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Zákonem republiky československé ze dne 30. ledna 1920 č. 80 Sb. zák. a nař. uloženo bylo místním
obcím vésti na vlastní útraty obecní pamětní knihy. Teprve však v r. 1928 vyšlo prováděcí nařízení a zákon vešel
v platnost; obcím nařízeno zvoliti kronikáře a letopiseckou komisi. Do kroniky mají být zapisovány každoročně
nezkreslené události ve poměrech hospodářských, populačních, sociálních, zdravotních, kulturních a politických.
Kronika má býti každé 3 roky vyložena k veřejnému nahlédnutí.

Kronikářem  zvolen  Jan  Tříska,  rolník  čp.  12,  t.  č.  starosta  obce  a  do  letopisecké  komise  Jarosl.
Kazimour, čp. 16 a Frant. Boreš čp. 4.

Do kroniky byly zapisovány soustavně události od r. 1928. Za léta dřívější nebylo povinností kronikáře
zápisky činiti. Přesto aby se uchovaly pro příští pokolení věci, které jsme slýchali vyprávět, a nebo sami v mládí
zažili, nebo jsem mohl zjistiti z obecního archivu, jsou v kronice zapisovány události od r. 1848.

Kromě  těch zápisků  jsou zapsány  dějiny  naší  obce  a  okolí  od r.  1184-1848.  Tyto  dějiny  sepsány
z výpisků  knihy  „Zvíkovské  paměti“,  kterou  jsem  obdržel  od  správy  orlického  archivu, dále  z článků
uveřejněných v ročenkách městské spořitelny z Milevska, z článků z „Milevského kraje“ a robotních seznamů od
ministerstva vnitra. 

Přišel rok 1939. Okupace! Bylo nařízeno kroniky odevzdati okres. úřadu. Nevědělo se jak a co s nimi
bude. Bylo mi poraděno, abych knihu raději uschoval a odevzdali jsme nějaký krátký opis. Učinil  jsem tak a
bohužel kniha přišla ke zničení. 

R.  1945  byl  jsem MNV požádán  abych  se  ujal  opět  práce  kronikáře.  Proto  jsem počal  psáti  dle
zachovalých zápisů do knihy nové. Ovšem rok založení se nemění.

Místo úvodu aneb kolonizace Čech, tedy jak to všechno začalo

První vlna Slovanů přišla na území Čech a Moravy z Ukrajiny ve 30. letech 6.
století, druhá vlna pak z Maďarska na přelomu 6. a 7. století. Celkem jich bylo méně
než  sto  tisíc.  Slované  osídlili  území  zabírající  kružnici  o  poloměru  75  km  okolo
legendami opředeného Řípu a v průběhu několika století se asimilovali s příslušníky
stávajících germánských kmenů. Těžko lze vypočítat počet tehdejších obyvatel,  ale
pro konec 11. stol. se nejčastěji uvádí počet kolem půl milionu, na konci 12. stol. pak
600  až  800  tisíc.  Průměrný  věk  populace  byl  22  až  25  let,  ve  výpočtu  je  však
započítána  velmi  vysoká kojenecká  a  dětská  úmrtnost.  Věku  1  roku  se  dožívalo
maximálně 20 % dětí. Rozborem nalezených kosterních pozůstatků bylo zjištěno, že
většina mužů umírala po 35. roce života, střední délka života byla mezi 46 až 50 lety.
Ženy umíraly dříve, ale zde je zkreslení v tom, že velká část jich umírala při porodu
nebo v souvislosti s ním.
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V 9. století, po dlouhé době chladu, roztály alpské ledovce a v celé Evropě se
začaly výrazně zlepšovat klimatické podmínky. Převahu mělo teplé, poměrně stabilní
a mírně deštivé počasí. Toto období trvalo až do konce 12. stol. a pravděpodobně bylo
nejteplejší  za  uplynulých  8000  let.  Úrodné  oblasti  se  rozšiřovaly  do  vyšších
nadmořských  výšek,  zvyšovaly  se  výnosy plodin  a  v  důsledku vyššího  množství
potravin rostl i počet obyvatel. A to přesto, že v rovinatých nížinách stoupala hladina
spodní vody a docházelo k zamokřování luk a polí. Ještě v 10. století pokrývaly lesy
80 % celkové plochy. 

Kolonizace, neboli osídlení krajiny, která zcela změnila tvář středověkých Čech
a znamenala i postupné vyrovnávání rozdílů mezi evropským západem a východem,
vrcholila v českých zemích ve 13. století. Na osídlení území měli zájem jak panovník,
tak šlechta a církev. Kolonistům proto byla zajištěna významná majetková práva,
především byli na dohodnutou dobu (až 18 let, ale byly i delší výjimky) osvobozeni od
všech daní a renty, získali  tzv. lhůtu (lhotu).  Panovník také používal tzv. lokátory,
dnes  bychom  je  nazvali  developery,  kteří  řídili,  organizovali  a  velmi  často  také
financovali  založení  nové  vesnice.  Kolonizace  se  zúčastnili  němečtí  přesídlenci
(kolonizace často bývá nazývána německá), ale většina kolonistů pocházela z Čech a
z Moravy. V průběhu 13. stol.  bylo přeměněno 21 % lesní půdy na zemědělskou a
obytnou. Bývá udáván poměr Němci ku Čechům 40:60 až  15:85 ve prospěch Čechů.
Je  však  nutné  upozornit,  že  středověká  společnost  neznala  pojem  národností
segregace, ale pouze segregaci náboženskou, proto v křesťanské společnosti  byli u
nás  segregováni  „pouze“  Židé.  Problémem  nebyly  jazyky,  neboť  středověká
společnost u nás byla vícejazyčná. (Ztráta tolerantnosti v druhé polovině 14. stol. byla
důsledkem toho, že označení Němec bylo synonymem stoupence papežské strany, a
proto kališnická církev odmítala komunikaci v němčině.) 
Změnila  se  podoba vesnic  i  hradů,  velmi  rychle  vyrostla  města.  Převládalo  teplé
počasí s vyrovnaným množstvím srážek, v zemích severní Evropy se ale již začínaly
projevovat  prvé  příznaky  postupného  ochlazování.  V důsledku  této  situace  bylo
posledních 30 let  13.  stol.  v českých zemích  neobyčejně  teplých.  To se odrazilo  i
v demografické situaci Čech. Zatímco v r. 1000 žilo v českých zemích 500 tisíc lidí, na
konci 12. stol. to bylo asi 800 tisíc lidí. Na konci 13. stol. byl počet obyvatel vyšší než
1,5 milionu. Většina obyvatel žila na vesnicích, jejichž průměrná velikost byla 15 až
30 usedlostí. Ve 13. stol. však došlo k největší urbanizaci v české historii.  Za vlády
Václava I. bylo založeno 20 měst, za vlády Přemysla Otakara II. více než 50 měst a
za Václava II. ještě 70 měst. V Praze žilo v r. 1300 asi 10 000 obyvatel – stejně jako
v Londýně.

Během 13.  stol.  byla opouštěna forma tradiční  slovanské rodiny,  sdružující
v sobě značný počet lidí,  kteří  byli  spřízněni ne vždy zcela silnými příbuzenskými
vazbami.  Nahrazována byla formou křesťanské monogamní  rodiny,  kde základem
byli řádně oddáni muž a žena, kteří se starali o své děti a rodiče. Souběžně s tím
docházelo  k další  důležité  společenské  změně  –  kolektivní  vlastnictví  nahrazovalo
soukromé individuální vlastnictví přesně definovaného majetku, které bylo pojištěno i
zavedením dědických práv. Velké důležitosti nabyl sňatek, neboť nemanželské děti
byly  považovány  za  neplnohodnotné  a  měly  podstatně  těžší  uplatnění  v životě,
nehledě na to, že na manželský původ bylo vázáno dědické právo. Majetkové důvody
vedly u urozených a bohatých rodin také k požadavku, aby nevěsta byla panna a
byla tak zajištěna legitimita dětí. Očekávalo se také, že k „naplnění“ svazku dojde o
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svatební noci. Pokud se ženichovi nepodařilo během svatební noci připravit nevěstu o
panenství,  mohl být sňatek zrušen. Principiálně však církev považovala sňatek za
nezrušitelný, a to i v případě nevěry. Mužská nevěra se tolerovala, nevěrná přistižená
manželka byla trestána, a to až po právo manžela ji na místě zabít. Ostatně podle
církve byla příčinou většiny hříchů žena.

Odhaduje se, že v polovině 11. stol. měla průměrná vesnice v úrodné krajině
10 usedlostí a 50 obyvatel, v nově zakládaných vesnicích v odlesňovaných krajích to
byla asi polovina.  Vesnice  vznikaly  u vodních toků (vodních zdrojů)  a obchodních
cest,  stavby  byly  rozmístěny  bez  jakéhokoliv  řádu.  Častá  byla  lokalizace  kolem
návsi,  většinou obloukem ze tří  stran,  čtvrtou stranu obvykle  tvořila  cesta do vsi.
Později, od konce 12. stol. se usedlosti začaly orientovat směrem k cestě (tzv. ulicová
zástavba).
Obdělávaná půda se volně rozkládala okolo obce, které byl v té době dostatek. Pole
bývala chráněna jednoduchým plotem před zvěří. Teoreticky patřila všechna půda
knížeti,  ale  v praxi  nemohlo  být  využívání  půdy kontrolováno.  V 10.  stol.  bylo  na
uvážení lidí, jaký pozemek budou pro sebe využívat. V té době často lidé z vesnice
obdělávali  většinu  půdy  kolem  vesnice  společně,  což  byl  pozůstatek  původního
slovanského  občinového  zřízení.  V 11.  a  12.  stol  dochází  současně  s budováním
vnitřní  správy  země  i  ke  stanovování  hranic  mezi  kraji,  církevním  majetkem  a
vesnicemi. 

Ve  vytyčených  hranicích  vesnic  docházelo  postupně  i  k dělení  půdy  mezi
rodiny usedlíků.  Lidé se řídili  pouze a jedině tím,  co sami  znali  a pamatovali  si.
Zápisy o majetku se nevedly. Protože půdy bylo z počátku dost pro každého, zabírali
si budoucí statkáři jen tolik půdy, kolik stačili obdělat. Prvotní lesy a polnosti tedy
získávali  (z dnešního pohledu) vydržením. Hranice sice nebyly nikde zapsány, ale
prováděla se každoroční  obchůzka hranic  obce a polí,  kde se utužovalo  vědomí  o
vlastnických právech. Kromě obyvatel  vesnice se obchůzky zúčastňovali  věrohodní
svědci, např. knížecí úředník, farář, sedláci ze sousední vesnice apod.

Hranice  pozemků  byly  označovány  hraničními  kameny,  sloupy,  mohylami
z kamenů a hlíny, stromy nebo hlubokou brázdou či strouhou. Meze se objevovaly až
ve  13.  století  v souvislosti  se  změnou  obdělávání,  přechodem na těžké  záhonové
pluhy.
Ivan Kazimour
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Dějiny obce Hrejkovice do r. 1848

Ta naše vesnička stará je,

a zvolna jen věky se mění,

mizejí doškové chaloupky

a rostou kamenné domy.

Přes její střechy se přehnaly

tak mnohé těžké doby,

zuřily požáry, povodně,

nemoce i válečné zloby.

Lid žije jen v práci a starostech

tak jak mu přidělil osud,

byť chléb sobě i pro jiné

mozolně dobýval v potu.

Ta naše vesnička stará je,

a vždycky byla jen česká,

a dá Bůh, že českou zůstane

vždy, až do skonání světa.

Ves Hrejkovice je původu starého. Blahoslavený Gerhard, opat milevský píše,
že  Jiří  z Milevska  vyměnil  r.  1184  vzdálené  obce  za  vsi  Rejkovice,  Dobrošov  a
Milovice s biskupem pražským. Tedy původně patřila ves naše ke zboží  biskupa
pražského.  Od  výše  jmenovaného  roku  patřila  do  poddanství  Jiřího  z Milevska.
Tento  Jiří  založil  r.  1184  milevský  klášter  a  uvedl  do  něho  kněze  řádu
premonstrátského. Po smrti Jiřího z Milevska připadl majetek klášteru.
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Roku  1420,  24.  dubna
byl  klášter  Žižkou  dobyt  a
zapálen. Mnichové byli  pobiti
a  rozehnáni.  Zboží  připadlo
ku  královské  koruně  a  u
kláštera  zůstal  jen  poplužní
dvůr.  Král  Zikmund  zastavil
dvůr  Kovářov  s vesnicemi
Rejkovice,   Dmejšice,  Jedlí
Lhota  a  Dobrošov  ve  300
kopách  Matěji  Brusovi
z Kovářova  za  udatné  hájení
Karlštejna. Hrad Zvíkov patřil
vždy  Českým  králům  a  byl
císařem  Zikmundem
postoupen společně se zbožím
milevským r. 1432 Oldřichovi
z Rožmberka.  Ten  získal  r.

1461 dvůr Kovářov s vesnicí Hrejkovice a ostatními zpět ke svému zboží. Jindřich
z Rožmberka přenechal Zvíkov s klášterem milevským 28. září 1473 svému strýci
Bohuslavu ze Švamberka, čímž naše obec dostala novou vrchnost.

Syn  jeho  Jindřich  (Poznámka  I.  K.:  Heinrich  ze  Švamberka) vystavěl
v Milevsku na náměstí kostel. Roku 1499 vymohl na králi Vladislavovi povolení ku
stavbě mostu přes Vltavu pod Zvíkovem a učinil k témuž účelu r. 1500 smlouvu
s Václavem Zmrzlíkem, pánem na Orlíce. 

(Pozn. I. K. - zde je drobná chyba, ona smlouva byla uzavřena „v sobotu po sv.
Remigi 2. října 1501“ v Praze. Zmíněný souhlas krále Vladislava vypadal následovně:

„My  z boží  milosti  Uherský,  Český  ec  král  a  markrabě  Moravský  ec,  oznamujeme
listem tímto  všem,  že  jsme  prošení  od  urozeného  Petra  z Rožmberka,  hajtmana  království
českého,  věrného našeho milého,  jménem urozeného Henricha ze Švamberka na Zviekově,
věrného našeho milého, abychom jemu most přes řeku Vltavu udělati k potřebě netoliko jeho
samého,  ale  i  jiných poddaných a  cizích  lidí,  dopustiti  ráčili.  K jehožto  prosbě a přímluvě
nakloněni jsůce, pro služby týchž Petra a Heinricha, kteréž jsú nám mnohé věrné a pilně činili
a činiti nepřestávají, s dobrým rozmyslem a naším jistým vědomím, mocí královskú v Čechách
dopustili jsme toho nadepsanému Heinrichovi a tiemto listem dopúštieme povolenie naše jisté
k tomu dávajíce, aby sobě mohl a moc měl udělati most přes řeku Vltavu u Zviekova, když se
jemu kolikvět zdáti a líbiti bude, přes kterýžto on i jiní lidé potřeby své vézti aneb nésti by
mohli nynie i potomě v búdúcích časech, a to bez našie i budúcim našich králov Českých i
jiných všech lidí všelijaké překážky. Všakž také chceme, aby dielanie mostu toho bez ujmy,
škody a překážky každému na jeho spravedlnosti. Tomu na svědomie pečeť naší královskú
k listu tomuto přivěsiti jsme kázali. Dán na Budíně v pátek po sv. Ambroži anno Christi 1499.
Regnorum autem nostrorum Hungarie nono, Boemie nero uicesimo octano – Ex commissione
propria maiestasis regie“.

O mostech pod Zvíkovem (které  byly pro Hrejkovice a okolí velmi důležitou spojnicí
se západní  částí  kraje)  skvěle píše  známý historik  a znalec  milevského kraje  Josef  Kytka
(1894-1968). Dovoluji si připomenout alespoň fragmenty jeho článku.

V době kdy nedobytný hrad Zvíkov byl střediskem celého kraje,  vystavěli přes řeku
Otavu  a  Vltavu  pod  Zvíkovem  tři  mosty.  Byly  to  mosty  dřevěné,  stavěné  na  kůlech,
zarážených do dna řeky, jejich rovina byla několik metrů nad hladinou a proto také velice
trpěly proudem vod a z jara jdoucími ledy.

První z těchto mostů vystavěn byl přes Otavu v době, kdy Zvíkov patřil českým králům.
Snad to bylo za Karla IV., Otce vlasti, který byl na Zvíkově dne 7. září 1352 a po druhé 27.
května r. 1356 s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, nebo za Václava IV., jenž navštívil Zvíkov
27. srpna 1394. První historická zmínka o tomto mostu je z r. 1431, kdy purkrabí zvíkovský,
Mikuláš z Krchleb (pozdější přemožitel Táborů v bitvě u Lipan 30. května 1434) při opravách
hradu provedl i opravu mostu přes řeku Otavu, poněvadž byl poškozen velkou vodou. Znovu
byl tento most opravován za Jana z Rožmberka (1457-1472), jenž hrad opevňoval, stavěl zdi
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a byšty.  Když po smrti  jeho  stali  se pány na Zvíkově Švamberkové,  dosáhl  Zvíkov svého
největšího  rozmachu.  Nejmladší  ze  čtyř  synů  Bohuslava  ze  Švamberka  (1473-1490)  pan
Jindřich ze Švamerka (1490-1523) rozhodl se vystavěti nový most, který by vedl přes Vltavu a
spojoval  tak  hrad  s Kostelcem  nad  Vltavou  a  Milevskem,  jež  náležely  k majetku  hradu.
(Jednalo se o výše zmíněný most). 
Jindřich ze Švamberka přikročil ihned ke stavbě mostu v místech, kde nyní (před r. 1960)) je
přívoz přes Vltavu. Na břehu milevském zbudována byla hráz v délce asi 200 m, po níž vedl
příjezd na most,  a kterou ještě  dnes možno pozorovat.  Na straně  zvíkovské ústil  most na
cestu, vedoucí okolo hradeb, pod kopcem umístěných, ke bráně, zvané Vltavská. Stavba byla
dokončena  r.  1502.  Když  Krištof  ze  Švamberka  koupil  4.  října  r.  1519  od  pana  Václava
Zmrzlíka zámek Orlík, stal se most úplným majetkem Švamberků. 

V lednu 1554 se obě řeky nebezpečně rozvodnily a most přes Otavu byl z poloviny
stržen a most přes Vltavu byl jen s velkým úsilím zachráněn.  Snad toto  nebezpečí  hrozící
hradu  ze  stržení  mostů,  bylo  příčinou,  že  pan  Jindřich  ze  Švamberku  dal  asi  v r.  1556
vystavěti přes Vltavu nový most a to u vesničky Saník, ležící na pravém břehu Vltavy, nepříliš
daleko proti proudu. Most tento musil však již r. 1559 býti opraven nákladem 100 kop grošů.

Když se r. 1584 dělil majetek zvíkovský a orlický mezi Jana Jiřího a Jana Viléma ze
Švamberku,  zapsáno  bylo  v tzv.  „dílčí  ceduli“,  že  „ke  Zvíkovu  připadlo  clo  z mostů  pod
Zvíkovem a z mostu na Saníku“. Také se v ní uvádělo, že „poddaní byli povinni s potahy 332
forami se dřívím k potřebě pivovaru a opravám mostů“.

Dne 4.  října  1612 prodal  hrad Zvíkov Jiří  Ehrenreich svému orlickému strýci  Janu
Jiřímu ze Švamberka. Za války třicetileté, v době Petra ze Švamberka (1617-1620), který se
zúčastnil vzpoury českých stavů, htad Zvíkov značně trpěl a byl konečně kolem sv. Václava r.
1662 císařským sborem Marradasovým po 1a1/2 letém obléhání dobyt. Ve zprávě císařských
komisařů Václava Mladoty ze Solopisk a Jana Stražnohorského ze dne 15. října 1622 mluví
se  o  zpustošení  a  vydrancování  hradu  a  připomínají  se  i  oba  mosty  přes  Vltavu  i  most
otavský, že „jsou nanejvýš zešlé, takže je třeba skoro celé znovu je vystavěti“. Ale k obnovení,
nebo vystavění mostů již nedošlo. Bouře válečné, které zmítaly zemí českou až do r. 1648
ochudily zemi na nejnižší stupeň a za těchto let zmizely i vetché pozůstatky všech tří mostů
zvíkovských,  které  téměř  200 let  konaly  platné  služby celému kraji.  Pak  již  nikdy  nebyly
obnoveny“.

Když  r.  1513  vyhořelo  Milevsko,  vymohl  na  králi  Vladislavovi  II,  právo
svobodného odkazu a také jim dovolil vařit bílá piva ve vlastním pivovaře. Krištof ze
Švamberka převzal  r.  1519 také Orlík do vlastnictví.  Měl pět synů, jimž rozdělil
majetek. Jindřich dostal  Zvíkov, Bohuslav Orlík,  Jan Milevsko, Václav a Zdeněk
Bechyni. Krištof, syn Janův, dědictvím spojil opět Milevsko s Orlíkem a Zvíkovem.
Jelikož zástavní suma byla malá, vykoupil 15. září 1575 celé milevské, zvíkovské a
orlické panství za 47 993 kop 31 ½ gr. č. od císaře Maxmiliána. Zadluživ se, prodal
zboží  milevské  24.  února 1581 Bernardovi  st.  z Hodějova.  Hrejkovice zůstaly  již
navždy při panství zvíkovském.

