1826

	 To	 byl	 název	 zajímavé	 besedy,	
která	se	uskutečnila	22.	března	2022	
v	Obecní	knihovně	v	Oboře.
	 Besedu	si	připravila	PhDr.	Bože-
na	 Kovářová,	 ředitelka	 Státního	
okresního	 archivu	 v	 Blansku.	 Po-
zemkové	 knihy	 boskovického	 pan-
ství,	které	jsou	dnes	uloženy	v	Mo-
ravském	 zemském	 archivu	 v	 Brně,	
patří	 k	 nejstarším	 dochovaným	 na	
Moravě.	Jsou	základním	pramenem	
pro	studium	dějin	poddanského	oby-
vatelstva,	 hospodářských	 a	 sociál-
ních	 poměrů,	 mají	 genealogický,	
onomastický	a	etnologický	význam.	
Na	dvou	příkladech	konkrétních	(a	v	
současné	době	stále	obývaných!)	čí-
sel	 popisných	 neboli	 gruntů,	 jak	 je	

psáno	v	análech,	nám	paní	doktorka	
představila	skutečnost,	a	to,	že	zná-
me	 od	 konce	 16.	 století	 majitele		
jednotlivých	 usedlostí	 a	 jejich	 vzá-
jemné	příbuzenské	a	majetkoprávní	
vztahy.	Zajímavostí	bylo,	že	mnohdy	
se	 jméno	 jednoho	 člověka	 objevuje		
v	 různých	obměnách,	a	 jak	bylo	na	
besedě	 řečeno,	 je	 to	 někdy	 pořád-	
ná	„dřina“	v	dohledávání	a	určová-	
ní,	kdo	je	kdo…	Například	v	č.	p.	20	
jsme	 se	 dozvěděli,	 že	 v	 roce	 1599	
kupuje	grunt	Vítek	Rychtářů.	A	zde	
jsme	 mohli	 „v	 přímém	 přenosu“		
sledovat	 vznik	 pozdějšího	 příjmení	
Vitouch.	Od	roku	1599	do	roku	1603	
splácí	 pohledávky	 váznoucí	 na	
gruntě	Vítek,	který	je	od	roku	1606	

uváděn	jako	Vitouch.	Toto	příjmení	
známe	(nejen	v	Oboře)	dodnes…	Po-
vinné	používání	příjmení	v	českých	
zemích	zavedl	císař	Josef	II.	paten-
tem	 z	 1.	 listopadu	 1786.	 Číslování	
domů	bylo	uzákoněno	v	době	vlády	
Marie	Terezie	v	únoru	1770.		
	 Měli	jsme	možnost	nahlédnout	do	
Lánového	rejstříku,	což	je	nejstar-	
ší	 moravský	 katastr	 z	 2.	 poloviny		
17.	století.	Zde	se	uváděly	údaje,	ko-
lik	 pozemků	 a	 jakých	 patří	 k	 jed-	
notlivým	 gruntům	 a	 jména	 tehdej-
ších	 majitelů.	 Nakoukli	 jsme	 na	
nejstarší	 zápisy	 v	 matrikách	 pro	
Oboru,	 které	 vedl	 Farní	 úřad		
v	Doubravici	nad	Svitavou.	Zde	jed-
ním	 z	 nejstarších	 dětí	 narozených		
v	 Oboře	 byla	 11.	 12.	 1649	 Rozina,	
dcera	rodičů	Jana	a	Anny	Vitoucho-
vých	a	první	zapsaný	pohřeb	je	dne	
1.	 dubna	 1677,	 kdy	 byla	 pohřbena	
dle	zápisu	v	matrice	„stará	Kohout-
ková	z	Obory“.	
	 Celá	beseda	byla	velmi	zajímavá.	
Knihovna	byla	plná	„Oboráků“,	kte-
ří	se	chtěli	dozvědět	něco	z	historie	
své	obce.	S	využitím	dnešních	tech-
nologií	 je	 možné	 spoustu	 zajíma-
vých	 informací	 najít	 na	 internetu		
na	stránkách	Moravského	zemského	
archivu	v	Brně.
	 A	jak	jsem	viděla,	domnívám	se,	
že	někteří	z	Obory	budou	pátrat	po	
svých	předcích	dál.

Text: Renata Kuncová Polická
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