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750. výročí první písemné zmínky 
o obci Bezkov      1252-2002 

 
 
 
Toto vydání si klade za cíl obeznámit obyvatele obce při příležitosti 750. výročí s historií obce Bezkov 
o které se dochovala první písemná zmínka v Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae , 1241- 1267 
kde je potvrzení markrabího Přemysl roku 1252, jímž byly křížovníkům s červenou hvězdou potvrzeny 
jeho význačné výsady a také zboží. 

(Další informace o historii na straně 2) 
 

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu 
Bezkov (dříve též Veskov, Beskov) leží v širokém mělkém údolí Gránického potoka (sp. 

Hradnice), levobřežního přítoku Dyje. První písemná zpráva o existenci osady pochází z r. 1252, kdy ji 
markrabě Přemysl Otakar potvrzuje coby majetek proboštství křížovníků s červenou hvězdou na 
Hradisku u sv. Hippolyta u Znojma. Po Bezkovu se v r. 1385 psali Bohuslav, Jan a Martin z Bezkova. 
Ves byla však neustále spojena s Hradiskem a křížovníkům náležela až do r. 1848. 

V obci není významnějších památek, je zde Poklona z r. 1796 a kaple z r. 1855 s obrazem 
neposkvrněného početí Panny Marie. Snad z 18. století je 
pečeť Bezkova s motivem radlice ve štítě renesančního 
tvaru, s opisem PECZET. POCTIWE. OBCZE….  

Tvůrce návrhů znaku a praporu využil pečetního 
znamení, které obohatil o symboly řádu křížovníků 
s červenou hvězdou a Panny Marie. Modré pole znaku 
symbolizuje potok protékající katastrem obce. 
Z předpokládaného návrhu bezkovského znaku vychází 
vychází i zjednodušený návrh praporu, vytvořený 
v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české 
vexilologické tvorby. 
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Pohlednice z počátku 20. Století. Na 
snímku školy ještě není postavena 
silnice, takže škola je na kopci.  
 

Něco z historie Bezkova 
 

U některých historiků (Gregor 
Wolny) se vyskytuje jméno této obce 
jako Veskov. Byl patrně přijat u této 
české vsi za rakouské monarchie 
z pozdější německé zkomoleniny 
Weskau. Dějepisec Fr. V. Peřinka 
poznamenává, že v ústech lidu se říká a 
ve starých listinách se čte Beskov. Sám 
píše Veskov i Beskov. Nyní byl přijat 
původní slovanský název Bezkov. 

Lad. Hosák a Rud. Šrámek ke jménu obce uvádějí: „Roku 1672 se čte jméno Weskova, 1846 
Bezkov, 1906 Veskov i Bezkov, 1924 Bezkov. Místní utvořeno přivlastňovací příponou –ov k osobnímu 
jménu Bezek a to z původního Bzek – „malý bez“. Střídání b a v u místních jmen je časté.“ 

Bezkov je starobylá obec podle tvorby jména místního a dle koncovky –ov je možno položit její 
založení do roku přibližně do desátého století. V době historické náležela k základnímu založení 
proboštství na Hradišti u Znojma a uvádí se potvrzení  markrabího Přemysla Otakara roku 1252, jímž 
byly křížovníkům s červenou hvězdou potvrzeny jeho význačné výsady a také zboží. Ale část vsi drželi 
také místní vladykové. Roku 1385 Bohuslav z Bezkova prodal čtvrtinu selského gruntu  v místě Janovi 
z Bezkova. Podobně Martin z Bezkova prodal témuž Janovi roku 1385 polovinu dvora v místě 
s příslušenstvím. Později byla ves trvale spojena s proboštstvím na Hradišti a změn v držení nebylo. 

Archeologické nálezy, chované ve sbírce Jaroslava Palliardiho, pocházejí většinou ze zdejšího 
sídliště lidu mladší doby kamenné. 

První gruntovní kniha Bezkova chovaná v listovním úřadě znojemském, začíná se rokem 1650. 
Po válce třicetileté bylo v Bezkově osm lánů. Domů bylo osídlených sedmnáct, starých pustých 

šest, nové pusté tři, tedy pustých více než  polovina osídlených. Rolí pustých starých bylo 540 měr. 
Zajímavý byl v obci vývoj národnostní. Po válce třicetileté byla původně česká ves při novém 

osídlení poněmčena, ale v časech pozdějších se zase vrátila ke své původní české národnosti. Věru 
vzácná výjimka na naší jihomoravské národnostní  hranici, která v blízkém okolí Bezkova a u Znojma 
vůbec rychle podléhala germanizačnímu tlaku a posunovala se stále k severu. 