Roku 1584 rozděleno opět panství na Zvíkovské a Orlické. Vše na jih od čáry
Varvažov – plaz nad Černým vírem – vrch Chlumek u Rejkova patřilo ke Zvíkovu,
sever pak k Orlíku. Při popisu panství Orlického z téhož roku je již jmenován mlýn
kotejřinský a pivovar ve Slavoňově, u něhož byla chmelnice. Lesů bylo 50 dílů pod
týmiž jmény, jež se dochovala dodnes. Mezi nimi Vlčí Buzinky a další. Rybníků 50,
mezi nimi Sobík, Voprava, Hrejkovský, Jezero atd.

Jan Jiří, pán na Orlíce, r.  1612 Zvíkov, ovšem hodně zničený, opět koupí
připojil k Orlíku. Za něho již je vedeno na Orlicku 82 rybníků, 10 mlýnů, mezi nimi
Hrejkovský.  Zemřel  r.  1617 a  při  jeho smrti  čítalo  se  na orlickém panství  ve  3
městečkách a  56  vesnicích  605  usedlých a  to  346  sedláků  a  259  chalupníků.
Panství orlické se dělilo na ouřady Starosedlský, Letovský, Mirovský, Zahořanský,
Středbořský, Hrazanecký, Kovaržovský a Kostelecký.
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Robotní poplatkové povinnosti před 30ti letou válkou (1617)
Ouržad Kovaržovský – wes Hrejkovicze

Osedlých s potahy v týž vsi 7
Osedlých bez potahů v týž vsi 2
Chalup 5

Platí úroku sv. Jiřského 3 kopy 12 gr.
Platí úroku sv. Havelského 3 kopy 18 gr. 1 den
Podymního 17 gr. 1 den
Za 72 džberů žita osejního           po 20 gr. každý
Za 24 džberů ječmene 14 gr. 
Ovsa osejního 71 džberů
Slepic        28
Vajec 3 kopy
Sýrů 18

Mlýn Hrejkovský od kamene vystavěný: nájem ročně žit dává 46 strychů

Vepře ročně vykrmiti má 2 aneb 10 kop do důchodu povinen odvésti jest.

Od odklízení zrn a obilí od dvorů dával se poddaným stálý plat tak u úřadu 
Kovářovského, později rozděleného na Hrazanecký 6 kop, 1 věrtel piva, 3 strychy žita. 
Poplatky pro naší obec zakládaly se na zvláštních smlouvách a byly dle jiných obcí vysoké, 
uvážíme-li, že z celého orlického panství se vybíralo:

úroku sv. Jirského 154 kop
úroku sv. havelského 155 kop
Podymního 1 a ½ kopy
Žita 177 ¾ dž.
Ječmene 54 dž.
Ovsa 164 dž.

Smrt posledního Švamberka

Petr  ze  Švamberka  ve  vzpouře  stavů  českých  proti  císaři  byl  jedním
z direktorů a správců českých. Volil Bedřicha Falckého za krále českého. V lednu
1620 zemřel  v Praze  raněn mrtvicí.  Vdova po  něm opustila  po  bělohorské  bitvě
Čechy a zemřela ve vyhnanství. Českému národu nastaly zlé doby. Válka třicetiletá
začala.

25. srpna 1619 dobyli  císařští  Písek. Stavovské vojsko vyrazilo od Tábora
přes Vltavu k Mirovicům, kde oboje vojska přes zimu proti sobě tábořila. Pak oboje
vojska odtáhla do Rakous. Podobně i r. 1620 kdy Anhalt ustupoval před císařskými
z Rakous. Dorazil  28.  září  do Tábora,  29.  září  pak do Milevska a stál  s českým
vojskem na pravém našem břehu Vltavy. Císařští pod Buqvojem přes Písek obsadili
levý břeh Vltavy. Odtud se hnali k Plzni. Část českého vojska šla za ním, ostatní se
přeplavili u Zlakovic přes Vltavu a táhli k Rokycanům. Odtud táhli ku Praze, kde
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byla 8. listopadu svedena bitva na Bílé hoře. Stavové čeští byli poraženi a prohráli
tím českou samostatnost.

Pád Orlíka a Zvíkova
Na  Orlíce  a  Zvíkově  byly  falcké  posádky.  Počátkem dubna  1621  přitáhli

císařští v sobotu před květnou nedělí (3. 4.)  do Mirovic a vyzvali  Orlické, aby se
vzdali.  V pondělí  udeřeno  na  hrad,  posádka  se  za  půl  dne  vzdala  a  byla
doprovoděna na hranici Falce. Císařští nechali na Orlíce posádku a obrátili se na
Tábor. Zvíkov dali  hlídat posádkami v Mirovicích, Miroticích, Písku a v Milevsku.
Hrabě Lažanský leže se svým plukem jízdy v Milevsku, vyjednával v době zimní o
vzdání se Zvíkova, ale marně. V pondělí po nejsvětější Trojici 23. května 1622 po
dobytí Tábora, obléhali císařští v počtu 2 500 mužů Zvíkov. U Žbonína a Varty stál
hrabě Lažanský s plukem jízdy a 2 praporci Lichtenštejnových mušketýrů. Posádka
Zvíkova čítající 150 mužů se udatně bránila, ale obklíčena, nemaje odnikud pomoci,
okolo sv. Václava se vzdala (1622). Byla v plné zbroji propuštěna do Kladska.

Panství Zvíkovské a Orlické bylo v ubohém stavu. Vesnice byly zpustošeny a
vypáleny.  Císařská  komise  dorazila  v říjnu  1622  na  Zvíkov,  aby  odhadla  cenu
panství Zvíkovského a Orlického. Na Zvíkovsku ve 14 vesnicích ze 135 usedlých
zůstali  34  usedlí,  koní  zůstalo  24 bídných.  Na Vorlicku ve  3  městečkách a  56
vesnicích ze 605 zůstalo 327 usedlých. Komise odhadla Zvíkov jen na 52 922 kopy
40 gr. 6 den a Orlík k tomu za 130 294 kopy gr.  též míš.  v kterýchžto sumách
převzal panství Adam hrabě ze Šternberka na Bechyni ku konci r. 1622. 

Knížata z Eggenberka na Orlíce

Pozn. I. K.: „Eggenbergové pocházeli ze Štýrska a ze skrovných poměrů kupeckého
povolání. Do Čech se dostali po likvidaci stavovského povstání a setrval zde až do
svého vymření po dobu sto let. Nejvýznačnější člen rodu, Jan Oldřich (1568 – 1634) si
získal  naprostou  oddaností  důvěru  Ferdinanda  II.  Byl  jeho  rádcem  a  měl  též
rozhodující podíl na jeho zvolení císařem. Za věrné služby se císař Ferdinand II. Janu
Oldřichovi odměnil skutečně královsky, neboť mu donačními listy z 23. 12. 1622 a
15. 4. 1628 věnoval panství Český Krumlov, Prachatice a Netolice, dále vinice a dvůr
v Křemži  a Steinu v Rakousku.  Uvedená panství  byla spojena dohromady a jako
celek  povýšena  na  vévodství.  Znak  knížat  z Eggenberga  V  dalších  letech  pak
příslušníci eggenbergského rodu získali řadu panství a statků, jakož i menších realit,
které budou postupně níže uvedeny chronologicky. Veškerý eggenbergský majetke se
nalézal až na jednu výjimku v jižních Čechách. Na koupích se podíleli již uvedený
Jan Oldřich, jeho syn Jan Antonín (1610 – 1649) a synové Antonínovi Jan Kristián
(1641 – 1710) a Jan Seifried (1644 – 1713). Po smrti Jana Kristiána zdědila majetek
v Čechách vdova Marie Arnošta rozená ze Schwarzenbergu a po její smrti v roce 1719
jej převzal jejich synovec Adam František ze Schwarzenbergu.
Přehled územních zisků Egenbergů:
1623, 30. června Panství Chýnov:
konfiskát po Zikmundu Matějovi Vencelíkovi z Vrchovišť koupil Jan Oldřich za 80 000
kop grošů míš.;
1623, 4. listopadu Statek Blanice se Starou Vožicí:
konfiskát po bratřích Janu a Vilému Voračických z Paběnic koupil Jan Oldřich za 6
092 kop grošů míš.;
1623, 13. listopadu Panství Orlík:
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konfiskát po Petrovi ze Vamberka koupil Jan Oldřich za 159 360 kop grošů míš.  a
asi 7 dalších statků.

Když pak hrabě Sternberk 10. dubna 1623 zemřel, prodal císař Ferdinand panství
Zvíkovské za 63 993 kopy míš. a Orlické za 159 360 kop míš. 23. října 1623 panu
Oldřichovi  knížeti  z Eggenberga,  který  již  dostal  od  císaře  Krumlov,  Netolice  a
Prachatice. Na Orlíce však zůstala stálá císařská posádka, která chránila transporty
obilí, soli a dříví, které byly po Vltavě posílány do Prahy.

Roku 1643 se ukázal ve Vaslově malý houfec Švédů, avšak na pravém břehu
Vltavy Švédové velké škody činili, jak hlásil hejtman orlický, že jednomu sedlákovi
chtěl  Švéd vzíti  3  koně,  avšak  sedlák jej  sekerou těžce  zranil,  a  když  5  vojínů
spěchalo Švédovi na pomoc, sedlák s jedním koněm do lesů uprchl.

Třicetiletá válka skončila mírem r. 1648. Že také naše vesnice mnoho utrpěla
nelze pochybovat. Zda všechny rody zde před válkou usedlé vydržely, nevíme. Rod
Třísků  zde  určitě  dříve  byl,  neboť  první  zápis  v neúřední  matrice  na  děkanství
v Milevsku byl,  že  r.  1620 se narodil  Matěj  Tříska z Hrejkovic.  (Poznámka I.  K.:
Sedlák Matěj Kazimour je zmiňován v r. 1651, resp. 1654 s tím, že chová 2 koně, 3
krávy, 2 jalovice, 7 ovcí a dvě svině.)
 Roku 1676 byli  ve  vsi  Hrejkovicích tito  usedlíci  (Listy  Milevského kraje  z 1.  1.
1936):
Jméno Poznámka Číslo popisné
Havel Kazymour konšel 6
Jakub Kolouch 3
Martn Šanda 19
Jan Mareš 2
Jiřík Klínka 16
Václav Košťál 4
Martin Tříska 5
Matěj Smrt 7
Jan Kahoun 8
Jan Hadáček Mlynář (nájemce mlýna)
Václav ml. Kazymour Chalupa snad č. 12
Matěj Chalupa Podruh u Šandy

Celkem bylo napočítáno 61 obyvatel.  Jelikož ještě v r.  1617 bylo ve vsi  9
sedláků, 5 chalupníků a mlynář, lze soudit, že 3 chalupy byly ve válkách zničeny,
nebo alespoň obyvatelé jejich zmizeli. Protože na většině statků se ještě donedávna
nebo dosud říká u  Kazimourů,  Kolouchů atd.  dá se  bezpečně  soudit,  kde  výše
uvedení obyvatelé byli usedlí. Chalupy stály ještě na obvodu obce a byly opět po
čase novými usedlíky na těchto místech stavěny. Tak při stavbě domu čp. 12 r.
1936 bylo zjištěno, že chalupa kdysi vyhořela, popel zůstal po celém staveništi a
podlaha byla založena o 20cm výše.

(Poznámka I. K.: Příjmení vznikla u šlechticů v podobě přídomku. V 16. stol. již
příjmení používala většina obyvatel, příjmení však nebylo striktně dědičné. Zejména
po třicetileté válce docházelo často k tomu, že členové určité rodiny přejímali příjmení
podle označení hospodářské usedlosti, na níž žili. Povinné užívání příjmení v českých
zemích zavedla až (po r. 1753) císařovna Marie Terezie).

Až do dnešní doby (1936  I. K.) se zachovala pověst, že prý statek Kazimourů
stával dříve na nynějším poli za domem čp. 34, kde se dodnes Na Dvořišti říká.
Statek prý v r. 1759 v době držení Václavem Kazimourem vyhořel a byl postaven na
nynějším místě (čp. 6). Co je na tom pravdy není možné zjistit, jisto však je, že tam
nějaké stavení stávalo. Asi kolem r. 1900 při orání byly nalezeny zakopané peníze.
Ze které doby nemohl jsem zjistit.
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(Poznámka I.  K.: V „Kronice obecní školy v Hrejkovicích“ uložené ve Státním
oblastním archivu v Třeboni je na stranách 5 a 6 tento zápis: „V měsíci dubnu 1878
byly nalezeny peníze stříbrné Janem Hřebejkem a Václavem Pauknerem z Hrejkovic
na poli  zvaném „Dvořiště“.  Peníze ony jsou tenké groše komory české pocházející
z dob Karla IV. Nalezeny v hliněné nádobce počtem 600 kusů pokryty přikrývadlem,
jež  nese  na  sobě  vyobrazení  sv.  Jiřího  na  koni,  an  kopím na draka  doráží.  Dle
vypravování starších, stávala na onom místě kdysi chalupa, která před mnoha lety
již byla vyhořena, k bližšímu prohlédnutí darován z těchto peněz jeden, a přilepen na
svrchní desku této knihy“.

Zmíněná  mince  vylepená  na  deskách  kroniky  byla  dne  1.  prosince  1953
darována na jeho žádost Okresnímu muzeu v Milevsku. Kam se podělo ostatních 599
mincí, není známo.)

Shwarzenbergové na Orlíce

Roku 1719 dostala naše ves novou vrchnost, neboť rod knížat z Eggenberka
toho roku vymřel  a  panství  Zvíkovské  a  Orlické  přešlo  dědictvím na rod knížat
Schwarzenbrgů, v jejichž rukou se panství až dodnes nachází. 

Také za Marie Terezie utrpělo naše okolí válkou, a sice r. 1741 a 1742 při
vpádu Francouzů a Bavorů a v r. 1744 vpádem Prusů. Roku 1741 trhli z Rakouska
do Čech Francouzi a Bavoři a 21. listopadu obsadili Písek a také na Zvíkov a Orlík
dali posádky. Na našem pravém břehu byla vojska císařská. Oběma vojskům bylo
nutné dodávat potraviny. Poměry byly velice zlé a trvaly do 8. června 1742. Téhož
dne byl Písek císařskými dobyt a posádky Zvíkov a Orlík opustily.

Když r. 1744 Prusové 12. září se zmocnili Prahy a odtud do Jižních Čech se
uchýlili, nastaly našemu okolí zase těžké časy. Již 27. září 500 panských jezdců
přijelo  od  východu  až  na  Žďákov  a  28.  září  se  jich  16  ukázalo  proti  zámku
Orlickému,  z nichž  dva  přes  přívoz  dezertovali  a  byli  chováni  na  zámku.  Zatím
přitáhl do zdejšího kraje vévoda Karel Lotrinský s velkou armádou. Přitáhnul od
Plzně, 10 dnů tábořil u Mirovic, Mirotic a Orlíka. Konečně hnula se velká armáda.
Po  třech  lodních  a  dvou  jiných  mostech  přešla  dne  15.  října  na  Žďákově  pod
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Orlíkem a u Velkého víru přes Vltavu a tábořila u Chrástu, Klučenic a Zahořan.
Zásoby byly dodávány z okolí. Pak se hnula armáda ke Chlumci, blíže nepříteli. 

V Čechách až do r. 1848 byly tři stavy: 1. panský = vrchnost, 2. města buď
poddaná králi  –  královská,  nebo poddaná vrchnostem,  3.  byl  stav  selský.  Stav
selský byl  na tom nejhůře. Žil  v poddanství.  Musel platit  daně králi  i  vrchnosti,
veškeré práce (robotu) konati. Kam patřila obec naše poddanstvím, bylo již vylíčeno.
Jaké byly povinnosti obyvatelů v roce 1617, uvedeno na listě 4 (kroniky) Již tehdy
bylo vrchnostenské panství rozděleno na ouřady (později rychty). Naše ves patřila
k rychtě Kovářovské a dá se soudit, že rychtář nebyl vždy v Kovářově, neboť již za
Švamberků byl  jeden čas ouřad v Hrejkovicích (r.  1504) a r.  1777 se připomíná
v Hrejkovicích  rychtář  Jan Zahulka  a  v r.  1845  a  1850  rychtář  Josef  Paukner.
Panství Orlík patřilo ke kraji Prácheňskému se sídlem snad v Písku, v jehož čele stál
krajský hejtman.

Po  válce  třicetileté  se  v Čechách poměry  mezi  lidem velice  zhoršily.  Nová
šlechta ujala  se  moci.  Robotníků málo,  statky  zbídačené.  Robota byla  libovolně
zvětšována. Lid byl zotročen, beze všech práv lidských byl majetkem vrchnosti. Bez
dovolení nesměl se ženiti, přestěhovati nebo učiti řemeslu. Až do mých mladých let
udržely se zprávy, že byly mnohde statky opuštěné, vrchnost tam dala čeledína za
hospodáře a ten do rána utekl. Nejprve musela být udělána práce u dvorů a teprve
si mohl sedlák dělat doma třeba v noci a v neděli. Lid se na mnohých místech bouřil
a byl krvavě potřen. Zdá se, že na našem panství nebyly poměry tak zlé, jako jinde,
neboť  není  o  bouřích  slyšet.  Drábové  rolníky  poháněli  karabáčem a tak nějaký
Kahoun z č. 8 když byl udeřen karabáčem, chytil drába a udeřil jím o zem. Za to byl
zavřen na Orlíce (vyprávěl Jan Kahoun, výměnkář z č. 5).

Často panoval hlad a z toho nemoci. Lidé prý jedli kůru ze stromů a lebedu.
Brambory ještě nebyly zde známy. Chleba si lidé vážili a ještě v mém mládí nás naše
babička  učila,  když  nám  upadl  kousek  chleba  jej  zvednout  a  políbiti.  Roku
1647,1771  a  1772  a  1805  řádily  v Čechách  nemoci.  Umřelo  mnoho  lidí.  Tak
nepochybně v r. 1771 a 1772 již v Milevsku nechtěli na hřbitově pochovávat a proto
u naší vsi vykopali na „Holím vrchu“ na nynějším poli Frant. Hlavína šachty, avšak
nebylo již do nich pohřbíváno, neboť nemoc přestala. V Milevsku pohřbívali na tzv.
morovém  hřbitově,  nyní  zalesněném,  blíže  silnice  Přeštěnské  (Vyprávěl  Václav
Paukner z č. 52). Také vyprávěli staří lidé, že byla prý nemoc kýchavá, při které prý
nemocný stále kýchal a odtud vznikl pozdrav při kýchnutí: „Pozdrav Pán Bůh“.

Císařovna  Marie  Terezie,  aby  zabránila  vrchnosti,  libovolně  nakládati
poddaným  robotní  povinnosti  nařídila  tyto  přesně  vyměřiti  a  sepsati  robotní
seznamy. Robota byla zmírněna.

V těchto dobách, někdy kolem r. 1750 (Marie Terezie vládla od 1740 – 1780)
bylo  provedeno  očíslování  domů.  Byly  tehdy  chalupy  až  do  č.  20,  poněvadž  se
číslovalo mlýnem počínaje nalevo, jak domy stály. Poslední číslo ve vsi je číslo 19 a
20 je číslo již na samotě Žebráčí. Číslo 21 zde tehdy určitě nestálo. Od r. 1676, kdy
bylo ve vsi 9 sedláků, 1 chalupník a mlýn, přibylo 9 chalup. Ale již r. 1773 podle
robotních seznamů bylo již ve vsi 25 čísel. Z robotních seznamů sepsaných r. 1777
podle stavu z r. 1773 bylo 8 statků přibližně stejných podle robotní berní povinnosti
a statek čp. 4 byl zrušen. Dále byly ve vsi 2 chalupy s polmi čp. 17 a 12. K chalupě
čp. 12 byly dány pole od č. 4. Patrně se na ně přivdala nebo přiženil někdo, neboť
jsem slýchal od babičky, že trávníček v Závorách č. parc byl dán na místo podušek.
Pole u chalupy čp. 17 byly od Třískova statku čp. 5.
(Poznámka  I.  K.  -  Číslování  domů  bylo  uzákoněno  v  době  vlády Marie  Terezie v
únoru 1770 a  ve  většině  obcí  proběhlo  od  podzimu  1770  do  roku 1771. Podle
anekdoty, která vypráví o příčinách zavedení číslování domů, se prý měla císařovna
Marie Terezie ve svém kočáře potulovat dlouhý čas noční Vídní, než její kočí konečně
našel  dům,  jehož znak marně  hledal.  Tehdy se prý  v  císařské hlavě mněl  zrodil
nápad, všechny domy prostě a jednoduše očíslovat. Zní to sice věrohodně, jenomže
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příčina číslování domů byla zcela jiná. Diskuze k zavedení číslování domu započala
ve Vídni již roku 1753, a sice v souvislosti se sčítáním lidu. Při tomto sčítání měly být,
jen tak  vedle, sečteny také ženy,  ale jmenovitě  měli  být hlavně podchyceni muži-
budoucí rekruti.  U mužů měla být zapsána schopnost vojenské služby, třeba jejich
výška, či jak jsou vůbec schopni tuto službu vykonávat. Zpočátku nemělo charakter
trvalého označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise, třebaže dům byl číslem
až do dalšího přečíslování „popsán“ křídou na vrata či dveře. Číslování se provádělo
s pomocí  vojska v přirozeném sledu tak,  jak  lze obec postupně projít,  obvykle  po
směru chodu hodinových ručiček. Začínalo obvykle nejdůležitější, zpravidla veřejnou
budovou (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost). U obcí ležících podél silnice
číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé straně vesnice ze strany, kterou
přijíždí vrchnost, po opačné straně se pak vracelo. Domovní čísla bývala napsána na
dřevěné,  plechové,  popř.  keramické  tabulce,  vytažena  v  omítce  nebo  provedena
štukem. Ve vesnicích většinou od té doby číslování již nebylo měněno, takže okruh
čísel z roku 1770 i sled čísel přidělených po roce 1770 poskytuje dobrou informaci o
postupu vývoje obce). 

Robotní seznamy z r. 1777 – Prácheňský kraj
Panství Vorlík Ves Hrejkovice

Sedláci
Jméno Čp. Berně r. 1773 Každotýdenní

robota 
potažní 
s párem volů

Ruční robota 
od Jana do 
Václava každý 
týden dní

Kateřina Klinková 16 21 tolarů 9 Kr. ¾ dne 3 dny 1 den
Jan Zahulka 19 21 tolarů 9 Kr. 4 ¾ dne

Jako rychtář volný soboty
3 dny 1 den

Josef Kahoun 8 22 tolarů 35 Kr. 5 ¾ dne 3 dny 1 den
Jakub Kazimour 6 22 tolarů 35 Kr. 5 ½  dne 3 dny 1 den
Tomáš Smrt 7 22 tolarů 35 Kr. 5 ¾ dne 3 dny 1 den
Josef Kolouch 3 21 tolarů 42 Kr. 3 ¼ dne 3 dny 1 den
Václav Mareš 2 21 tolarů 42 Kr. 3 ¼ dne 3 dny 1 den
Václav Tříska 5 21 tolarů 15 Kr. 4 ¼ dne 3 dny 1 den
Jan Košťál ? 14 tolarů 55 Kr. 1 ½  dne 2 dny 1 den

Chalupníci:
Tomáš Komín čp. 17 platí berně ročně 53 Kr. 2 ¼ dne, má ročně osobní roboty 26 
dní
Martin Klinka čp. 12 platí ročně 53 Kr. 2 ¼ dne, má ročně osobní roboty 26 dní

Domkáři na obecních a selských gruntech
Jméno a příjmení Číslo popisné Má robotovat ročně 1 osoba 

dní
Tomáš Forman 9 13
Kateřina Mandlíková 10 13
Jakub Kazimour 13 13
Anna Drdková 14 13
Vojtěch Křivan 18 13
Václav Frýdl 20 13
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Václav Kozelka 21 13
Václav Koška 22 13
Martin Pokorný 25 13
Tomáš Zítek 11 Jako obecní slouha roboty volný
Jan Klinka 15 13
Podruzi mají ročně 13 dní ruční roboty.

Robotní  seznamy  podepsal  Thomas  Johan  Štvrtník  direktor  a  schválil  na
Orlíce 13. října 1777 Lorentz A. von Gamszenberg – krajský Hejtman. Povinnosti
mlynáře  nejsou zde  uvedeny.  Také  domkáři  v čísle  23  a  24  nejsou v robotních
seznamech  a  patrně  měli  zvláštní  závazky  nebo  byly  vystaveny  na  knížecích
pozemcích.

Roku 1789 byl vypracován nový urbární kontrakt pro obec Hrejkovice podle
čistého katastrálního výnosu (berně)  a  také  pracovní  úkony byly  propočteny na
peníze  - ve zlatkách. Tak jeden pracovní den s volským potahem byl počítán 15 kr.
a jeden den ruční práce 12 kr. Sedláci Mareš, Košťál, Smrt a Kahoun asi na nový
způsob nepřistoupili a byly jim propočítávány staré povinnosti na peníze.

Lidí přibývalo a ves se zvětšovala. Původně vesnice stála na pravém břehu
potoka,  kromě  čísel  12,  17,  16  a  19,  které  byly  na  vršku  na  levém  břehu.
Prostranství  kolem  potoka  bylo  prázdné.  Vesnicí  probíhala  cesta  odbočujíc  od
nynější  silnice  v místech,  kde  stojí  nyní  „cestářův  křížek“,  přes  „Závory“,  kolem
nynějších stájů u čísla 16, nově kolem stavení č. 12 přes potok, nynějším dvorem č.
8, rovnou k jezeru. Pak cesta zmizela a hlavní tepna vede po nynější silnici.

Na statcích bylo více dětí, statek dostal jeden a druhým, pokud se nikam
nepřiženili,  byl  vystavěn  domek  na  obci.  Stavělo  se  po  obou  stranách  potoka.
Chalupy byly bez polí. Někdy byly k domku přiděleny do užívání pozemky například
na 2 kolena, tj. když druhý hospodář na domku zemřel, užívání přestalo. (Řežábek
č.  27  od  č.  3).  Později  dávaly  k nově  vystavěným domkům pole  a  vznikly  větší
chalupy, jako čp. 35 od čp. 19, čp. 37 od č. 7. Také se dávala věna v polích – k číslu
12 od čp. 4, k čp. 17 od čp. 5.

Také se statky dělily. Tehdejší Kahounů statek byl rozdělen na dva – přední a
zadní Kahounovi a vystavěno čp. 34. Dále byl rozdělen statek čp. 3 a vystaveno číslo
38, kde se říkalo u předních Kolouchů a v č. 3 u zadních Kolouchů. Také řemeslníci
se zde usazovali, nebo čeledín z jiné obce přišel sloužit k sedláku, zůstal u něj za
podomka a již tu zůstal v obci. Tak vzrostl počet obyvatel v polovici 19. století na
500. V r. 1789 bylo v obci 26 čísel, r. 1845 39 čísel a v r. 1850 41 čísel.

Jak se měnili majitelé v jednotlivých domech:

Čp. Majitel v r. 1789 Majitel v r. 1850
1 Šimon Paukner Antonín Paukner
2 Josef Kolouch František Řežábek
3 Bartoloměj Mareš Josef Paukner
4 Jan Košťál Vojtěch Kazimour
5 Jan Tříska František Tříska
6 Jakub Kazimour Václav Hřebejk
7 Tomáš Smrt František Smrt
8 Josef Kahoun Josef Kahoun
9 Tomáš Forman Josef Habort
10 Vojtěch Mendlík Matěj Smrt
11 Jakub Kaprálek obecní  slouha
12 Martin Kazimour František Matuška
13 Jakub Kazimour Anna Velková
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14 Anna Drdková František Drdek
15 Jan Kazimour Martin Sedláček
16 Václav Klimka Jan Kazimour
17 Václav Horník Jan Tříska
18 Vojtěch Křivan Josef Smrt
19 František Zahulka František Pinc
20 Anna Frýdlová Josef Šimeček
21 Václav Kozelka Václav Tříska
22 František Koška Jan Koška
23 Jan Kovář Josef Kovář
24 Matěj Hadáček Václav Hadáček
25 Martin Pokorný Jan Pokorný

Zdá se, že čp. 13 vystavěl Kazimour z čp. 6. Kdy vlastně přišli Kazimourové na čp. 
16 není známo. Na čp. 12 byl syn z Klimkova statku, neboť r. 1779 byl Martin 
Klimka a ten nový se již psal r. 1783 Martin Kazimour. Čís. 15 vystavěn čísl. 16 r. 
1773 Jak Klimka a již 1783 se psal Jan Kazimour.

Čp. Poznámka Jména majitelů 1845/1850
26 první kovář Josef Říha
27 od č. 3 vystavěl tesař Josef Řežábek
28 kameník František Zelenka
29 původ. z č. 8 Jakub Kahoun
30 snad z č. 10 Jan Mendlík
31 Snad z č. 9 Jan Forman
32 Vystavěno rodákem z č. 5 Josef Tříska
33 Buzek
34 Odděleno od č. 8 Jan Kahoun
35 Vystavěno a pole od č. 19 Přechodně Josef Hřebejk z č. 6
36 Vystavěl truhlář Václav Teska
37 Vystavěl z č. 7 Josef Smrt
38 Rozděleno č. 3 Jan Řežábek
39 Josef Mařek
40 Škola
41 Vystavěl František Paukner asi 1849 ze 

mlýna, a poněvadž stavení vystavěno na 
mlynářově stráni dostalo jméno „U Stránů“.

František Paukner

Každému novému usedlíkovi byla vyměřena podle výměry polností potažní a
ruční robota a ouroky (berně). Domkářům bez polí pouze ourok z domku, případně
zahrádky a 13 dní ruční roboty. Kam jezdili sedláci s potahy na robotu, se nám
nezachovalo. Zajisté že ke Slavoňovu a i jinam, zejména také do lesa (odvoz dříví).
To samé je s robotou ruční.

Konečně císař rakouský přinucen světovými událostmi, byl nucen nevolnictví
a robotu r. 1848 zrušiti.  Na Orlíce byla zřízena okresní vyvazovací komise. Tato
stanovila podle výše roboty vyvazovací poplatky, které byl povinen  každý robotník
majiteli  a uživateli  panství knížeti Bedřichu ze Schwarzenberku splatiti.  Zvláštní
povinností domkářů čp. 23 a 24 bylo odvádět popel proti zaplacení 18 kr. za strych.
Na mlýně, který na vrchnostenském rybníce stojí,  byla povinnost deputátní obilí
zdarma mlýti mimo činži z pily tolik klád proti platu od 7 kr. Za kus klády řezali,
kolik těch samých k řezání obdrží a konečně právo předkupní.

Vesnice, které dnes s naší obcí sousedí, byly zde již také odedávna. Zmizela
však vesnička „Jedlá“, kde zůstal pouze dnešní mlýn „U Jedličků“ nad rybníkem
Hrejkovickým.  Za panství  Švamberků jest  vedena ves Jenišovice,  kde  nyní  stojí
pouze dvůr a v místech nynějšího ovčína vesnička Skoronín. (Pod ovčínem jsou ještě
znalé zarostlé podezdívky chalupy). Tato vesnička zde byla ještě v r. 1700 a cesta
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k ní vedoucí až dodnes je jmenována „cesta Skoronská“ (od nyn. č. 58). Také cestě
od čp. 16 směrem na Osek ještě dnes někteří lidé říkají „Vosecká“. Zbylý úsek přímé
cesty ku Slavoňovu dodnes se „slavoňovskou cestou“ nazývá (mezi poli „Paseky“ a
„Přuky“).  Tyto cesty vedou dnes od naší  obce pouze do polí  a v našem katastru
končí.

Vesnice naše až dodnes je úplně zemědělská. Lidé jsou odkázáni pouze na
výtěžek z polí. Pole za roboty nedostatečně obdělávaná dávala málo úrody, a když
přišla  živelná pohroma, byl  hlad.  Aby se tomu předešlo, byly  v Čechách zřízeny
obilní sýpky. Tam musel každý zemědělec dávat obilí, aby byly určité zásoby pro
případ  neúrody.  Na  orlickém  panství  byl  zřízen  špýchar  v Kovářově  (za  Marie
Terezie).

Na polích bylo pěstováno žito, pšenice, málo ječmen a oves. Brambory byly do
Čech přivezeny až někdy kolem r. 1760 a lidé jim nedůvěřovali. Jetele byl neznámy
a pole se nechávala třetím rokem vyúhořit. Na úhorech pásl se dobytek i koně.

Aby se lidé ošatili, pěstovali len, ten vymlátili, a rose vymočili, sušili buďto ve
velkém na pazderně, kterou měla každá obec na samotě, nebo později již v malém
v pecích.  Len byl  vymědlován,  pročesán na hachlích  (nástroj  s  ocelovými  hroty,
sloužící  k vyčesávání  koudele  ze lnu,  konopí  nebo juty;  někde znám jako  vochle,
vochlice,  vochlička  -  hachle  z  něm.  die  Hechel,  Hachel  =  náčiní,  na  němž se  len
zdrhuje – I. K.) a hřebenech. Koudel a len předly ženy po celou zimu na přeslicích na
nitě. Nitě byly stočeny na přadena. Přadena byla vyvařena a usušena, dávala se
k zpracování tkalcům. Ze lněných nití bylo děláno plátno na košile a šaty a později
ke lnu byla přidávána vlákna bavlněná nebo vlněná. Z nití koudelných bylo děláno
plátno na pytle. Hotové plátno se v létě bílilo na slunci. Tkalců bylo v Milevsku i ve
vesnicích dost. Pak v č. 12 býval také tkadlec, neboť ještě v r. 1880 stával na půdě
stav. Večer se předlo při osvětlení smolničkami, neboť petrolej dříve nebyl.

Stroje  v zemědělství  nebyly  žádné.  Pole  se  orala  tzv.  hákem,  zem  se
nepřevracela. Teprve později vynalezli bratranci Veverkovi nynější pluh – ruchadlo.
Brány byly dřevěné s železnými hřebíky. Pod jarní setí se oralo na jaře. 

Obecních pastvin bylo mnoho a již v r. 1773 je veden obecní pastýř, který
pásl dobytek, svině a ovce, které se chovaly v každé chalupě s polmi. Páslo se od
jara do podzimu. Ovce se pásly zvlášť na ovčích drahách.

Mlátilo se všechno obilí cepy po celou zimu. Řezanka pro dobytek se sekala
na špalíku sekerkou a pak na tzv. hopsačkách. Byl to takový truhlík na nohách, na
konci  opatřený  zvláštní  kosou.  Do  truhlíku  se  vložila  sláma,  levou  rukou  se
posunovala a pravá ruka na konci truhlíku kosou řezanku ořízla. Obilí se žalo srpy
a kladlo na hrstě a suché vázalo do povřísel. 

Kulturní poměry
O kultuře se ve starých dobách nemůže  ani  mluvit  vzhledem k vesnicím.

Jestli u nás do třicetileté války někdo uměl číst a psát – nevíme. Teprve z r. 1845 je
zachován spis, na kterém jsou podepsáni všichni usedlíci i staří lidé vlastnoručně.
Počátkem 19. stol. poměrně velká obec naše neměla vlastní školy. Děti docházely do
Dmýštic, kde již škola byla. Docházka polní a lesní cestou byla zvláště v zimě zlá.
Tyto  obtíže  přiměly  obec  k tomu,  že  r.  1837  zřídila  privátní  školu,  kterou
navštěvovalo asi 35 dětí 6 – 12 letých. Učilo se v najaté místnosti u Josefa Pauknera
v č. 2 za poplatek roční 6 zlatých. Prvním učitelem byl Strnad. Po roce byl vystřídán
učitelem Procházkou  z Božetic,  který  setrval  ve  škole  15  let.  Kromě  zaopatření
učitele musela obec dmýštickému učiteli  Matěji  Pelichovi  odváděti povinný roční
plat 20 zl. 22 kr. stř., který měl dmýštický učitel zajištěný od obce Hrejkovice na čas
svého žití  nebo pobytu v místě.  Náklad tedy byl  pro  obec značný.  Obec se  pak
starala, aby tato škola byla schválena jako samostatná expositní škola se zvláštním
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školním  pomocníkem.  Úřední  jednání  bylo  pomalé  a  teprve  když  budějovická
biskupská komise zjistila, že potřebu této školy a podmínky pro její  zřízení c.k.
gubernium  dekretem  ze  dne  30.  října  1844  č.  58199  tuto  školu  potvrdilo.
V základní listině, sepsané u vrchnostenského úřadu na Orlíce dne 14. června 1845
se občané hrejkovičtí zavázali „in solidum“ tj. všichni za jednoho a jeden za všechny:
1. Dopláceti ze svého na službu učiteli do částky 70 zl. stříbra a na čištění školy 12
zl. stř. pokud by k tomu nedostačoval školní plat 1 zl. 36 kr. za každé dítě školou
povinné.  
2. Hraditi ze svého nájem za školní místnosti a bytu učitelova po čas dokud nebude
postavena školní  budova a  dodávati  7  sáhů palivového dřeva,  nestačí-li  k tomu
výtěžek z obecních lesů a dále ze svého uhradit 20 zl. 22 kr. stř. školního poplatku
dmýštickému učiteli po čas jeho života nebo setrvání na škole dmýštické, kdyby
k tomu nedostačovaly obecní příjmy.
3. Nésti všechna patronátní břemena (obec měla patronát školy a právo presentovati
učitele).
4. Poskytovati milevskému děkanovi zdarma povozy, aby mohl dojížděti k vyučování
náboženství na hrejkovické škole.

Aby ale stálé  trvání školy ještě více  bylo pojištěno, jak uvedeno bylo dále
v zakládací listině – propůjčili všichni občané Hrejkovic jménem každému patřící a
jim v gruntovnívh knihách zapsaných nemovitostí aby na ně byly tyto závazky ke
škole vtěleny na všechny časy jako hypotéka.

Tuto zakládací listinu podepsalo všech 39 usedlíků dle čísel popisných. Jako
první  Ant.  Paukner,  druhý  rychtář  Josef  Paukner  čp.  2,  dále  10  sedláků,  4
chalupníci,  22  domkářů.  Dva  domkáři  ze  samoty  „Budárna“  chtěli  však  zůstat
přiškoleni  ku Dmýšticům. Za  4  neznalé  písma podepsal  učitel  Procházka.  Jako
hodnověrní svědkové listinu spolupodepsali orlický vrchní Josef Pervolf a milevský
děkan  Friderius  Štětka.  Výnosem  zemského  gubernia  z 21.  května  1848  bylo
v listině pozměněno to, že hrejkovští usedlíci ne v celku, nýbrž každý za sebe a za
část  na něho připadající,  ručiti  má,  což do pozemkových knih má býti  vloženo.
Občané hrejkovičtí s touto změnou souhlasili a opět ji stvrdili svými podpisy.

Ještě r. 1848 byla postavena školní budova uprostřed obce u potoka. Stalo se
tak pod vedením rychtáře Josefa Pauknera čp. 2 a J. Kazimoura čp. 16. Učebna
byla veliká 6 x 5,5 m a měla 4 okna. Dále byl ve škole byt učitelův, malá kuchyně,
pokoj  a  přístěnek.  Ke  škole  byl  přistavěn chlév  a  stodůlka.  Stavba  stála  1500
zlatých. Část zůstala obec dlužna. Po šesti letech, již za představeného Františka
Třísky  byla  ke  škole  přihražena  zahrada  k volnému  užívání  učitele.  V r.  1850
chodilo do školy 47 dětí, za které se vybralo školního platu 58 zl. 20 kr., zbývající
částku podle úmluvy platila obec.

Česká zemědělská rada
Poznámka I. K.: Předchůdkyní Zemědělské rady pro Království české byla C. k. vlastenecko –

hospodářská  společnost  založená  na  základě  dekretu  Marie  Terezie  ze  dne  6.  července  1767.
Společnost  však  fakticky  vznikla  až  v r.  1770.  V březnu  1770  byla  dvorním  dekretem schválena
instrukce Gesellschaft des Ackerbaues und dr Freien Künste im Kgr. Böhmen (Spolek ku zvelebení
hospodářství a svobodného umění  Království českém), která vymezovala působnost této společnosti.
Vlastenecko – hospodářská společnost za 102 let své existence vykonala pro české zemědělství velmi
mnoho dobrého. 

Již  od  počátku  se  společnost  zabývala  vzděláváním  svých  členů  a  přenosu  informací
zemědělcům.  V r.  1775  byla  zřízena  Katedra  zemědělství,  při  Filosofické  fakultě  Karlo  –
Ferdinandovy univerzity v Praze, v čele s Josefem Ignácem Bučkem.
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Obrovským  přínosem  pro  české  sedláky  bylo  zahájení  vydávání  tzv.  „Hospodářských
kalendářů“. Obnovné tiskoviny vycházely v Čechách již v 16. stol. Oznamovaly konání jarmarků a
poskytovaly mnoho užitečných rad z oblasti polního hospodářství. Hospodářské kalendáře pak začaly
vycházet počátkem 90. let 18. stol. Byly vydávány v českém i německém jazyce v nákladu až 180 tisíc
výtisků. Vedle praktických rad a novinek v zemědělském hospodářství obsahovaly i kalendářní část,
ale také předpověď počasí, soupis výročních trhů a zprávy o pořádání chovatelských výstav.

Významným činem bylo založení rozsáhlé zahrady v Praze na Královských Vinohradech, která
byla později známa jako Kanálka podle svého zakladatele Josehpa Emanuela hraběte Malabaila –
Canal. Byla tam zřízena první výzkumná botanická stanice u nás včetně posluchárny, kde se botanika
přednášela. Byla vydána i čtyřsvazková publikace „Flora Bohemica inconibus ilustrata“. V zahradě
se šlechtily  brambory,  jetel,  vojtěška či  cukrová řepa,  která měla  nahradit  nedostatek třtinového
cukru. V pozdějších letech se tam začaly konat pravidelné výstavy hospodářských strojů, hovězího
dobytka i ovcí.