Poddanské poměry na panství křížovníků: Podle vrchnostenského urbáře uvedeného panství 
platila obec Bezkov r. 1629 
vrchnosti ročně: 37 zlatých 36 grošů 
a dva denáry v penězích a 
v naturálních desátcích: pšenice 2 
mty a 24 měr, ovsa 2 mty a 24 měr, 
115 slepic a 16 kop a 3 mandele 
vajec (mandel = 15 kusů). Později 
v posledním údobí poddanství se 
konaly roboty: pololáníci dva dny 
v týdnu potahem a dávali 8 měřic 
sypaného, kromě toho drůbeže 4 
slepice a 42 vajec a z dobytka půl 
libry masa z kusu. Čtvrtláníci platili 
a robotovali polovičně. Chalupníci 
robotovali 13 dní v roce. Kromě 
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toho každý bez rozdílu dával 
vrchnosti každý desátý snop. 
Na robotu jezdili a chodili 
Bezkovští na křižovnické 
dvory mašovický a 
hradišťský. 

Roku 1868, kdy se 
český lid v rakouské monar-
chii dožadoval státního práva 
a demokratických svobod, 
okresní hejtmanství ve 
Znojmě posílalo do českých 
obcí provokativně vyhlášky 
a úřední přípisy jen v jazyku 
německém. Také při 
úředních dnech starostů 
z českých obcí úředníci na hejtmanství přednášeli jen německy. 

Toho roku při památném předním jednání podepsal také starosta  obce Bezkova Dominik Frnaz 
důrazný protest proti dosavadní praxi a jednání okresního hejtmanství a stejně i žádost starostů osmnácti 
obcí znojemského okresu okresnímu hejtmanovi, aby hejtmanství posílalo  všechny dopisy a nařízení 
českým obcím v jejich mateřské řeči a aby také starostům těch obcí na úředních dnech bylo jen 
v moravské řeči přednášeno. 

Bezkov měl tehdy podle nařízení hejtmanství oboujazyčné obecní razítko, ale naposled v řeči 
české. Uvedený protest a prohlášení starostů českých zemí se uskutečnily v době nejtěžších bojů za státní 
právo a byly důležitým politickým činem v ději obrozeneckého hnutí českého lidu na Znojemsku. 

Do roku 1898 byl Bezkov přiškolen k Mašovicím. V tomto roce byla postavena škola a první 
učitel Josef Svoboda založil školní knihovnu, kroniku a lidovou knihovnu. V letech 1929 - 1942 zde učil 
Bohumil Čech, 1942 – 1954 Alois Ochman, 1954 – 1968 Josef Ludvík. Od roku 1977 žactvo dojíždí do 
školy v Mašovicích. V místní škole byla zřízena mateřská škola, kam dojíždí i děti z Mašovic, Podmolí a 
Lukova. 

Kaple byla vystavěna v letech 1854 – 55. Kdo plány zhotovil, není známo. Před postavením kaple 
konaly se odpolední  růžencové pobožnosti pod lípou na rozcestí do Mašovic. V roce 1900 byla 
přistavěna sakristie. Varhany byly pořízeny roku 1888. Na oltáři byl obraz neposkvrněného početí Panny 
Marie. Do roku 1917 měla kaple dva zvony. Větší zvon vážil 150 kg a malý 32 kg. Větší byl sňat a 
použit k účelům válečným. Roku 1926 byly pořízeny dva nové zvony, větší „Maria“ vážil 251 kg a 

menší „sv. Cyril a 
Metoděj“ měl 183 kg. 
Zvonily však jen do roku 
1942, kdy byly sundány 
všechny tři zvony opět pro 
válečné účely. Po válce se 
v jednom skladišti našel 
malý zvon, dnes nazývaný 
umíráček. V roce 1960 byl 
zakoupen a vysvěcen nový 
zvon, který zvoní dodnes. 