V r. 1820 byl Vlastenecko – hospodářskou společností založen „Pomologický spolek“, který
navazoval  na  české  šlechtitelské  tradice.  Mohli  do  něj  vstupovat  i  obyčejní  zemědělci  včetně
poddaných. Spolek měl v Praze, na pozemcích za Žitnou branou, i vlastní Pomologickou zahradu. 

Počátkem 70. let 19. století byla v Praze Troji založena ovocnářsko – vinařská škola, později
známá jako „Zemský pomologický ústav“. 

V r. 1828 byla založena „Ovčácká jednota - Schafzüchterverein“, která od r. 1832 vydávala i
vlastní věstník.

V r. 1857 byl v Libverdě založen „Zemědělsko – chemickjý ústav“, který se především zabýval
výzkumem v oblasti hnojení rostlin. Šlo o první výzkumnou agrochemickou stanici v českém království.

V r.  1853  získala  společnost  od  Leopolda  Epsteina  za  68 000  zlatých  dům  799/48  na
Václavském náměstí, kam přestěhovala kanceláře a knihovnu ze svého dosavadního sídla v pražském
Karolinu. V domě umístila také svou sbírku modelů, nářadí a strojů, kterou soustavně shromažďovala
od r. 1784. Dům stojí na místě staré budovy patřící J. V. Růžičkovi, který ji v r. 1833 strhl. Nová
dvoupatrová klasicistní stavba byla v témže roce postavena podle plánů stavitele Josepha Pechky.

Ve  středu  27.  března  1873  místodržitel  polní  podmaršálek  a  pražský  rodák  Alexander
svobodný pán von Koller (1913-1890), známý svým negativním vztahem k Čechům, ohlásil rozpuštění
Vlastenecko – hospodářské společnosti. To vyvolalo obrovský, ale marný odpor zemědělské veřejnosti.
Koller  musel  vytvořit  komisi,  ze  které  záhy  vzniklo  Kuratorium  C.  k.  vlastenecko-hospodářské
společnosti  v Království  českém. Do jeho čela byl  dosazen vládě  oddaný Werner Friedrich baron
Riese-Stalburg. 

23. a 24. února 1873 proběhla náročná jednání směřující k založení nové obdobné společnosti
a 27. března 1873 schválil její stanovy císař František Josef I. a vznikla tak „Der Landesculturrath
für Böhmen – Rada zemědělská pro Čechy“. Během 70. let její  existence se její název několikrát
změnil. V době monarchie se jmenovala „Zemědělská rada pro Království české“, nejznámější však
byla pod posledním svým názvem „Česká zemědělská rada“.

Prvním prezidentem rady byl jmenován Franz Joseph starohrabě Salm-Reifferschiedt, který ji
vedl do r. 1880. V té době došlo ke změně stanov. Členy rady se stali i delegáti hospodářských spolků.
Prezidentem rady se stal kníže Karel Schwarzenberg.

V r. 1877 byla Českou zemědělskou radou zřízena Kontrolní stanice semenářská, která mj. za
poplatek zjišťovala sedlákům pravost  druhu,  čistotu a klíčivost  jejich semen.  Zabývala se i  další
prospěšnou činností.

V r.  1883 byla založena Zemědělsko-technická kancelář.  Zabývala se zkvalitňováním půdy
v závislosti na přítomnosti vody, tedy úpravou vodních toků a především melioracemi. Obnovovala i
staré vypuštěné rybníky, stavěla vodovody a kanalizace, vznikla u ní i pedologická laboratoř. Zrušena
byla v r. 1928.

K velkým zájmům Zemědělské rady patřilo lesnictví, speciálně  zalesňování holých strání a
pustin. Každoročně významně finančně přispívala na nákup sadby pro tyto účely.

Dlouhodobým záměrem bylo zušlechťování dobytka jak šlechtěním – původní česká kráva je
Chebská  červinka,  ale  i  dovážením  chovných  kusů  ze  Švýcarska,  Tyrolska,  Haliče,  Uher  či
Sedmihradska. Řešila i změny ve skladbě dobytka – na konci 18. stol. bylo v Čechách ze všeho dobytka
60 % ovcí, do roku 1880 však jejich podíl klesl na 20 % ve prospěch dobytka hovězího a prasat.
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V pol.  50.  let  19.  stol.  vznikl  při  katedře chemie na vysokém technickém učení  Rolnicko-
lučební vyšetřovací ústav, který se r. 1908 dostal pod pravomoc Zemědělské rady. Prováděl rozbory
pedologické, hnojiv a jadrných krmiv.

Péčí rady byla také v českém zemědělství zaváděna mechanizace ke zlepšení orby, setí plodin i
k jejich sklizni. Často se jednalo o české vynálezy – např. Šustův podrývák či vyorávač řepy či Fri čův
vyorávač  brambor. Začaly se používat kombinované žací stroje na obilí,  jetel i  traviny, stroje na
vázání snopů (samovazy), řezačky píce, mlátičky.

Velkého  významu začaly  nabývat  odborné  zemědělské  výstavy.  Např.  v r.  1835 byla  v již
zmíněné Kanálce první výstava hospodářských strojů,  dobytka a ovcí. V 60. letech 19. stol. spojil
Jindřich Jaroslav hrabě Clam-Martinic (1826-1887) výstavu i s trhem, kde si mohli zájemci ihned
vystavené  zboží  koupit.  V 70.  letech  se  výstavy,  na popud  nejvyššího  zemského  maršálka  Jiřího
Kristiána  knížete  Lobkowicz  (1835-1908),  přesunuly  z Kanálky  do  Stromovky,  kde  založily
výstavnickou tradici. Zemědělská rada si zde dlouhodobě pronajala pozemky, nechala postavit budovy
a první mezinárodní trh zde proběhl r. 1875. Výstavy se pak ve Stromovce konaly každý rok.

20. ledna 1891 byl  schválen zákon o rozdělení  Zemědělské rady na dvě  národní  sekce –
českou a německou. Za prvního předsedu českého odboru byl zvolen starosta Horažďovic Stanislav
Mayer (1841-1924).

V letech 1899-90 došlo k barokizující přestavbě domu 799/48 na Václavském náměstí, která
byla  provedena  pražským stavitele  Františkem Schlafferem.  Dům byl  zvýšen o  třetí  patro.  Další
úpravy proběhly v r. 1903 a r. 1906 byla do domu zavedena elektřina. 

Po 1.  světové válce a vzniku Československa ztratila Česká zemědělská rada pro agrární
stranu svou přitažlivost a ztrácela na svém významu. Postupně přicházela o své odborné ústavy. 22.
srpna 1942 protektorátní vláda Českou zemědělskou radu rozpustila.

Obec Hrejkovice může být hrdá, že zdejší rodák Jan Kazimour, výborný sedlák, který
se narodil 28. ledna 1849 na statku čp. 16, a žil zde až do r. 1870, kdy se přiženil do Přílepova,
několik desetiletí  působil  jako delegát  Zemědělské rady pro Království  české.  V roce 1885 stál u
založení Národní jednoty pošumavské v Hrejkovicích a zjevně byl do poloviny 90. let sympatizantem
Národní strany (staročeské).  Ve funkci  delegáta Českého odboru Zemědělské rady pro Království
české nepochybně působil od první poloviny 90. let 19. století (jistě v roce 1893) a záznamy o jeho
působení jsou i z pozdější doby (např. v roce 1907, kdy byl dokonce ve výboru). Stál také u zrodu
Sdružení českých zemědělců na přelomu let 1896/97.

Byl  ve  styku  se  zakladatelem  agrárního  hnutí  u  nás  a  statkářem  z Padařova  u
Tábora Alfonsem  Ferdinadem  Šťastným  (1831-1913),  s velkostatkářem  z Košetic  u  Pelhřimova,
poslancem  Říšské  rady  a  ministrem  zemědělství  Karlem  Práškem  (1868-1932)  i  knížetem
Schwarzenbergem a s řadou dalších představitelů agrárního hnutí.

Věci náboženské
Od  počátku  křesťanství  byla  naše  obec  podřízena  duchovní  správě

v Milevsku.  Tuto  správu  vedli  od  založení  milevského  kláštera  (1184)  jeho
představení. První byl opat blahoslavený Gerlach (� 7. 2. 1228). Roku 1383 – 1404
byl opatem František z Vepic. Za těch dob byl klášter bohatý. Řeholníci, jichž bylo
až na 200, vyučovali na klášterní škole, učili lid zemědělství a řemeslům. Přišly
husitské bouře a s nimi úpadek, z něhož se už klášter nevzpamatoval. Žižka dobyl
klášter 22. 4. 1420. Řeholníci a kněží, kteří zůstali na živu, se rozutekli. Roku 1425
se již připomíná opat Petr, r. 1456 opat Martin I., kteří pobořené stavení trochu
opravili. Dalšími opaty byli r. 1480 opat Mikuláš, pak opat Jiří, r. 1497 a 1498 opat
Bartoloměj po něm opat Vojtěch. R. 1504 opat Martin II., r. 1513 opat Ondřej a
s ním převor Oldřich,  kněz Sixt.  R.  1547 opat  Jan.  Když Kryštof  ze  Švamberka
vyplatil  milevské  panství  jako  dědičné,  zavázal  se  opatovi,(neboť  u  kláštera  již
nebylo žádného jmění) vypláceti na výživu 30 kop grošů a kromě toho vyživovati 1
kněze v klášteře, 1 pachole a rechtora. Protože však závazek nebyl plněn, poslední
opat Matyáš odešel na faru do Bernartic a později do Soběslavi. V té době již byli
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Švamberkové protestantského vyznání a tuto novou víru podporovali. Také jejich
nástupci na Milevsku Hodějovští přijali nové vyznání. V té době byl na milevské faře
(patrně v domě na náměstí) kněz podobojí. Avšak po r. 1618 byl protestantský farář
vypuzen a do kláštera byli uvedeni kněží ze Strahova (1620). Osadníci, pokud se
nového učení přidrželi, byli nuceni vrátit se do lůna staré církve. Milevské panství
bylo  zkonfiskováno  a  2.  ledna  1623  přiřknuto  císařem  strahovskému  klášteru.
V Milevsku bylo zřízeno převorství. Roku 1784 byl klášter, třeba již jen dle jména,
zrušen a v Milevsku zůstal jen farní úřad, který byl r. 1805 povýšen na děkanství.
Od r. 1837 chodí kněží vyučovat do zdejší školy náboženství.

Doba od r. 1848 – 1914
Rok 1848 udělal velký převrat zvláště na venkově. Význam zrušení roboty (7.

září 1848 byla císařem zrušena robota a všechny poddanské povinnosti) by nejlépe
ocenili  lidé,  kteří  robotu  zažili.  Od  té  doby  mohl  každý  plnoletý  člověk o  svém
majetku a sám o sobě rozhodovati. Po nějaký čas sice ještě dávaly politické  úřady
povolení k ženitbě a k učení se řemeslu, avšak brzy to přestalo. 

Vrchnostenské úřady byly zrušeny a vytvořeny politické úřady. Zřízeny berní
úřady, katastrální, měřické úřady a okresní soudy. V obcích zřízeny obecní výbory
s představeným v čele. Teprve dle nového zákona o obecním zřízení v Čechách z r.
1862 se konaly první obecní volby do obecních zastupitelstev. Volilo se ve třech
sborech po třech členech – podle výše daní. Volby se konaly počínaje r. 1864 vždy
na tři roky. V r. 1864 zemský sněm schválil utvoření okresní samosprávy. Od té
doby byly okresy spravovány voleným okresním zastupitelstvem. Prvním okresním
starostou byl kníže Karel ze Schwarzenberku. Do okresního výboru byl zvolen také
Jan Smrt, rolník z Hrejkovic čp. 7. Obec Hrejkovice patřila k okresnímu úřadu do
Milevska  (také  podkrajský  úřad,  později  okresní  hejtmanství)  ke  kraji
Budějovskému, později Táborskému. 

Od zrušení roboty se v obci Hrejkovice vystřídali tito představení, později nazývaní starostové:
Od r. Do r. Představený / starosta Bytem čp.
1850 1857 František Tříska 5
1857 1861 Jan Kazimour
1861 1864 František Hřebejk 6
1864 1867 Jan Smrt 7
1867 1870 Vojtěch Kazimour 4
1870 1873 František Paukner 2
1873 1876 Josef Řežábek 3
1876 1880 František Paukner 41
1880 1883 Josef Řežábek 3
1883 1886 František Paukner 41
1886 1889 Václav Paukner 6
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1889 1892 Václav Paukner 6
1892 1895 Bartoloměj Paukner 5
1895 1901 Václav Kazimour 16
1901 1904 Václav Smrt 7
1904 1907 Jan Paukner 41
1907 1910 Václav Smrt (škrtnuto) 7
1910 1913 Jan Řežábek 34

Do r. 1913 vlastně vedli obecní úřad řídící učitelé místní školy. Představení vydávali
pouze dobytčí pasy a předsedali schůzím obecního zastupitelstva a podepisovali 
písemnosti, které učitel vypracoval. Teprve v r. 1913 byl zvolen Bohumír Paukner, 
rolník z čp. 41, člověk mladý a schopný, který vedl úřad bez cizí pomoci. Od té doby
starostové sami konají práce písařské.

Obecní majetek 1830
Obec naše  měla  veliký  pozemkový  majetek.  Lesy,  pole,  louky  a  pastviny.

Roku 1830 konáno měření, jak na staré mapě z téhož roku poznamenáno. Toho
roku snad byly určeny hranice katastrálních obcí. Tak ve Lhotě Pechové se vypráví,
že  kdysi  prý  nechtěla  jejich  obec  platit  daně  z obecních  pozemků,  a  tak  tyto
pozemky byly připsány k Hrejkovicům (Sedláci Hrejkovičtí prý dali za část těch polí
sud vína. (Vyprávěla M. Novotná z č. 10) a proto prý sahá Hrejkovický katastr až ke
Lhotě.  Podle  toho,  jak  v obci  přibývali  domkáři  bezzemci,  byly  obecní  pastviny
propachtovávány na dílce a přeměňovány na pole. Obecní přirážky se nevybíraly a
kdykoliv obec něco podnikala a potřebovala peníze, odprodávala pozemky, takže
dnes zbyly obci pouhé trosky z bývalého majetku.

Roku 1830 byly ještě v majetku obce parcely č. 1154, 497, 498, 501, 503,
563,  565,  566,  567 (tyto  pozemky byly  vedeny jako  lesy).  Jsou to  nynější  pole
v Koutých, lesy a pole Buzinky a lesy Vrchy. Dále na Paskách č. 571, v Koutých
699, 714, v Žebračí 729 a 730, Vadavky 740, 943, Noviny 435, Zahorská 177, 78,
179, Rejty 1137 a les v Suché č. 1284.

V té době sahaly obecní lesy od cesty do Lacin až do Koutů k obecním lukám.
V šířce až k nynějším obecním drahám. Pole od Vrchů k Lacinám byly zalesněny.
Kromě toho také nynější obecní pole v Suché č. parc. 1311 vyly zalesněny až na
část v rohu mezi silnicí a cestou k Níkovicům.

Tak  v r.  1867  za  starostování  Jana  Smrta  č.  7  bylo  usneseno  obecním
zastupitelstvem, aby stromy na obecním pozemku 1321 vzhledem k jejich špatnému
vzrůstu se odporazily, ve veřejné dražbě prodaly a stržené peníze aby se na vysázení
lesa vynaložily. Všecky lesy však zmizely, ale ani jedna borovice nevysazena.
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Kdy byly prodány nebo rozebrány pozemky 679 (u Koutých), 729 (v Žebráči) a
740 (Nádavky) jsem nezjistil, a v případě zjištění se záznamy doplní. Možné, že byly
prodány před r. 1850 (na stavbu staré školy).

První prodej obecních pozemků.
Roku 1854 za příčinou národní  půjčky  byly odprodány ve veřejné dražbě

pozemky č. kat. 178, 177, 176, 175, 179, 430, 435, 571, 729, 699, 942-3, 1284 a
část návsi 1562 v celkové výměře 18 jiter 399 sáhů. Vyvolávací cena byla 800 zl.
Kauce složili  Paukner Josef,  Paukner Jan,  Hřebejk František 6 a Hřebejk Václ.
Pozemky vydražil Hřebejk Frant. za 1400 zl. 19 vlastnoručně podepsaných domkářů
podepsalo rekurs proti dražbě a udávali důvody, že nebyli k dražbě připuštěni, tím,
že stanovena vysoká kauce, že se jim odebírají pozemky, které dosud v nájmu mají,
a že se prodaly pozemky sedlákovi, který má svých polí dost. Spor se táhl až do r.
1856 a místodržitelství v Praze jej rozhodlo ve prospěch domkářů. 

Syn  sedláka  Hřebejka  chtěl  na  polích  hospodařiti  a  na  návsi  již  vstavěl
stodolu. Pak se přiženil do Staré Vody a celý majetek, co v r. 1854 byl koupen od
obce, prodal. Koupili jej společně František Tříska čp. 5, jeho bratr Josef Tříska čp.
12 a bratranec Tříska čp. 17 a pak se o něj rozdělili. Stodolu si nechal František
Tříska. Když vyhořela, staveniště prodal Teskovi z čís. 36. Ten později tam vystavěl
domek čís. 51.

Rozdělení obecních lesů ke statkům
Dne 24. března 1858 usneslo se obecní zastupitelstvo za starostování Jana

Kazimoura, aby se dílové pozemky č. kat. 497, 498, 501, 503, 563, 565, 566 a 567
zakoupily  k jednotlivým usedlostem.  „An“ –  jak v protokolu psáno  „my je  již  od
dávných  časů  v držení  máme  a  všecky  povinnosti  plníme,  a  tedy  tento  způsob
přidělení k jednotlivým usedlostem na všechen způsob prospěšný bude a mimo těchto
dílových pozemků obci ještě 43 jiter 180 sáhů obci zbyde.

Podepsáni Jan Kazimour – představený
Jan Řežábek, radní
Josef Paukner, výbor
Jan Hřebejk, - „ -
Frant. Tříska, - „ -
Frant. Smrt, - „ -
Jan Kahoun, - „ -“

Pozemky přiděleny k číslům 2, 3-38, 4-41, 5, 6, 7, 8-37, 16 a 19.

Podle sdělení Bohumila Pauknera 41 za starostování Františka Pauknera 41
když Rakousko udělalo krach (bankrot-úpadek) byly odprodány pozemky Noviny –
Novinky č. parc. 435 Rejty č. parc. (?). Avšak v obecních účtech z r. 1855 je v příjmu
uvedena částka 1 189 zl., což odpovídá skutečnosti, neboť až do r. 1896 není v ob.
účtech veden větší částka za pozemky.
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Prodej polí na novou školu.
Dne 29. (?) 1896 za starostování Václava Kazimoura čís. 16 byly ve veřejné

dražbě prodány pozemky: 730/1,2 č. parc. 1154 „u Chlomáků“, zbytek parcely 729
a to 729/3, 16, 17, 18 a 714 celý. Celkem bylo strženo 4 351 zl. 10 kr. Peněz bylo
použito na novou školu.

Dále  prodávala  obec  místa  ku  stavbě  a  plochy  přihražené  na  zahrádky.
V účtech je psán příjem za pozemky a není možno zjistit podrobnosti. To je vedeno:
za obecní pozemky r. 1856 zl. 570, 1857 zl. 249, 1858 zl. 62, 1864 zl. 15, 1866 zl.
64.

Změny rodů na usedlostech od r. 1848  - 1914 a nové stavby do r. 1914
Popis budov a majitelů byl doplněn do současnosti paní Ing. Helenou Černou.

čp. 1 – Mlýn
Mlýn je v Hrejkovicích doložen již roku 1491, kdy byl mlynářem Josef Mareš. Ten je
veden  za  svědka  ve  sporu  Jindřicha  ze  Švamberka  s Barborou  z Jetřichovic,
majitelkou tvrze Kovářov. Roku 1617 je jmenován jako majetek panský – pronajatý.

Poslední nájemci jsou Hadáčkové. Roku 1783
(snad  i  dříve)  koupil  mlýn  Šimon  Paukner
z Krumlova. Téhož roku vystavěl pilu. Mlýn byl
malý  bez  hospodářského  stavení.  Pak  byly
vystavěny  stáje  a  nad  nimi  obývací  pokoje.
Roku 1928 zboural Karel Paukner starý nízký
mlýn a vystavěl nový, o dvou patrech, a opatřil
jej  moderními  stroji.  V roce  1951  Jaroslav
Paukner  zastavil  živnost  mlynářskou.  V roce
1952 dostává mlýn nového vedoucího, Josefa
Hulínka, o pár dní později je Jaroslav Paukner
zbaven částečně svéprávnosti, opatrovníkem je
stanoven jeho otec Karel Paukner. V září roku
1953 bylo odstraněno mlýnské kolo a počalo

budování nové vodní turbíny. V listopadu 1953 spouští Karel Paukner mlýn. Přes
zákaz ONV v Milevsku a MNV Hrejkovice povolení vydaly Jihočeské mlýny. Ještě
v listopadu  byl  přidělen  nový  vedoucí,  Miroslav  Hrubý  z Dmýštic.  Po  něm  byl
vedoucím mlýna Josef  Janoušek, který  dne  28.  12.  1956 požádal  o  propuštění
z práce  pro  Jihočeské  mlýny,  neboť  mlýn  byl  ve  špatném  stavu.  K jednání  o
uzavření mlýna byl přizván i již dříve z obce vystěhovaný Karel Paukner a Jihočeské
mlýny mu vypověděly nájemní smlouvu. Klíče od mlýna byly předány předsedovi
MNV Ant. Zelenkovi. Jaroslav Paukner byl od listopadu 1956 3 měsíce vězněn. 23.
2. 1957 se do mlýna přistěhoval František Bulíř s rodinou, úředník na Jance. 10.
10. 1957 byl mlýn předán (bez souhlasu majitelů a po urážlivých výrocích Jaroslava
Pauknera) do JZD Hrejkovice. V roce 1959 byla započata adaptace prostor na sklad
a garáž na traktory. V roce 1962 byl zahrnut náhon k mlýnskému kolu a upravena
cesta  k rybníku.  V roce  1962  se  z mlýna  odstěhovala  Věra  Bulířová  s dětmi,
nastěhovala  se  Anna Kutišová,  vedoucí  hostince.  V současné  době  zde  podniká
Jindřich Tollinger a jeho firma Tollmi Milevsko.

čp. 2 – U Maršů
Od dávných dob jsou na statku jmenováni Marešové. Roku 1845 byl rychtářem
Josef Paukner z čp. 2. Buď on sám, nebo jeho otec, pocházel z čp. 1. V roce 1898
vypukl v čp. 2 požár, shořely kolny a komory. V roce 1935 zde znovu vypukl požár
(od skratu na el. vedení), shořela stodola. V roce 1953, v neděli o pouti večer, při

23



velké bouřce, uhodil blesk do stodoly Františka Pauknera zde žijícího. Během 2
hodin stodola úplně shořela. Na místo požáru se dostavili místní hasiči s motorovou
stříkačkou,  díky  tomu  nebyla  škoda  ještě  větší.  V roce  1956  byli  Pauknerovi
vystěhováni, hospodářství likvidováno a připojeno k JZD. Do stavení byl nastěhován
Jaroslav  Hanzl,  který  v roce  1959  odešel  do  Oseka  na  samotu  a  místo  něj  se
nastěhoval nový agronom JZD Jakub Prusek, který se roku 1962 odstěhoval. Dům
získal  do  pronájmu  Jiří  Brož  z čp.  9,  který  jej  v roce  1971  od  obce  odkoupil.
V současné době zde žijí Haškovi.

čp. 3 – U zadních Kolouchů + čp. 38 – u předních Kolouchů
Na statku čp. 3 je roku 1676 hlášen Jakub Kolouch, roku 1777 Josef Kolouch. Kdy
a  odkud  přišli  na  statek  Řežábkovi,  není  známo,  ale  roku  1845  již  hospodařil

František  Řežábek.  Statek  již  byl
rozdělen a vedle vystavěno čp. 38. Syn
Františka  Josef  vystavěl  v roce  1875
cihelnu.  Když  mu  zemřela  jediná
dcera,  prodal  zmenšený  statek  i
cihelnu roku 1900 Františku Kožíškovi
z Podskalí.  Ten  roku  1922  prodal
cihelnu Pavlu Kůrkovi. Domek čp. 3 si
ponechal.  V roce  1958  se  dcera  F.
Kožíška  Marie  provdala  za  Josefa
Mareše  z Níkovic.  V roce  1960
František  Kožíšek  přestavěl  obytné
stavení.  Dnes  zde  bydlí  Marešovi.
Stavení čp. 38 bylo odděleno od statku

čp.  3.  Roku  1845  zde  žil  Jan  Řežábek.  Pak  se  sem  přiženil  Josef  Jankovský
z Dmýštic. Roku 1924 Václav Jankovský nově postavil obytné stavení. V roce 1952
odchází svobodný Josef Jankovský po smrti své matky do Strakonic, polnosti (15
ha)  pronajal  MNV  nuceně  zemědělcům,  kteří  nedali  souhlas  s hospodářsko  -
technickou úpravou svých pozemků (v podstatě odmítli založit JZD). V roce 1952 je
sem prostřednictvím ONV Milevsko nastěhován Josef Hulínek, nový vedoucí mlýna.
Po něm se sem nastěhoval L. Vyhnálek, v roce 1962 pak Josef Klíma z čp. 60. Dnes
zde žijí Klímovi.

čp. 4 – U Košťálů
1676 Václav Košťál, 1777 a 1789 Jan Košťál, 1845 a 1850 Vojtěch Kazimour, který

byl do roku 1870 starostou. Po roce 1870 se na
statek  přiženil  Jan  Boreš  z Okrouhlé,  pak
hospodařil  jeho  syn  František.  Roku  1924
František  Boreš  obytné  stavení  nově  postavil.
V roce  1955  pro  stáří  předal  pozemky  MNV
k dispozici.  V roce  1958  byl  F.  Boreš  v Praze
v léčení  u  dcery,  dům  nebyl  obydlen.  Zástupci
spojů  dům  pronajali  a  v roce  1959  v něm  byla

zřízena pošta. Ve stejném roce byla započata adaptace stodoly na volné ustájení
vepřů.  V roce  1971  byly  chlívky  mezi  čp.  4  a  5  zbořeny,  zbudována  cesta
k objektům JZD a oplocen dvůr pošty. V současné době zde žijí Laštůvkovi.

čp. 5 – U Třísků
Roku 1620 se narodil Martin Tříska, roku 1676 ještě hospodařil. R. 1777 Václav
Tříska, r. 1789 Jan Tříska, r. 1845 František Tříska. Ten byl prvním představeným
obce  až  do  roku  1857.  Neměl  syna  a  na  statek  se  přiženil  okolo  roku  1875
Bartoloměj Paukner (od Maršů z čp. 2). Hospodařil do roku 1913, kdy  statek kromě
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lesů rozprodal. Pan F. Hlavín z čp. 8 vypráví, že důvodem byla neochota jeho syna
oženit se  a převzít  hospodářství.  Stavení koupil  Jan Řežábek z čp. 34.  V květnu
roku 1971 uhodil do stodoly u silnice blesk, polovina shořela. V témže roce se do
stavení přiženil František Buzek z Dmýštic. V roce 1973 začal F. Buzek stavět na
zahradě domu čp. 5 dům nový s čp. 90. Dnes zde žijí Buzkovi. 

čp. 6 – U Kazimourů,
Na statku čp. 6 je roku 1676 hlášen Havel Kazimour – konšel. R. 1777 a 1789
Jakub Kazimour. Roku 1845 a 1850 Václav Hřebejk. Po roce 1866 se na statek
přiženil  Václav  Paukner  z Velké  (u  Rohanů).  Roku  1940  se  do  statku  přiženil
František Zděnovec z Týnice. Roku 1956 byli Zděnovcovi vystěhováni do vsi Hluboše
u Příbrami. Domek byl přidělen Josefu Klímovi, synu Jana Klímy z čp. 63. V roce
1962 zde byli ubytováni dělníci pracující na melioracích v okolí obce. Poté zde byla
zřízena účtárna JZD. V současnosti obě stavení vlastní firma Tollmi Milevsko. 

čp. 7 – U Smrtů
Statek čp.  7 -  roku 1676 Matěj Smrt,  1777 a 1789 Tomáš Smrt.  1845 a 1850
František Smrt, po něm Jan Smrt (býval náměstkem okresního starosty od roku
1864). Po něm Václav Smrt. Roku 1926 Jan Smrt prodal statek Karlu Pintovi z čp.
31 a odstěhoval se do Milevska. Ten roku 1941 předal statek dceři a zeti Františku
Hřebejkovi z Pazderny u Velké.  V roce 1969 František Hřebejk umírá a přistěhoval
se sem F. Šimek s manželkou Boženou, roz. Hřebejkovou z čp. 7. 

čp. 8 – U předních Kahounů
1676 Jan Kahoun, 1777 a 1789 Josef Kahoun, 1845 opět
Josef  Kahoun.  Pak  se  na  statek  přiženil  Tomáš  Šácha
z Rukávče.  Ten nemaje syna předal  statek asi  před rokem
1880 dceři. Přiženil se sem Čeněk Hlavín z Vepic (od Přibylů).
Někdy  před  rokem  1800  rozdělil  Josef  Kahoun  statek  a
vystavěno bylo čp. 34.  V roce 1970 bylo na části  pozemku
patřícímu  ke  statku  čp.  8  zbudováno  fotbalové  hřiště.
Hlavínovi zde žijí dodnes.

čp. 9 – U Brůžků
1777 Tomáš Forman (?), 1845 a 1850 Josef Habart, 1870 František Zítek, pak syn
Jan. V roce 1922 se sem přiženil Josef Čunát, syn zemědělského dělníka. V roce
1956 se sem přiženil Jiří Brož z Branic. Domek byl asi roku 1981 zbořen. 
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čp. 10 – U Kovářů

1777  Kateřina  Mendlíková,  1789  Vojtěch  Mendlík,  1845  Matěj  Smrt.  Ten  se
vystěhoval do Pechovy Lhoty a stavení koupil roku 1865 kovář František Novotný
z Klisince.  Roku  1946  se  do  kovárny  přiženil  kovář  Josef  Prošek  z Dobronic  u
Bechyně. Dne 7. 10. 1953 založil Josef, 3 letý syn Josefa Proška, ve stáji požár,
který byl naštěstí uhašen, než se stačil více rozšířit, shořela pouze stelivová sláma
ve stáji. 5. 10. 1954 Fr. Novotný a jeho zeť Josef Prošek zakoupili a zprovoznili 1.
televizor ve vsi. K 31. 12. 1957 odhlásil František Novotný svoji kovářskou živnost a
vstoupil do JZD jako přidružená výroba. V roce 1971 Josef Prošek dům prodal a
s rodinou a tchánem Františkem Novotným se odstěhoval do Bechyně. Dům koupil
Otto Žárský z Chomutova. Dnes zde žijí Žárských.

čp. 11 – U slouhů, pastouška
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Domek na pravém břehu Hrejkovického potoka patříval obci. Roku 1777 zde bydlel
slouha  Tomáš  Zítek,  1789  Jakub  Kaprálek,  pak  Vojtěch  Tlašek.  Roku  1845
František Smetana, po něm do roku 1902 jeho syn a od roku 1902 Josef Vácha
z čp. 33. Roku 1940 byl obecní domek přestavěn. Z mlatu a stáje byly postaveny 3
nové místnosti  pro místní  chudé. V roce 1945 odešel  František Vácha zde žijící
s otcem a matkou do pohraničí, do Stráže (okr. Tachov), kde zabrali zemědělskou
usedlost. V roce 1948 byl upraven a oplocen dvůr a pro obyvatele zřízeny zahrádky.
V letech 1945 – 1964 zde sídlil  MNV, v roce 1967 bylo stavení prodáno Zdeňku
Kubíčkovi z čp. 73. Dnes zde žijí Kubíčkovi.

čp. 12 – U Runíků, čp. 65
Roku  1676  snad  Václav  Kazimour,  roku  1773  i  1789  Martin  Klinka.  Po  nich
Matuška z Oseka (roku 1845). Asi roku 1852 se přiženil Josef Tříska z čp. 5, který
si  vzal  vdovu Matuškovou.  Roku 1936 zbořil  Jan Tříska zde  žijící  staré  obytné
stavení a vystavěl nové. Roku 1906 vystavěl Jan Tříska výměnkářské stavení čp. 65.
V roce 1954 se sem přiženil František Kouba. Dnes zde žijí Koubovi. 

čp. 13 – U Táhávských
Roku 1789 zde žil Jakub Kazimour (asi z čp. 6), pak přišel na chalupu Vlk  ze Zálší,
neboť roku 1845 zde žije Anna Vlková. Po roce 1866 zde žil její syn Jan Vlk, po něm
zdědil chalupu jeho syn Jan. Ten roku 1919 prodal domek svému švagru Františku
Pincovi  z čp.  56.  Roku  1935  se  na  chalupu  přiženil  Václav  Kubíček  z Klisince.
V roce  1963  provedli  Kubíčkovi  přestavbu  obytného  stavení.  Kubíčkovi  zde  žijí
dodnes.

čp. 14 – U Kolaříků
Roku 1773 zde žila Anna Drdková. Roku 1850 František Drdek. Rodina Drdkova se
asi roku 1875 vystěhovala a chalupu koupil Jan Tříska z čísla 21, vyučený krejčí.
Roku 1905 se přiženil  Josef  Smetana, syn slouhy. Roku 1931 se vystěhoval  do
Dmýštic,  chalupu  koupil  zdejší  příslušník  Václav  Havlíček.  Dnes  slouží  domek
k rekreačním účelům, leží mezi čp. 13 (dnes Kubíčkovi) a 15 (dnes Kašparovi).

čp. 15 – U Petrů
Roku 1777 je  zde hlášen Jan Klinka, roku 1845 Martin Sedláček a roku 1871
František  Kotlík.  Roku  1874  Petr  Kašpar.  V roce  1962  započal  stavbu  nového
obytného stavení František Kašpar. Kašparovi zde žijí dodnes.

čp. 16 – U Klinků. 
Roku 1673 zde žil Jiřík Klinka, 1777 Kateřina Klinková, roku 1789 Václav Klinka.
Roku 1845 je zde hlášen Jan Kazimour, pak Václav, po něm Jaroslav Kazimour.
V roce 1947 přestavěl Jaroslav Kazimour zde žijící výměnkářský byt. V roce 1951
byl  Jaroslavu Kazimourovi  odebrán samovazač,  v únoru roku 1952 odvezla STS
Milevsko mlátičku a lis na slámu. Tyto stroje byly vykoupeny (odebrány) na základě
výnosu ministerstva zemědělství.  Před sklizní  roku 1952 pak Jaroslav Kazimour
předal polnosti (35 ha) MNV, neboť byl nemocen, syna měl na vojně a nebyl sám
schopen úrodu sklidit. Tyto polnosti pronajal MNV nuceně zemědělcům, kteří nedali
souhlas s hospodářsko-technickou úpravou svých pozemků (kteří v podstatě odmítli
založit  JZD).  V roce  1955 pozemky opět obdělával  MNV, neboť místní  zemědělci
nucený  nájem  vypověděli  a  Jaroslav  Kazimour  nebyl  schopen  polnosti
obhospodařovat. Dne 24. 11. 1955 se dostavil  na MNV náměstek předsedy ONV
Bart. Kloboučník a zaměstnanec ONV J. Panec a jednali s Jaroslavem Kazimourem
a jeho ženou Anežkou o odkupu jejich usedlosti, neboť se podle zákona jedná o
úpadkové  hospodářství.  Bylo  jim navrženo,  aby  usedlost  předali  státu.  Po  delší
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domluvě  a  dohodě  podepsali  oba
manželé Kazimourovi prohlášení, že
darují  svoji  zemědělskou  usedlost
čp.  16  zdarma  bez  náhrady  do
vlastnictví  československého  státu.
Mohou se odstěhovat do 2. 1. 1956,
jinak budou odvezeni ONV. Jednání
byl přítomen předseda MNV Antonín
Zelenka  a  tajemník  MNV  Jan
Kahoun.  17.  1.  1956  se  z příkazu
ONV 
odstěhovali  do  Blehova.  (tolik
kronika  Hrejkovic,  2.  díl).  Dnes  je

zde v nájmu sklad zeleniny firmy H+H.

čp. 17 – U Hejných
Roku 1777 je zde hlášen Tomáš Komín (nebo Konín), roku 1789 Václav Horník a
roku 1845 Jan Tříska (pocházel od Třísků z č. 5). Po něm Václav Tříska. Ten v roce
1911 dal  chalupu své schovance a přiženil se na ni Josef Bartůněk z Přílepova.
V roce  1947  postavil  Jaroslav  Bartůněk  zde  žijící  novou  stodolu,  v roce  1963
provedl přestavbu obytného stavení. Bartůňkovi zde bydlí dodnes.

čp. 18 – U Křivanů
Roku 1777 zde žil Vojtěch Křivan, roku 1789 ten samý je psán Vojtěch Křivánek.
Roku 1845 Josef Smrt. Jeho syn Jan byl mistrem zednickým. V roce 1900 prodal
chalupu čp. 18 Václavu Kazimourovi z č. 16 a koupil stavení č. 19 „U Jachůklů“ od
pozůstalých po vymřelé rodině Pinců. Marie Kazimourová pak roku 1926 prodala
chalupu Josefu Mendlíkovi z čp. 30. Roku 1944 předal Josef Mendlík chalupu dceři
a zeti Petru Bardovi. Bardovi zde žijí dodnes.

čp. 19 – U Zachůlků
Roku 1777 a 1789 je zde hlášen Jan Zahálka, roku 1845 a 1850 František Pinc,
roku 1864 Josef Smrt (č. 37). 1871 zde žije Barbora Pincová – vdova. Statek byl
rozpachtován  a  po  smrti  dcery  Barbory  Pincové  Josefy  roku  1900  rozprodán.
Stavení koupil Jan Smrt, mistr zednický (z č. 18). Roku 1946 se do stavení přiženil
Štěpán Nedvěd z Přeborova. V roce 1959 Štěpán Nedvěd vyměnil krytinu na stavení.
V roce  1969  se  dcera  Štěpána  Nedvěda  provdala  za  J.  Nejedlého  z Dmýštic.
V současné době slouží domek k rekreačním účelům rodině Nejedlých.

čp. 20 – V Žebráčí
Údajně se zde říká v Žebráčí proto, že zde kdysi zemřel jakýsi žebrák. Snad to byla
dříve hrejkovská pazderna, vystavěná na obci (na obecní náklady?). V roce 1777 je
zde veden Václav Frýdl, 1789 Anna Frýdlová, 1845 František Sprostý. V roce 1850
je jmenován Josef Šimeček. V roce 1960 byla samota přidělena k Pechově Lhotě.
Šimečkovi zde bydlí dodnes.

čp. 21 – U Kozlíků
Roku 1777 a 1789 Václav Kozelka,  1845 Václav Tříska.  Pak v roce 1871 je zde
psána  Marie  Pincová  (Pinc  se  sem přiženil  ze  Zahrádky).  Asi  roku  1878  se  na
chalupu přiženil V. Řezník z Plané. Ten odejel sám do Ameriky, ale zase se vrátil.
Roku 1910 se přiženil Antonín Chalupný z Tochovic (okr. Mirovice). Roku 1935 se
sem přiženil Antonín Zelenka z čp. 28. Pozemky příslušející k čp. 28 byly připsány
k čp. 21. Roku 1937 byla přistavěna k obytnému stavení světnice. V roce 1959 se
sem přiženil Zdeněk Polodna. Domek slouží k rekreaci rodině Polodnových.
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čp. 22 – samota Koška-Medek
Samota vystavěná kdysi na obci (na obecní náklady) po roce 1740. Jak vyprávěl Jan
Kovář (z č. 23), stávala tu nejprve malá chaloupka, a když prý ve vsi vypukla horká
nemoc (tyfus), dovezli sem nemocné. Roku 1777 byl na chalupě Václav Koška, roku
1789 František a roku 1845 Jan Koška. Po něm František a zase Jan Koška. Roku
1944 předal Jan Koška chalupu svému synu a jeho ženě. Koškovi zde bydlí dodnes.

čp. 23 – U Chlumáků
Vystavěno kolem roku 1740 na knížecí půdě po čísle 22 (samota U Košků). 1777 a
1789 je zde připomínán Jan Kovář. Roku 1845 a 1850 Josef Kovář a od roku 1871
Jan Kovář. Roku 1921 Jan Kovář přepustil chalupu schovance, která si vzala V.
Cmunta z Kotejřiny. Roku 1945, po válce, prodala Anna Robová chalupu a pozemky
a odstěhovala se do Kotejřiny. Chalupu koupil František Kožíšek z čp. 3 a zboural
ji.

čp. 24 – U Břežáků, Chlumek
Vystavěno za číslem 23, jedná se o nejstarší stavení na Chlumku. Jan Kovář z č. 23
slýchal vyprávět: Vrch Chlumek (později zvaný Rejty) byl zalesněn a patřil knížeti
pánu. Les vyhořel a nebyl již vysázen. Kníže pán dovolil kočímu Hadáčkovi z Orlíka
vystavěti tam chalupu. Roku 1777 a 1789 je zde jmenován Matěj Hadáček. 1845 a
1850 Václav Hadáček a roku 1874 Josef (Jan) Hadáček. Roku 1886 koupil chalupu
František Hejhal. Roku 1920 Josef Hejhal chalupu přestavěl. V roce 1943 předal
chalupu synu Jindřichovi a jeho manželce. Dne 28. 2. 1955 vyhořelo obytné stavení
i hospodářské budovy do základů. Požár vznikl  od jiskry z naftového motoru při
šrotování obilí v kolně a pro nedostatek vody (byly vyčerpány studny u Hejhalů i u
Matoušků) se ho nepodařilo uhasit. Podařilo se zachránit stodolu, která měla zděné
štíty. Hejhalovi zde žijí dodnes. 