 
Fotografie ze svěcení 
tohoto zvonu 
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V roce 1909 byl vy-
stavěn hřbitov nákladem asi 
4000,- Kč. První na hřbitově 
pohřbena byla pí. Marie 
Molíková, rolnice č. 27 v únoru 
1910. 

Dne 28. srpna 1914 
vyhlásilo Rakousko-Uhersko 
Srbsku válku. I bezkovští muži 
nastoupili do boje. Z obce bylo 
odvezeno kromě zvonu také 23 
měděných kotlů a další věci. 
Školní dítky zhotovily pro 
vojíny 29 párů nátepniček, 5 kg 
cupaniny, 1150 párů papírových 
podešvic, 1 kuklu a 1 břišní pás. 
Některé věci nebyly ke koupení. 
Nejnutnější životní potřeby byly 
na lístky. Ženy a dítky 
narukovaných otců dostávaly 

vyživovací podporu. Všem stavům byly příjmy upravovány dle stoupající drahoty. Dne 28. Října 1918 
rozlétla se naší obcí radostná zpráva, že Rakousko – Uherská monarchie přistoupil na podmínky příměří. 
Druhý den přišla ještě radostnější zpráva, že téhož dne, tj. 28 října Národní výbor v Praze vyhlásil 
samostatný Československý stát a veškerou vládu přijal do svých rukou. Roku 1920 dala omladina na 
památku padlých ve světové válce, zemřelých následkem válečných útrap a nezvěstných na rozcestí do 
Podmolí a Lukova postaviti „Boží muku“ nákladem 1120 Kč. Obecní zastupitelstvo na sebe převzala 
závazek, že v příštích dobách o tuto památku pečovati a v dobrém stavu ji udržovati.  

Dne 30. listopadu 1919 zde byl založen hasičský sbor. 2. května 1927 započala se stavěti okresní 
silnice z Bezkova do Břečkova. Dokončena byla o mnoho let později. 

V roce 1930 zaváděna byla do vsi elektřina. Hodně místních občanů dostalo zaměstnání při stavbě 
místní rozvodní sítě, jež byla dostavěna a elektřinou napuštěna dne 17. června 1931. Do konce roku se 
svítilo v 62% domácností a elektrických motorů bylo všeho druhu 23. Na ulicích zřízeno osvětlení (12 
světel) a rozsvěcování a zhasínání vydraženo na 50 Kč ročně. V roce 1937 byla zřízena telefonní hovorna  
u kováře Fr. Švédy č. 47. 

Roku 1938, 13. října dle Mnichovské dohody byla pohraniční území připojena k německé říši. 
Bezkov a Mašovice se ocitly v uzavřeném území bez volné silnice a cesty do vnitrozemí. Jedinná možná 
cesta byla po mezích přes mokré louky a potok bez můstku. 24. listopadu zavládla radost v Citonicích, 
neboť byly vráceny Československu. O to větší zoufalství zavládlo v Mašovicích. Byly připojeny ke 
Třetí říši. 15. března 1939 obsadil německý Wehrmacht Čechy a Moravu. Třetí říše šla do války 
plánovitě a hned zavedla přídělové hospodářství (potravinové lístky, dodávkové povinnosti, šatenky, 
regulován byl i příděl obuvi). V roce 1941 byly všechny obecní kroniky odevzdány a soustředěny v Brně, 
odkud byly po porážce němců vráceny. Dobrodincem zdejší obce a vůbec celého kraje byl mlynář Cyril 
Havlín v Plenkovicích. Tento obětavý vlastenec mlel všem na černo a to nezištně. Za celou dobu okupace 
semlel hodně přes 100 vagonů obilí na černo. 

Za války bylo mnoho Čechu totálně nasazeno na práci v Německu, neboť němečtí muži byli v boji. 
I z Bezkova bylo nasazeno 6 mužů. Koncem války vyzýval zahraniční rozhlas z Moskvy a Londýna, aby 
si občané vytvořili skrýše pro cenný majetek. Lidé dovedli skrýše chytře umístit a nenápadně 
zamaskovat. Signálem k tomu bylo objevení prvních jednotek německé ustupující armády. Když byly 
cenné věci ukryty, kopali lidé skrýše pro sebe. Pozoruhodný byl úkryt pana Josefa Auera u hnojiště. 
Dveře nad krytem byly maskovány slámou a natí, kolem rozestavěny pluhy a brány.  