čp. 25 – na samotě Budárna 1779 a 1789 je zde hlášen Martin Pokorný, roku 1845
přechodně  Novotný.  Roku  1850  Jan  Pokorný  a  roku  1871  Jan  Kortan,  který
provozoval  do  roku  1914  živnost  mistra  tesařského.  Vdova  po  něm roku  1921
chalupu  předala  neteři  a  jejímu  muži  Čeňku  Kotherovi,  původem  z Dmýštic.
V červenci roku 1954 byl Karel Kothera, syn Čeňka Kothery, vzat do vyšetřovací
vazby  a  později  obviněn a  odsouzen za  účast  v protistátně  a  protikomunisticky
zaměřené  skupině  Černý  lev  777,  která  v okolí  Milevska  a  Sedlčan  prováděla
sabotážní akce. 3 členové skupiny dostali trest smrti, 2 doživotí, jeden 22 let a Karel
Kothera  21  let  odnětí  svobody.  V listopadu  roku  1956  došel  na  MNV dopis  od
krajského soudu ohledně žádosti o milost pro Karla Kotheru. Žádost byla kladně
doporučena. V roce 1960 byla samota přidělena k Dmýšticům. Kotherovům patří
samota dodnes.

čp. 26 – U Vlků
Dům vystavěl Josef Říha. Roku 1850 a 1874 je zde hlášen Josef Říha. Asi roku
1901 se Říhovi vystěhovali někam k Liberci a chalupu koupil Jan Vlk z č. 14, který
měl  polovinu  chalupy  č.  39.  Roku  1920  zde  František  Vlk  začal  provozovat
kovářství.  V roce  1973 zboural  František Vlk  stodolu a  chlév,  poslední  doškové
stavení ve vsi. Na stejném místě započal jeho syn Jan Vlk stavbu nového obytného
domu. Vlkovi zde žijí dodnes. 

čp. 27 – U Tesařů
Dům vystavěl Josef Řežábek z č. 3, vyučený tesař, před rokem 1800. Jeho syn po
vystavění kaple roku 1866 dělal zvoníka a kostelníka. Po něm tuto službu převzal
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jeho syn František. Roku 1934 se na chalupu přiženil zdejší příslušník František
Kovář. Dnes chalupa slouží k rekreačním účelům.

čp. 28 – U Zelenků
Zelenkovi  zavedli  ve vsi  kamenické řemeslo. Roku 1845 je zde hlášen František
Zelenka, 1871 opět František Zelenka, který měl živnost mistra kamenického. Po
něm zde žil  Antonín Zelenka a pak František Zelenka. V roce 1975 umírá Marie
Zelenková,  vdova,  která  zde  žila,  a  dům zůstává  prázdný.  Dnes chalupa  slouží
k rekreačním účelům.

čp. 29 – U Kubíčků
Chalupu vystavěl před rokem 1800 Jakub Kahoun patrně z č. 8. Roku 1845 a 1850
je  zde  jmenován  Jakub  Kahoun,  roku  1856  Josef  Novotný,  který  byl  kolářem.
Rodina Novotných se vystěhovala do Ameriky a již roku 1871 hospodařil na chalupě
František Řežábek z č. 3.  Chalupu koupil  a pole dostal  od otce.  Říkalo se tu u
Kubíčků  patrně  po  Jakubovi  Kahounovi.  Roku  1928  Jan  Řežábek  postoupil
hospodářství zeti Františku Komárkovi  z Líšnice. Ten v roce 1930 obytné stavení
zboural a postavil nové. Komárkovi zde bydlí dodnes.

čp. 30 – U Mendlíků
1845 je zde hlášen Jan Mendlík, 1856 Václav Mendík a pak Jan Mendlík. Roku
1926 prodal Josef Mendlík chalupu Janu Klímovi, cestáři. Ten je nucen roku 1937
stavení prodat. Koupil jej Jan Teska z čp. 36 za 8 000 Kč. Jelikož na něm bylo více
dluhu, Kampelička přišla o peníze. Toto číslo popisné má v současné době bytovka,
která byla dostavěna v roce 1969. V témže roce se do ní nastěhoval Petr Barda z čp.
18, Karel Mezera z Kostelce, dále pak Karel Volf s rodinou. Byt byl ve stejném roce
přidělen i Ing. Františku Smrčinovi z Milevska. 

čp. 31 – U Stejskalů
Chalupu vystavěl Jan Forman patrně z č. 9. 1845 a 1850 zde žil Jan Forman, 1871
Jan Mára z Velké. Asi roku 1890 se přiženil na chalupu Josef Pinta ze Zlučína.
V roce 1920 Karel Pinta domek přestavěl. V roce 1926 jej prodal Josefu Šimečkovi,
domkáři z čp. 73. V roce 1945 odešel svobodný Jiří Šimeček do Stráže (okr. Tachov),
kde zabral zemědělskou usedlost. Stavení pronajal Václavu Dolejšímu. V současné
době slouží k rekreačním účelům.

čp. 32 – U Nácků
Roku 1845 zde žil Josef Tříska z č. 5, 1864 a 1871 František Vácha a roku 1874
Hynek Blažek (Nácek). Jeho synové drželi chalupu po otci ve společném vlastnictví.
Roku 1907 Václav prodal bratru Josefovi svou polovinu a vystavěl si domek čp. 67
na zakoupeném poli. Josef ji roku 1920 postoupil svému zeti Františku Kuchtovi
z čp. 37. Dům byl zbořen, v současné době je zde autobusová zastávka.

čp. 33 – Budárna, u Budáků
Roku 1845 je zde hlášen Buzek, 1850 Josef Pokorný a roku 1871 Václav Vácha. Po
něm Jan Vácha. V roce 1951 na samotě žil František Vácha. 

čp. 34 – U zadních Kahounů
Pole odděleny od statku č. 8, stavení postaveno před rokem 1800. Roku 1845 a
1854 byl  hospodářem Jan Kahoun. Jeho syn Jan dal  roku 1900 statek dceři a
odstěhoval se s dětmi do Písku. Přiženil se sem Jan Řežábek z Kučeře. Ten prodal
roku 1913 stavení zdejšímu příslušníku Vojtěchu Jarošovi a koupil stavení čp. 5 „u
Třísků“. V roce 1951 je ve stavení hlášen Jan Jaroš, v roce 1954 se sem přiženil
Josef Fiala z Pechovy Lhoty, v roce 1967 pak Josef Svoboda z Přílepova. Ten se roku
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1974 odstěhoval  do  Níkovic.  Dnes je  dům užíván k rekreačním účelům rodinou
Legových. 

čp. 35 – U Krupků
Chalupu vystavěl sedlák Pinc pro syna kolem roku 1800. Pole byla přidělena od
statku č. 19 „U Zachůlků“. Roku 1845 a 1850 zde přechodně pobýval Josef Hřebejk
(z č. 6). Roku 1856, 1864 zde byl František Pinc. Po něm jeho syn František. V roce
1947 přistavěl Václav Pinc zde žijící stodolu a pokryl ji novou střešní krytinou. Dnes
domek na návsi slouží k rekreačním účelům.

čp. 36 – U Tesků, čp. 64
Stavení vystavěno do roku 1810. V letech 1845 a 1864 zde žil Václav Teska, do roku
1900 Jan Teska, který provozoval kolářství. Po něm zde žil jeho syn Jan, také kolář.
Kolář Jan Teska z čp. 36 při  tomto stavení vystavěl kolářskou dílnu, která byla
někdy v letech 1903-1906 očíslována. Po válce, v roce 1953, byla kolářská živnost
pozastavena. V roce 1955 se sem přiženil 
Josef Čunát (čp. 81), který převzal příjmení své manželky, vdovy po Janu Teskovi, a
obnovil kolářskou živnost, aby ji 1. 7. 1956 znovu ukončil. V roce 1967 bylo čp. 64
z kolářské dílny přiděleno novému domku, který vystavěl Josef Hrych s manželkou
(roz. Pauknerová, čp. 52) nad domem čp. 84. Teskovi zde žijí dosud. 

čp. 37 – U Pošikmů (?)
Stavení vystavěl sedlák Smrt (z č. 7) pro svého syna a od statku dal také pole. Roku
1845 a 1850 je zde hlášen Josef Smrt. Ten když ovdověl, vzal si vdovu Pincovou
(Zachůlkovou,  čp.  19)  a  hospodařil  na  2  usedlostech.  Po  roce  1874  dal  dceři
chalupu. Přiženil se sem Václav Kuchta ze Žebrakova od Pošikmů a chalupa po něm
dostala jméno. Byl dvakrát ženat, po jeho smrti hospodařila vdova, která roku 1909
dala  dceři  chalupu.  Přiženil  se  Antonín  Týla  z Přeborova.  Dnes  slouží  domek
k rekreačním účelům rodině Veselovských.

čp. 38 – viz čp. 3

čp. 39
Na chalupě byl letopočet 1811. Prý byla vystavěna od Kahounů čp. 34. Po roce 1845
zde byl Josef Mašek. Ten předal chalupu roku 1869 zeti Josefu Horovi za 200 zl.,
ale již roku 1871 byl na chalupě Jan Maňák. Ten prodal chalupu Hynku Kašparovi.
Kašpar prodal asi roku 1900 polovičku Janu Vlkovi z č. 13. Vlk ji pak prodal asi
roku 1902 podruhu Vojtovi Jarošovi. Od roku 1913 zde žil Josef Jaroš.  V roce 1920
se na ½ domku přiženil František Dvořák. Roku 1928 tuto polovinu prodal majiteli
poloviny druhé Františku Tomáškovi. Ten roku 1953 přestavěl obytné stavení. Dnes
slouží domek k rekreaci rodině Markových. 

čp. 40 – U Hejnů
Stará škola vystavěná na obci roku 1848 za 1400 zl. Roku 1896 po vystavění školy
nové ji koupil ve veřejné dražbě Ludvík Hejna, obuvník původem z Chrástu, za 1400
zl.  Roku 1932 synovec zde žijící  Marie  Hejnové Josef Janeš vystavěl  při  stavení
strojní dílnu. Dnes slouží domek k rekreaci.

čp. 41 – U Stráňů
Dům vystavěl mlynář Jan Paukner roku 1849 pro syna Františka na poli „stráň“ a
hospodář dostal jméno „Stráňa“. Pole ku stavení přidělená byla koupena od čp. 4.
Pak na statku hospodařil  Jan Paukner a po něm Bohumil Paukner. Roku 1924
dostal Bohumil Paukner povolení na hokynářství. Roku 1935 postoupil statek zeti
Josefu Řežábkovi. Roku 1959 bylo rozhodnuto, že na části zahrady, t.č. záhumence
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Josefa Řežábka, bude vystavěn kulturní dům. V roce 1959 se do stavení přiženil Jiří
Mareš. V roce 1970 začal na zahradě rodičů manželky stavět nový rodinný dům,
kterému bylo přiděleno čp. 78, což bylo číslo zbořeného stavení u cihelny. Dnes zde
žijí Marešovi. 

čp. 42 – U Prokopů
Roku  1854  vydražil  Jan  Tříska,  nemanželský  syn  Martina  Sedláčka,  obecní
pozemek 96 sáhů za 50 zl., 24 kr., a roku 1855 vystavěl domek čp. 42. Měl asi
tělesnou vadu, neboť se u něho říkalo „U Hrbáčků“. Kolem roku 1880 prodal Tříska
domek a vystěhoval se do Velké. Koupil jej Prokop Myslivec z Číčovic a chalupě se
začalo říkat „U Prokopů“. Roku 1900 se přiženil na chalupu František Macháček,
nevlastní syn Jana Smrta stavitele z čp. 18. V roce 1945 odešel Karel Macháček do
pohraničí (do Lubence, okr. Žlutice), domek pronajal Josefu Šimečkovi. Dnes slouží
domek ležící u lávky na levém břehu Hrejkovického potoka k rekreaci paní Šírové.

čp. 43 Chlumek
Dům vystavěl roku 1855 Jan Hejl na pozemku koupeného od knížete pána. Brzy po
roce 1877 chalupu prodal Hřebejkovi. Vdova po něm ji prodala roku 1911 Václavu
Komárkovi  z Božetic.  Ten  ji  roku  1935  prodal  za  45  000  Kč  Janu  Němečkovi
z Přeborova a odstěhoval se do Hněvanic. V roce 1960 Jan Němeček vystavěl nový
štít obytného stavení. Domek není obýván.

čp. 44 – U Šedourů, Chlumek
Roku 1855 koupil pan Řežábek stavební místo na Chlumku a vystavěl roku 1856
chalupu.  Od  roku  1868  byl  na  chalupě  Josef  Břicháček,  kterému  se  říkalo
„Šedour“.  Chalupu předal zeti Řezáčovi z Radihoště.  Ten se později vystěhoval do
Milevska. Chalupu koupil zdejší obyvatel Václav Vácha (čp. 33). V roce 1959 umírá
Barbora Váchová, zůstává zde svobodný Jaroslav Vácha. Ten v roce 1969 ve věku
44 let umírá, stavení kupují Kortanovi z Hrejkovic čp. 79. Dnes zde bydlí Kortanovi.

čp. 45 – U Koutníků, Chlumek
Dům vystavěl roku 1862 Josef Kaprálek, ale již roku 1868 je na chalupě hlášen
Josef Čihák. Po něm jistý Vacek a po roce 1900 se přiženil Jan Koutník z Přeborova.
V roce 1943 předal chalupu synovi Antonínu Koutníkovi a jeho ženě.

čp. 46 – dolejší hospoda
Dům vystavěl  roku  1862  Joachim  Eisner,  žid,  který  dříve  čepoval  v podružské
chalupě od čp. 19 (nynější čp. 59). Roku 1902 koupil hostinec čp. 47 od Hynka
Gácha a svůj (čp. 46) prodal sládkovi Řehákovi ze Slavoňova. Ten koupil k hostinci
pole od čp. 17 a pronajal ho nejprve nějakému Hamerlovi a od roku 1906 zdejšímu
příslušníku Vincencovi Janešovi. Matka Janešova byla ze zdejšího mlýna a provdala
se do Písku za řezníka Janeše. S ním se kolem roku 1870 přistěhovala do Hrejkovic
a žili zde v nájmu. Roku 1920 hostinec řezník Vincenc Janeš od Řeháka koupil.
Roku 1935 zvýšil hostinský Vincenc Janeš sál snížením podlahy a upravil hostinské
místnosti  a  bylo  mu  okresním  úřadem  povoleno  pořádati  zábavy  dříve  po
nedostatečnou výšku sálu zastavené. Roku 1949 odhlásil Vincenc Janeš hostinskou
živnost. V obci zůstává hostinec horní čp. 47. V roce 1970 Vincenc Janeš hostinec
prodává Karlu Janešovi z čp. 40, ten hospodu bourá a začíná stavět nové obytné
stavení, do kterého se roku 1970 nastěhoval.

čp. 47 – hořejší hospoda
Stavení roku 1864 vystavěl mlynář Paukner pro svou dceru. Ta se však provdala do
Dobrošova. Po vystavění byl hostinec pronajat příbuznému Habartovi a roku 1868
prodán židovi Gáchovi z Plané u Krásné Hory. Roku 1902 se Gách odstěhoval do
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Ameriky  a  hostinec  koupil  Bedřich  Eisner  z čp.  46.  Roku  1913  se  přiženil  do
hostince Otakar Justic z Tábora. Roku 1922 upravil taneční sál hostince zřízením
zrcadlového stropu. Roku 1941 hostinec nacisty uzavřen. Roku 1942 byla rodina
Justicova spolu  s ostatními  židy  z okresu vyvezena.  V září  se  do  vsi  přistěhoval
Josef  Šindelář  z Břežan  (u  Neveklova.  Neveklovsko  bylo  celé  vystěhováno  a
obyvatelstvo se  rozešlo  do  všech krajů  Čech.  Na vyklizeném území bylo  zřízeno
vojenské cvičiště pro SS.). Němci prodali Šindeláři živý i mrtvý inventář Justicova
hostince a hospodářství za 26 000 Kč a budovy s poli mu pronajali za 2 000 ročního
nájmu. Po válce byl hostinec pronajat Františku Mrzenovi z Dobronic u Bechyně,
když se bývalý nájemce Šindelář odstěhoval zpátky domů na Neveklovsko. V roce
1953  hostinec  přebírá  Jednota,  vedoucím je  František  Mrzena.  V roce  1960  se
František Mrzena stěhuje do Hradiště u Písku, místo něj na hostinec přichází Josef
Kutiš  s manželkou  Annou.  V roce  1964  byla  hospoda  přestavěna  na  obchod,
hostinec  byl  přesunut  do  nově  vybudovaného  kulturního  domu  (čp.  88).  V 80.
letech 20.  století  byla  bývalá  hospoda  zbourána  a  v současnosti  zde  stojí  Dům
s pečovatelskou službou.

čp. 48 – U Kašparů Chlumek
Dům na Chlumku vystavěl kolem roku 1854 Jan Kašpar. V roce 1902 se přiženil na
chalupu Antonín Hrůza z Klisína. V současné době zde žijí Peckovi.

čp. 49 Chlumek
Dům postavil  asi roku 1864 Jan Ludvík. Od něj převzal chalupu jakýsi Houska
z Hrazan.  Vdova po jeho synovi  se  roku 1895 provdala  za  Josefa Štědronského
z Kožlí.  V roce  1950 je  zde  hlášen Josef  Houska.  Ten se roku 1969 odstěhoval
k synovi do Zbislavi, kde za 14 dní zemřel, a dům zůstává neobydlen. Nyní dům
slouží k rekreaci.

čp. 50 – U Peterků Chlumek
Chalupu postavil asi roku 1870 Jan Mašek. Roku 1877 je zde hlášen Josef Kučera.
Po roce 1880 Josef Peterka z Mlčkova u Přeštěnice. Ve 20. letech 20. století zde
hospodařil jeho syn. V roce 1950 zde žije Kateřina Peterková. V roce 1966 se Anna
Šimečková,  dcera  B.  Šimečka  a  Marie,  roz.  Peterkové,  provdala  za  V.  Suchana
z Milevska.  V současnosti zde žijí Jirouškovi.

čp. 51 – U Kotherů
Na  tomto  místě  vystavěl  roku  1856  František  Hřebejk  z čp.  6  stodolu.  Obytné
stavení již nepostavil a vystěhoval se z obce. Stodolu koupil František Tříska z čp. 5.
Stodola vyhořela a staveniště koupil truhlář Josef Teska z čp. 36 a vystavěl asi roku
1877 stavení. Roku 1893 se na chalupu přiženil Josef Kothera ze Zbelítova. 21. 2.
1959  ve  stavení  málem  došlo  k požáru,  když  chytly  saze  v komíně.  Rychlým
zásahem  občanů  se  oheň  podařilo  uhasit.  V této  době  zde  žil  Josef  Kothera.
V současné době zde tráví větší část roku paní Josefa Dvořáková. 

čp. 52 – U dolejších Stráňů
Roku  1886  vystavěl  František  Paukner  z čp.  41  dům  pro  syna  Václava.  Pole
k chalupě dal Josef Jankovský z čp. 38 věnem. V roce 1958 se sem přiženil Josef
Hrych. V roce 1964 domek koupil V. Nováček ze Želče u Tábora. Nyní zde bydlí
Růžičkovi.

čp. 53 Chlumek
František Hadáček, majitel čp. 24 na Chlumku prodal asi roku 1887 tento domek
Františku Hejhalovi z Oběnic a vystavěl domek čp. 53. Jeho syn František chalupu
prodal v roce 1919 Františku Huňáčkovi, který sloužíval v Jenšovicích a zařídil si
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krejčovskou dílnu v Milevsku. Ten roku 1933 zbořil staré stavení a vystavěl domek
nový.  Roku  1939  prodal  František  Huňáček  domek  i  s poli  Josefu  Matouškovi
z Níkovic. Matouškovi zde bydlí dodnes.

čp. 54 – nová škola
Děti chodily do školy Dmýštic, roku 1837 byla zřízena privátní škola. Asi 35 dětí 6-
12 letých se  učilo  v najaté  místnosti  u Josefa  Pauknera v č.  2.  1.  učitelem byl
Strnad, po roce byl vystřídán Procházkou z Božetic. Za místnost se platilo 6 zl.,
platil se ještě dmýštickému učiteli Matěji Pelichovi povinný roční plat 20 zl. 22 kr.,
který  měl  dmýštický  učitel  zajištěný od obce  Hrejkovice na  čas  svého žití  nebo
pobytu  zde.  Obec  se  proto  starala,  aby  škola  byla  schválena  jako  samostatná
expozitní škola. Ta byla potvrzena 30. října 1844. Roku 1848 byla postavena školní
budova uprostřed obce u potoka, čp. 40, nákladem 1400 zl. V roce 1850 chodilo do
školy  47 dětí.  V 70.  letech 19. století  vyučuje  v Hrejkovicích učitel  Václav Řípa,
který  odchází  roku  1876  do  školy  do  Červené  a  místo  něj  přichází  z Červené
pomocný učitel Josef Plechatý. Roku 1880 se stal učitelem František Dubský, rodák
z Božetic. V době, kdy zde učil, byla naše obec považována za nejpokrokovější na
Milevsku.  Během doby  byly  k naší  škole  přiškoleny  samota Pazderna  od Velké,
hajnice Laciny a Vlčí, samota Nováčík a Koška a chalupy z Chlumku, patřící do
Velké.  Také sem chodily děti  ze tří  statků z Níkovic. Byla zřízena druhá třída a
najata pro ni místnost v čp. 18 od Jana Smrta, mistra zednického. Budova školy
dále  nevyhovovala,  proto  byla  roku  1895  vystavěna  škola  nová,  na  pozemku
koupeném od Františka Pince z čp. 35. Rozpočet na školní budovu byl 8 808 zl, 75
kr.,  na obytnou budovu pak 765 zl,  56 kr.  Skutečná cena zaplacená za  školní
budovu Janu Smrtovi, mistru zednickému, byla 9 218 zl, 53 kr. Pro srovnání příjmy
obce v roce 1895 byly 1158 zl., 59 kr. Ještě roku 1902 měla stavba školy dohru u
soudu. Václav Kuchta z čp. 37 nařknul obecní vedení při stavbě z nepoctivosti, byl
žalován a prohrál. Za 1. sv. války bylo vyučování omezeno, roku 1919 se začalo
znovu vyučovat.  Po  Františku Dubském, který  zemřel  4.  října 1919,  se  řídícím
učitelem stává Karel Kopecký, který na školu přišel v roce 1907. Roku 1931 odchází
do Dolních Břežan (okr. Říčany) a prozatímním správcem školy je jmenován Hynek
Květ, rodák z Voltýřova. Roku 1933 přišel nový řídící učitel Karel Vavruška, rodák
z Vodňan dosud působící  ve  Zbislavi.  Jako druhý učitel  přišel  Jaroslav Lenz (?)
z Bechyně,  výborný  zpěvák  a  hudebník  a  veselý  a  společenský  člověk.  Školní
zahrada, která byla ve špatném stavu, byla na podzim roku 1933 osázena ovocnými
stromy. Přestárlý živý plot u silnice byl vykácen a zřízen plot železný. Roku 1939 byl
řídící  učitel Karel  Vavruška přesazen na školu do Borovan a k nám přišel Karel
Dušek. Učil dříve na menšinové škole v Hradečné u Uničova na severní Moravě a
před obsazením území Němci z pohraničí odešel. Druhým učitelem je zde Miroslav
Vaniš, rodák od Strakonic. Roku 1943 zažádala obec Níkovice o propuštění své obce
ze školní obce Dmýštice a o připojení ke školní obci Hrejkovice. Po přeměření cest
bylo školní radou vyhověno. Roku 1944 odchází Miroslav Vaniš do zemědělství a
zůstává zde řídící Karel Dušek sám. 

Roku 1945 se odstěhoval zpátky do Hradečné u Uničova. V roce 1945 byli ve
škole ubytováni ustupující Němci. Později byla jedna třída uvolněna a vyučovaly se
v ní dvě třídy střídavě. Po ukončení války umístila Rudá armáda ve škole tiskárnu
pro  vojenský  časopis.  Teprve  po  odchodu  Rudé  armády  nastalo  pravidelné
vyučování. Od začátku nového školního roku 1945/1946 postoupí všechny děti od
5. školního roku do měšťanské školy do Milevska. Následkem toho klesl počet dětí i
s dětmi  z Níkovic  na 46 a  byla  zrušena 1 třída.  Řídícím učitelem byl  jmenován
Miroslav  Vaniš.  Od  roku  1948  byl  po  dobu  školních  prázdnin  v budově  zřízen
dětský  útulek  pod  vedením učitelky  ručních  prací  Šachlové.  V roce  1957  byla
provedena oprava školy. V roce 1972 byla z jedné třídy, ve které se neučilo, zřízena
mateřská školka. 

34



čp. 55 
Stavení postavil  jako výměnkářský  domek u čp.  29 (dnes Komárkovi)  František
Řežábek roku 1899. 

čp. 56 – U Pinců
Dům vystavěl roku 1899 podruh Josef Pinc, původem ze Stehlovic. Pole koupil od
Gácha, který jej koupil od čp. 34. V současnosti slouží domek umístěný u hlavní
silnice nad školou k rekreaci. 

čp. 57 – U Ševců
Dům vystavěl obuvník Filip Dvořák roku 1899 na poli koupeném od Václava Třísky
z čp. 17. Jeho otec se sem přistěhoval z Milevska. Roku 1912 se přiženil Antonín
Král z Níkovic. Pak se sem přiženil Josef Ryant a roku 1944 učitel Miroslav Vaniš.
Vanišovi vedle školy žijí dodnes.

čp. 58 – U Dědourů
Roku  1899  vystavěl  krejčí  Josef  Dědourek  domek  čp.  58.  Pozemek  koupil  od
Františka Řežábka z čp. 29 a od Jana Pauknera z čp. 2. Roku 1920 se sem přiženil
Josef Ryant z Níkovic. Dnes zde žijí Kolářovi.

čp. 59 – U Fialů
Původně chalupa pro podruhy u čísla 19. Když se roku 1900 rozprodával statek čp.
19  „U  Zachůlků“,  chalupu  koupil  František  Diviš  zvaný  Fiala,  který  přišel  do
Hrejkovic z Pechovy Lhoty. Barbora Divišová postoupila roku 1928 starou chalupu
Bohumilu Pauknerovi z čp. 41, u něhož se už delší dobu zdržovala, za doživotní
zaopatření.  B.  Paukner  domek  zbořil.  Roku  1929  zde  vystavěl  domek  nový
s kupeckým krámem. Roku 1935 obchod pronajal Janu Stupkovi, který se do obce
přistěhoval. Ten se roku 1939 odstěhoval a obchod převzal jeho švagr Josef Stehlík
z Borku u Tábora. Roku 1946 se vystěhoval do pohraničí a obchod převal majitel
domu,  v němž  se  obchod  nalézá,  Bohumil  Paukner,  vyučený  obchodník.  V roce
1952 po něm obchod, již pod Jednotou, přebírá jeho žena Marie Pauknerová. Dnes
zde žijí Pauknerovi.

čp. 60 - výměnkářské stavení při statku čp. 6, 
bylo potvrzeno někdy po roce 1850, ale teprve roku 1902 bylo očíslováno. 

čp. 61 - výměnkářský domek u statku čp. 8, 
vystavěl jej roku 1902 Vincenc Hlavín. Hlavínovi zde bydlí dodnes.

čp. 62 – U Samků, později U Dolejšů
Dům vystavěl roku 1904 Jan Dolejší, zedník, na obecním pozemku. Za to provedl
zednické práce na hasičské kolně. Dnes slouží domek k rekreaci.

čp. 63 – U Báby
Domek vystavěl roku 1903 sedlák Václav Smrt čp. 7 pro své podruhy. Roku 1926
koupil  domek zde bydlící  Josef Klíma, zemědělský dělník, manžel porodní báby.
Josef  Klíma  odešel  roku  1945  do  ¨Stráže  (okr.  Tachov),  kde  zabral  zemědělské
usedlosti. Ve stavení zůstal Jan Klíma. Dnes zde bydlí Hejnovi.

čp. 64 – viz čp. 36

čp. 65 – viz čp. 12
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čp. 66 – U Maňáků
Dům vystavěl František Maňák, jehož otec býval podruhem u Kolouchů (čp. 38), na
poli koupeném roku 1906 od řídícího učitele Františka Dubského, který jej zakoupil
při rozprodávání statku čp. 19. V roce 1950 je zde hlášen Antonín Houf, v roce 1973
pak Josef Houf.  Dnes zde žije rodina Letňanských. 

čp. 67 – U Handlířů
Stavení vystavěl roku 1907 Václav Blažek, spolumajitel domku čp. 32. Roku 1921
byly zrušeny trafiky v obou hrejkovických hostincích a prodej tabáku dostal Josef
Blažek z čp. 67 – válečný invalida. Josef Blažek pak roku 1941 předal domek svému
synu Josefu. Blažkovi zde žijí doposud.

čp. 68 – U Čunátů
Stavení postavil roku 1908 Karel Čunát, jehož otec Jan Čunát byl dlouhá léta na
statku čp. 6 deputátníkem. Pocházel z Líšnice. V roce 1970 začal Karel Čunát stavět
na zahradě domu čp. 68 nový dům čp. 89. Čunátovi zde žijí doposud.

čp. 69
Dům postavil  roku 1909 František Dolejší, syn zedníka z čp. 62. Dne 6. 5. 1952
chytily u Václava Dolejšího saze v komíně, naštěstí byly záhy uhašeny. Dnes domek
slouží k rekreaci rodině Kukrálových.

čp. 70 – Zelenka-Pikous
Dům na levém břehu Hrejkovického potoka postavil roku 1910 kameník František
Zelenka, který pocházel  z čp. 28.  Staveniště koupil  od obce. Dnes slouží  domek
k rekreaci rodině Pejšových z Kolína.

čp. 71 – U Marků
Na tomto místě býval Maršů trávníček. Od Jana Pauknera z čp. 2 jej koupil Josef
Hejna, bývalý deputátník u Maršů, později u Smrta v čp. 19. Domek postavil roku
1910. Hejnovi zde žijí doposud.

čp. 72 
V době 1.  sv.  války,  v roce 1915,  vystavěl  Josef  Dvořák,  deputátník z čp.  7,  při
silnici do Milevska domek. Pozemek koupil od Františka Pince (čp. 35). Roku 1938
se přiženil k vdově Dvořákové Václav Benda z Velké. Bendovi zde žijí dodnes.

čp. 73
V roce 1919 prodala obec zdejšímu příslušníku Josefu Šimečkovi místo pro stavbu
a ten vystavěl domek čp. 73. V roce 1926 prodal Josef Šimeček chalupu Václavu
Blažkovi, synu výměnkáře z čp. 67. V roce 1945 odešel domkář Václav Blažek do
Stráže  (okr.  Tachov),  kde  zabral  zemědělskou  usedlost.  Hospodářství  pronajal
Františku Matouškovi. Později zde byl Jiří Sýkora, který se v roce 1959 odstěhoval
do Branic.  Místo něj se sem přistěhoval se svou ženou Zdeněk Kubíček (z čp. 13).
V roce 1971 prodal Václav Blažek stavení Antonínu Sommerovi z Prahy. Dnes zde
žijí Sommerovi. 

čp. 74
Roku 1920 koupil Bartoloměj Dolejší od obce pozemek a vystavěl domek čp. 74.
Roku 1932 jek prodal své sestře Marii Dolejšové za 28000 Kč bez polí. V roce 1975
umírá vdovec František Fiala, který zde žil, a dům zůstává prázdný. Dnes slouží
domek na Dražkách k rekreaci.

čp. 75
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Roku 1920 koupil Josef Jaroš od obce pozemek a vystavěl domek čp. 75. V roce
1965  prodali  Jarošovi  domek  manželům  Vlčkovým  z Prahy,  kteří  jej  užívali
k rekreaci. 

čp. 76
Roku 1920 koupil Čeněk Kahoun od obce pozemek a vystavěl domek čp. 76. Roku
1921 zde začal  provozovat  krejčovskou živnost.  Roku 1933 jej  prodal  Bohumilu
Koutníkovi původem z Hrazan za 24000 Kč. Koutníkovi dům prodali v roce 1973
rodině Peclinovských z Prahy. V roce 1976 paní Peclinovská vypalovala starou trávu
v okolí  domku a způsobila požár,  který  se  rychle  šířil  k domu čp.  77.  Za tento
přestupek  jí  byla  vyměřena  pokuta  500  Kčs.  Dnes  slouží  domek  na  Dražkách
k rekreaci rodině Plecitých.

čp. 77
Roku 1922 Josefa Kahounová, vdova po padlém vojínovi, koupila stavební pozemek
od obce a vystavěla domek čp. 77. Roku 1933 jej předala svému zeti Bohumilu
Zíkovi z Oseka. Dnes slouží domek rodině Zíkových k rekreaci.

čp. 78 – stavení u cihelny
František  Kožíšek  prodal  roku  1921  cihelnu  Pavlu  Kůrkovi,  příslušníku  obce
Mysliče u Benešova. Pavel Kůrka roku 1922 rozšířil a přistavěl domek u cihelny,
aby se stal způsobilý k obývání. Domek byl očíslován čp. 78. Roku 1946 jej cihlář
Pavel  Kůrka  i  s cihelnou  opustil  a  odstěhoval  se  k příbuzným  do  pohraničí
k Litoměřicům.  Domek  s cihelnou  patřící  cihlářově  neteři  zůstal  opuštěn  a  byl
pozvolna bourán a rozprodáván. V cihelně se přestalo pracovat v roce 1940. 

čp. 79
V roce 1925 vystavěla milevská příslušnice dlouho již v naší obci bydlící domek čp.
79. V roce 1927 jej prodala její dcera (čp. 84), která jej po ní zdědila, svému bratru
Františku Dvořákovi z čp. 39. V roce 1959 Václav Dvořák, syn Františka Dvořáka,
přistavěl ve stavení jednu místnost. Dvořákovi zde žijí dodnes.

čp. 80
V roce 1926 vystavěl Josef Havlíček domek čp. 80 na tzv. Kazimourově trávníčku
zakoupeném od  Josefa  Pauknera  z čp.  6.  V roce  1953  se  sem  přiženil  Václav
Smrčka z Klučenic. Dnes zde žijí Smrčkovi.

čp. 81
V roce 1926 vystavěl František Čunát domek čp. 81 na tzv. Kazimourově trávníčku
zakoupeném od Josefa Pauknera z čp. 6. Od roku 1975 zde žijí Ševčíkovi.

čp. 82
V roce 1927 prodala obec pole zvané Mendlíkova stráň Janu Havlíčkovi a ten zde
postavil domek čp. 82. 
Havlíčkovi zde žijí dodnes.

čp. 83
Josef  Pikous,  jehož  matka pocházela  z Velké,  vystavěl  v roce  1927  na  pozemku
koupeném od Josefa Mendlíka domek čp. 83. V roce 1959 Josef Pikous přidělal ve
stáji jednu místnost. V současnosti domek přestavují Nedvědovi z Přeborova. 

čp. 84
Roku 1927 vystavěl František Klíma na poli  koupeném od Jaroslava Kazimoura
domek  čp.  84.  Roku  1940  pak  předal  chalupu  Josefu  Houskovi,  zdejšímu
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příslušníku, který si vzal jeho nevlastní dceru Martu Dvořákovou. Houskovi zde žijí
dodnes.

čp. 85
Válečný  invalida  Josef  Dvořák  vystavěl  roku  1931  domek  čp.  85  na  pozemku
koupeném od Františka Pauknera z čp. 2 za 1200 Kč. Dne 9. 1. 1953 chytly saze
v komíně, přispěchavšími sousedy byly včas uhašeny. V roce 1970 Vladimír Dvořák
žijící  ve  Vimperku,  syn  Josefa  Dvořáka,  přistavěl  k domku  2  místnosti  a
příslušenství. V roce 1975 umírá vdova po Josefu Dvořákovi Jana a dům zůstává
prázdný. V roce 1984 se sem stěhuje Vladimír Dvořák z Vimperka. V současnosti
zde žije rodina Černých (vnučka Vladimíra Dvořáka).

čp. 86
Čeněk Kahoun z čp. 76 své stavení prodal a vystavěl domek na dříve již koupeném
pozemku od V. Hlavína čp. 8. Kahounovi zde žijí dodnes. 

čp. 87
Roku  1935  dostavěl  Bartoloměj  Dolejší  domek  čp.  87.  Již  dříve  byl  zakoupen
pozemek od Vojtěcha Jaroše  z čp.  34.  V roce  1957 sváděl  Bartoloměj Dolejší  1.
krávu do JZD do čp. 16. V současnosti slouží domek k rekreaci.

Po roce 1890 nastaly také v držbě pozemkové změny. Do tohoto roku byly
všechny chalupy, kromě 29 a 52 bez vlastních polí.  Majitelé domkáři  měli  něco
pronajato od obce. Ve žních, senách, otavách pracovali u statků a za to jim sedlák
dal nějaká políčka do užívání. Takových „podruhů“ pracovalo u sedláků více, také
až pět. Pak prodávala obec, od čísla 3 odprodal něco Josef Řežábek, od čísla 17
Václav Tříska, od č. 35 Frant. Pinc, z 34 bratr hospodáře prodal pole, které dostal
místo  věna.  Roku  1900  byl  rozprodán  Zachůlkův  statek  (19)  a  r.  1913  statek
Třískův (5). Tak koncem 1913 bylo pouze š. 32 a 67 bez vlastních polí.

Hospodaření  se  jen  zvolna  zvelebovalo.  Tak  teprve  po  r.  1900  se  začaly
používat místo dřevěných brány železné. První secí stroj měl Václav Paukner č. 6
v r. 1904. Obilí se žalo srpem. Tzv. hasák, kterým se obilí přiklání a sbírá, nebo
odsíká na řádky se u nás objevil r, 1884. Prvně s ním sekal František Řežábekč.29.
Od té doby se dávaly žitné snopy do mandelíků – panáků. Mlátilo se cepy. První
mlátičku,  malou –  ruční  měli  po  r.  1880  u  Maršů  (č.5).  Potom se  objevily  tzv.
„žentoury“ (Zařízení na převádění síly zvířat na točivý moment – I. K.)). As r. 1891 u
Smrtů a Kazimourů (6), kteří si opatřili také společnou silnější mlátičku s výtřasky.
Mlátičky se zdokonalovaly a v r. 1914 si koupil mlynář Paukner Karel mlátičku –
čističku a poháněl jí vodní silou. Čistící mlýnky se používal od r. 1870. A ještě r.
1890 někteří domkáři zbavovali obilí od plev přehazováním.

Ve mlýnech si museli mleči sami mlíti, tj. obilí rozemleté znovu nosit nahoru
ke koši, do něhož několikrát nasýpali, nebylo výtahů. Když nebyla u nás v rybníce
voda, vezlo se do mlýna na Žďákov – na řeku. Mléč tam zůstal, a když se semlelo,
šel domů, nebo vzkázal pro potah. To trvalo někdy i celý týden. Tak se mlelo as do r.
1893.  Pak  byly  mlýny  opatřeny  novými  stroji,  a  když  v r.  1905  koupil  mlynář
benzinový  motor,  mohl  mlátiti  i  v době  sucha  a  přestalo  se  jezdit  na  řeku.  Ve
mlýnech se místo platu bralo také „měřičné“ 10 až 12 kg z metráku obilí. Než byla
v Milevsku dráha (1888) vozili sedláci na prodej do Příbrami nebo, hlavně hrách, až
do Prahy.  V Milevsku také  obchodníci  kupovali  obilí,  ale  posílali  ho sjednanými
povozy do Prahy. Tehdy kvetlo povoznictví a tzv. formani pojížděli světem s různým
zbožím. Ještě dnes se nám zachovala z těch dob písnička: „Jede formánek po světě,
hledá hezkého děvčete … atd.“ 
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Mimo hovězího dobytka chovaly se ovce a prasata. Na každém velkém statku
byl pár koní a volů. S koňmi jezdil pacholek, s voly pohůnek. Pro dobytek se řezala
řezanka. První sekačky ruční začaly kolem r. (?). Pak se na statcích objevily silnější
řezačky, poháněné žentourem. Dobytek, ovce a svině se pásly od jara do zimy, ovce i
za příznivé zimy. K pasení bylo třeba tří lidí, když ovce vymizely, sjednával si slouha
jen chlapa – sviňáčka. Slouha, který je veden od r. 1773 měl smlouvu s obcí. Kromě
pasení  choval  ještě  plemenného  býka  a  kance.  Za  odměnu  užíval  louky  zvané
slouhovy v „Koutných“, poté u rybníka a část pole „Ohrádka“. Kromě toho sedláci
každoročně na sv. Ondřeje (30. 11.) dávali slouhovi tzv. „sypání“, tj. obilí. Při sypání
slouha vystrojil hostinu. Předkládal hostům homolky (udělané ze sýra a usušeného
na posadách) a kořalku. Domkáři slouhovi platili, nebo mu síkli louky.

Během doby se povinnosti změnily, pasení se omezovalo, „sypání“ přestalo,
slouhovi se přidalo několik dílců obecních polí do užívání. Tak před rokem 1914
pásl jen svině od jara do žní a po otavách do zimy dobytek. Připouštěl býky a kance.
Neplatil mu nikdo.

Bezzemci z Milevska chodili si nakupovat do vesnice dobytek a prasata. Jinak
se dobytek vodil na jarmarky do Milevska, Jistebnice a Bernartic. Také se chodilo
do Petrova, Hory Krásné, Mirovic, Mirotic, Blatné a Písku.
Ceny obilí  byly  malé,  ale  také  se za málo  kupovalo,  takže  po  roce 1900 se  na
vesnicích poměrně dobře, zvláště na statcích, žilo. V r. 1913 se platilo za 1 metrický
cent:
žita 7 zl. = 14 korun
pšenice 8 zl. = 16 korun
ovsa 6 zl. = 12 korun
Dobytek se platil za 1 kilogram živé váhy 1 koruna. 

Ošatit se dalo také za málo, tak štofové (vlněné) šaty stály s ušitím 14 až 20
korun, boty nízké 10 korun.

Po roce 1848 trval dál obilní fond pro panství Orlík. V roce 1867 konaly se
poslední  volby  do  něho.  Špýchary  byly  zrušeny,  fond  rozdělen  na  3  záložny
hospodářské, které od r. 1918 začínaly činnost v Písku, Mirovicích a v Milevsku.
Účastníci obilního fondu stali se podílníky okresní hospodářské záložny.

Podílníci obilního fondu, kteří se stali podílníky okresní hospodářské 
záložny:

Rozloha jejich gruntů okolo r. 1848:

Výměra orné půdy 
dle Josefinského 
katastru

Josefínská daň ve stříbře Jejich podíl

Čp. Majitel Jiter Sáhů Zlatých Krejcarů Zlatých Krejcarů
1 Paukner Jan 14 385 4 59 29 60
2 Paukner František 54 701 28 165 43
3 Řežábek František 31 1363 14 38 87 49
4 Kazimour Vojtěch 20 679 10 14 60 49
5 Tříska František 54 721 27 17 161 28
6 Hřebejk Jan 56 837 30 9 178 19
7 Smrt Jan 59 943 32 16 190 65
8 Šácha Tomáš 33 1465 18 48 111 10
12 Tříska Josef 9 910 2 38 15 63
16 Kazimour Jan 55 355 27 24 161 92
17 Tříska František 7 621 2 41 15 88
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19 Pincová Barbora 44 284 23 7 136 63
34 Kahoun Jan 32 1387 17 38 103 23
35 Pinc František 10 823 3 58 24 48
37 Smrt Josef 11 1482 5 22 31 76
38 Řežábek Jan 27 37 14 18 84 57
41 Paukner František 18 209 8 28 50 10
C E L K E M 541 1404 272 12 1608 46
(Poznámka I. K.: Jitro je stará plošná míra představující plochu, kterou oráč zorá za
jitro čili jeden den, tedy od jitra (rána) do soumraku (večera). Obdobné jednotky byly
používány  v  mnoha  zemích.  V  Čechách byla  tato  jednotka  často  zaměňována  s
jednotkou  hon nebo  korec. Po zavedení systému dolnorakouských měr v roce  1764
užíváno  vídeňské  jitro  neboli  katastrální  jitro  (Joch)  =  5756  metru  čtverečního.
Rakouská měrná soustava byla v Čechách zavedena v roce 1756 za panování Marie
Terezie a platila jako jediná zákonná soustava v celém Rakousku až do zavedení
metrické soustavy v roce 1871. Jeden vídeňský sáh = 6 střevíců = 189,6484 cm. Do
měnové reformy tedy do 2. srpna 1892 se v Rakousku-Uhersku jako platidlo používal
zlatý,  který měl 100 krejcarů. Po tomto  datu koruna. Jejich poměr byl 1 zlatý = 2
koruny.)

Po  zrušení  roboty  záložny  nebyly,  a  když  začaly  v letech  sedmdesátých,
neměly dosti  vkladů, aby mohly půjčovat.  Lidé se dlužili  od zámožných sedláků
mnohdy na vysoké úroky. V naší obci půjčoval peníze Václav Hřebejk z č. 6 a ještě
jiní. Daleko horší bylo dlužit se od Židů, kteří se rozlezli po vesničkách i městech a
ovládli  téměř všechen obchod. Zvlášť někteří  byli  přímo upíři.  Prodávali  také na
dluh a půjčovali hotové. Počítali velké úroky a připisovali. Tak přišlo v našem okolí,
zejména ve Lhotě Pechové mnoho statků „na buben“. Nejhorší lichvář byl v Milevsku
a říkali mu „černej Lejbl“. Sedlák Ermis z Velké, lidový písničkář, složil píseň, kterou
jsem ještě slýchal zpívat:

Utíkejte sedláci, jdou za vámi Žiďáci,
černej „Lejbl taky jde, ten vám statky sebere.
Sebere je a prodá, za pacholky k vozům dá.
Kocábovi ze Lhoty, dal štofové kalhoty,
a jeho ženě šátek, za to jim prodal statek.
a tak dál …

Založení „Kampeličky“ v Hrejkovicích
Záložny  se  pomalu  vžívaly  a  lidé  poznali  jejich  dobrodiní.  Na  vesničkách

kolem r.  1900  vznikaly  družstevní  svépomocné  spolky  zvané  Kampeličky  podle
průkopníka družstevnictví  MUDr. Františka Cyrila  Kampelíka (1805-72).  Také  u
nás ve vsi byla svolána dne 10. ledna 1907 v hostinci „U Eisnerů“ schůze občanů
z Hrejkovic a Níkovic. Největší zásluhu měl řídící  učitel  František Dubský, který
přítomné  přesvědčil  o  potřebě  svépomoci.  Tak  18  zakládajících  členů  schválilo
stanovy a zvolilo výbor a dozorčí radu.  Starostou zvolen Václav Smrt 7, náměstkem
Václav Kazimour 16, členové představenstva Bart. Paukner, Josef Pinta a z Níkovic
Fr. Mráz. Pokladníkem František Dubský.

Nejnižší vklad byl stanoven na 1 K, nejvyšší na 2 000 K. Úroky ze vkladů byly
stanoveny na 4 %. Vklady do 200 K vyplácí se bez výpovědi, 200 – 500 K při osmi
denní, výpovědi přes 500 K po 14 denní lhůtě. Úhrnná výše vkladů byla stanovena
na  50 000  K.  Závodní  podíly  byly  stanoveny  na  10  K.  Nejvyšší  zápůjčka  pro
jednotlivce byla stanovena na 1 000 K. Úroky z dluhů se platí  5 %. Kampelička
zahájila činnost 28. února 1907, kdy uložil první vklad František Paukner č. 2 –
210 K.
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Honitba
Honiti, loviti zvěř bylo dříve výsadou pánů. R. 1853 poprvé obec pronajímala

honitbu. Pronajal si jí kníže pán za 8 zl. ročně. Později platil 20 zl. ročně do obecní
pokladny. Pak místo peněz dávala lesní správa v lese pařezy, o které se podílníci
dělili podle výměry pozemků. Asi v r. 1885 ohradila lesní správa část lesů oborou a
chovala v nich vysokou zvěř, jeleny a daňky. Obora šla od hajnice Laciny okolo
našeho katastru až k silnici a po levé straně silnice k hranici lesa. Cesty do lesa
byly opatřeny vraty,  která se po přejetí  musela zavírat.  Přes strážení dostala se
zejména v noci  zvěř do polí,  kde na obilí  dělala  škody a  obce platila zvláštního
nočního hlídače. V říjnu byl slyšet řev jelenů za večera až do vsi. Obora byla asi v r.
1902 zrušena a vysoká zvěř odstřelena. Vozili ji v žebřiňácích do Milevska.  V polích
bylo zajíců a koroptví dost. To lákalo kluky i dospělé k pytlačení. Na koroptve kladli
žíněná oka u mezí  a  rozorech na zasetých polích. Postrach těchto pytláků byli
četníci a častokráte si přistižený odseděl trest v arestě. 

Již v r. 1850 byl polní hlídač. Obec mu platila 6 zl. za rok. V pozdějších letech
někdy hlídač byl a někdy ne. Lesní hlídači byli dva a v r. 1851 měli dohromady 24
zl. platu. Do r. 1914 hlídal dolejší lesy Josef Kahoun a hořejší lesy Řezník F, z čp.
21. To už obec neplatila, protože to nebyly lesy obecní.

Ponocný byl  veden v r.  1854 s ročním platem,  7  zl.  53  kr.  Dále  v účtech
veden nebyl a měl asi obecní pole v užívání. Obecní písařství dělali učitelé s platem
20 zl. ročně. Později o něco víc. Kominík byl asi ustaven r. 1867, neboť do té doby
není v účtech veden jeho plat. Chodí sem dosud kominík z Kovářova. Obecní posel
byl asi také od r. 1850 s platem 5 zl. ročně. Prvním poslem byl nějaký Říha, po něm
Josef Kahoun.

Obecní hospodářství
V r. 1850 a nejbližších letech byly příjmy obce malé. Obecních polí bylo málo

pronajato a obecní přirážky se vybíraly až v r. 1920. Každoroční výdaje převyšovaly
příjem a představení zakládali obec svými penězi. Když nastoupil starosta nový, se
starým se  udělal  pořádek a  dluh se  mu splácel.  Tak  ku příkladu v připomínce
k účtům v r. 1863 stojí, že „obec od r. 1850 do 1863 dluhuje gruntovníkům částku
v úhrnku 1 386 zl.“ To ještě nebyla zaplacena stavba školy č. 40. Obecní příjmy se
zvětšovaly postupným rušením pastvin na pronajatá pole.

Komunikace
Obecní cesty byly ve stavu ubohém, nespravovaly se, a kde byly už propasti,

navezly se tam balvany. Říkalo se, že sv. Jan Křtitel je opraví. Teprve v r. 1912 byla
provedena větší oprava cest za „zahrady“. Dostala se nějaká subvence.

Silnice přes naší vesnici vedoucí, je nejstarší okresní silnicí na Milevsku. Byla
stavěna za roboty, snad někdy kolem r. 1840. Neboť Tomáš Šácha, bývalý sedlák
v č. 8 pocházející z Rukávče říkal, že na ni jezdil z Rukávče robotovat. Současně byl
asi postaven most přes Hrejkovický potok.
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Za roboty dohlížela na silnici vrchnost a poddaní na ní pracovali. Po zrušení
roboty než byly zřízeny okresní výbory, dohlížely na ni okresní úřady. Tak přípisem
ze  dne  8. 10. 1851  nařizuje  podkrajský  úřad  v Milevsku  představenstvu  obce
Hrejkovice aby všichni kontribucenti (Poznámka I.  K.:  nucení  přispivatelé)  do 15.
října  neopomenuli  varování  vojenské  asistence  silnici  spravovati,  a  kde  kámen
schází, navezli. 

V roce 1855 už byl jmenován cestář Václav Kozelka, v jehož rodě se cestářství
udrželo až do r.  1914. Do r.  1914 dodávali  potřebný štěrk na silnici hospodáři.
Počet hromádek byl podle výměry hospodářství. Okres kámen platil.

V r. 1910 byla již obci povolena silnice z Hrejkovic na Lhotu Pechovou. Obec
měla  dát  potřebné  pozemky  zdarma  a  opatřit  na  svůj  náklad  kámen.  Pro
nepochopení několika lidí pro tak důležitou věc a liknavostí obecního vedení tato
krásná příležitost  ztracena a  způsobena občanům a obci  škoda nenahraditelná.
Starostoval tehdy Jan Řežábek čís. 34 (5).

Když byl potok rozvodněný, musel každý přecházet po mostě. Jinak se ještě
přeskakoval potok přes kameny u čísla 42. V roce (mezera) postavila obec v těchto
místech na svůj náklad kamennou lávku.

Lávku  udělali  zdejší  kameníci  Antonín  Zelenka č.  28  se  svým otcem a  synem.
Starostoval  Václav Kazimour 16 (Klinka).  Ve všem lidi  najdou chlup a tehdy se
říkalo, že se lávka staví proto, aby dědoušek Klinků když jde do hospody, nemusel
skákat přes potok. Potok nebýval tak hluboký jako nyní a tu bylo-li  v zimě více
sněhu, musela býti voda z rybníka puštěna stavidly a někdy dosahovala až ke dvoru
hostince 46. Na starém stavení u statku č. 6 byla čára ve výši 150 cm od země. Tam
prý jak se vyprávělo, vystoupala voda,  když se strhal  rybník.  Po povodni zůstal
v pastoušce  (11)  v kamnovci  (Poznámka  I.  K.:  nádoba  podobná hrnci,  která  se
zabudovala do kamen a sloužila jako bojler, ve kterém se vařila voda ) kapr. 
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Krupobití 1903
Dne  19.  července  1903  v neděli  o  makovské  pouti  postihlo  celé  kraje

v Čechách strašné krupobití.  K 5 hodině odpolední přihnaly se od západu černé
mraky, vítr a kroupy o velikosti vlašských ořechů ničily úrodu. Okna k západu byla
vytlučena, taškové střech poškozeny. Průtrž z mračen brala ornici z polí. Po sedmé
hodině přišla druhá, podobná bouře a dílo zkázy bylo dokonáno. V polích a lesích
ležela ubitá zvěř a ptactvo. Žně byly smutné, sekaly se kosou zbytky neodplavené
slámy. Na polích při Lhoteckých hranicích se ještě něco sklidilo. U Lhoty už kroupy
nepadaly. Nikdo z těch nejstarších lidí něco podobného nepamatoval.

Požární bezpečnost
V dobách  poddanství  byly  pro  celé  Orlické  panství  na  naší  straně  dvě

společné stříkačky. Z nich větší pro obce Hrejkovice, Zahrádka, Kostelec, Sobědraž,
Kučeř, Vosek, Velkou a Pechovu Lhotu byla v Hrejkovicích a menší v Kovářově. Tak
v seznamech hasících prostředků z r.  1855 jsou uváděny 2 stříkačky, 1 malá, 1
velká, 10 voznic dobrých, 10 košíků včetně džberů a věder, 2 velké žebříky a 2 velké
háky. R. 1856 hlásí okresní úřad obecnímu úřadu v Hrejkovicích, že přišlo udání,
že v Hrejkovicích není velké stříkačky třeba, když v Milevsku 2 velké stříkačky jsou
a s onou stříkačkou z Hrejkovic na požáru v Níkovicích, Kotejřině ani v Kovářově
nebyla, a že by stříkačka ta lépe se vynacházela v Kovářově a kovářovská aby se
dala  do  Hrejkovic.  Jednání  o  tom  se  protahovalo  do  r.  1859,  kdy  nařízením
okresního úřadu bylo převezení stříkaček uskutečněno.

Když se začalo v obci pojišťovat proti požáru (1879), dala pojišťovna Slávie
zdejší obci malou stříkačku, která se dala převážet na trakaři a dosud se v obci
nalézá.  Roku 1896 shořela u Klinků (16)  kolna. Toho roku na podnět obecního
úřadu  za  starostování  Václava  Kazimoura  (16)  byl  dne  29.  října  ustaven  Sbor
dobrovolných  hasičů.  Protektorát  přijal  Jeho  jasnost  JUDr.  Bedřich  kníže  ze
Schwarzenberku.  Předsedou  byl  zvolen  Václav  Paukner  (6),  velitelem  František
Dubský, učitel, podvelitel Václav Smrt (7), četaři Jan Kahoun (34) a Jan Teska (36),
jednatel  Alois  Eisner  (46),  pokladník  Václav  Kazimour  (16),  cvičitel  učitel  Boh.
Gregora,  zbrojmistr  Josef  Novotný.  Celý  sbor  čítal  41  členů  činných,  13
přispívajících a 5 zakládajících. Obec koupila čtyřkolovou stříkačku s 20 m hadic za
710 zl. a výzbroj pro 41 členy za 429 zl. Vše od firmy Smekal z Prahy. (Poznámka I.
K.:  Jednalo se o pobočku přední firmy na výrobu čerpadel, stříkaček a hasičského
vybavení Raimund August Smekal z hanácké obce Čechy pod Kosířem, která sídlila
v Praze  na  Smíchově  ) Stříkačka  byla  dne  7.  června  1897  děkanem milevským
Pavlem  Runtem  vysvěcena.  Při  slavnosti  byla  stříkačce  kmotrou  paní  Marie
Kazimourová (16) a matkou paní Josefa Třísková (17). Slavnostní proslov měl řídící
učitel  František Dubský.  Odpoledne  byla  zábava  na ostrově  a  večer u Eisnerů.
Vybráno 60 zl.

Sbor byl vzorně vycvičen a do r. 1914 se zúčastnil 15 požárů v okolí. Z toho
dne … června 1904 u Maršů (2) kde shořela kolna a uhasil požár od blesku v č. 67
Václava Blažka 1910. Dále je nutno vzpomenout velkého požáru ve Velké dne 7. 9.
1911,  kdy za  velkého sucha vyhořelo 16 čísel.  Sbor se zúčastňoval  hasičských,
církevních a národních slavností, jako 26. 6. 1898 v Milevsku oslavy 100 narozenin
Františka Palackého aj.

Stříkačka byla umístěna ve škole  na mlatě  a teprve za starostování  Jana
Pauknera 41 byla v r. 1905 postavena hasičská kolna.
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Řemesla a živnosti
V době,  kdy  byly  ve  vsi  pouze  statky,  byli  usedlíci  odkázáni  s prací

řemeslnickou asi  na Milevsko, neboť ve městech byla zastoupena a dosti  četně,
neboť nebylo továren.
Tesařství Po zrušení poddanství usazovali se řemeslníci i na vsích. Tak v naší obci
již v r. 1855 provozoval živnost mistra tesařského František Smrt a od r. 1870 byl
na samotě Bardárna tesařský mistr Jan Kortan.
Stavitelství Jan  Smrt  č.  18  dostal  as  v roce  1862  živnost  mistra  zednického  a
provozoval ji až do své smrti 1904. U nás vystavěl kapli, novou školu a všechny
stavby v té  době postavené. Byl  prvním okresním cestmistrem a za  jeho dozoru
postavil  okres  mnoho  silnic  jako  z Milevska  na  Krásnou  Horu,  Červenskou,
Božetickou aj.
Kamenictví Roku 1855 dostal František Zelenka č. 28 povolení provozovat živnost
mistra kamenického. Kameníci dělali žleby, sloupy, dlažby, práci stavební, kterou
vozili  povozníci  do Tábora,  Chýnova a jinam. Zvláště hodně práce měli,  když se
stavěla dráha z Tábora na Písek. Tak kvádry na pilíře mostu na Červené se dělaly
na  zahradě  č.  12.  Živnost  zanikla  jeho  smrtí  v r.  1914  a  kameníci  dělali  pod
mistrem jiným.
Pilařství Pila u mlýna byla postavena 1783 a každoročně z jara řezány špalky na
prkna. 
Kovářství První kovář u nás byl Josef Říha č. 26. Roku 1864 vystavěl kovárnu při č.
10 František Novotný, rodák z Klisince. V č. 26 pak přestal kovář pracovati a rodina
jeho se as v r. 1901 vystěhovala.
Kolářství Kolář Jan Teska počal provozovati kolářství as v roce 1867. Před tím, ještě
v r. 1864 byl Kolář Josef Novotný na č. 29 (odjel do Ameriky).
Krejčovství Od r. 1856 byl krejčí Jan Tříska v č. 42. Pak zde bylo několik jiných, ale
ti živnost neměli hlášenou. As r. 1890 se tu usadil Josef Dědourek ze Lhoty Pechové
a než si vystavěl vlastní dům, krejčoval v č. 60.
Obuvnictví Také mistři obuvničtí se zde usadili. Filip Dvořák, jehož otec už v obci žil
dříve než si postavil, byl na č. 17 od r. 1890. Ludvík Hejna koupil starou školu
(pocházel  z Chrástu)  a  zřídil  tam  dílnu.  Oba  měli  učedníky.  Před  r.  1914  obě
živnosti zanikly.
Hostinec Kolem r. 1850 usadil se v obci první Žid Jáchim Eisner. Najal si kvartýr
v Zachůvkově chalupě (nyní č. 59) a čepoval pivo, kořalku a prodával tabák. Již v r.
1855 dostal od okresního úřadu několik povolení k hudbě. Kde však se tancovalo, je
neznámo. Již dříve lidé tancovali po různých chalupách. Dědoušek Třísků (zemřel
1902 v 96 letech) říkal, co se vytancoval v sednici v č. 12. Jáchim Eisner vystavěl
v r.  1862 hostinec č. 46.  A již v r.  1864 vystavěl mlynář hostinec druhý, č.  47.
V obou hostincích byly trafiky.
Obchody Při  hostinci  č.  47 vystaven také „krám“ pro obchod.  Zda se v něm od
počátku prodávalo nevím. Když však hostinec koupil Žid Hynek Gjách, obchodoval
ve smíšeném zboží. Po něm obchodovala ještě R. Eisnerová, žena nového majitele
hostince  Bedřicha  Eisnera.  Prodávala,  a  když  v krámě  zůstaly  než  železné
nepotřebné vidle, obchod as 1904 zanikl. Nájemce dolejší hospody Hamule (?) také
nějaký  čas  prodával  smíšené  zboží  a  pak  od  r.  1904  byla  obec  odkázána  na
Milevsko. (asi 6 km – I. K.)
Řeznictví Řezník  Vincenc  Janeš  najal  nejprve  výčep  od  Eisnera  (1902)  a  začal
řezničit. R. 1904 se přestěhoval do dolejšího hostince. Kupoval prasata a dobytek,
porážel, pařil a maso vozil pravidelně dvakrát týdně na dráhu a posílal do Prahy.
Návštěva v hostinci  byla  lepší,  neboť  Janeš dovedl  pro  hosty  vždy  něco lepšího
uvařiti. Také do hostince č. 47 se r. 1913 přiženil řezník Otakar Justic a začal také
řezničit na Prahu. Také jeho tchán Eisner obchodoval živým dobytkem.
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Poměry sociální
Kolem r. 1870 bylo již v obci na 500 obyvatel. Kromě velkého populačního

přírůstu usazovali se tu lidé cizí. Pracovali na statcích a v lesích. V každé chalupě
bylo několik podruhů (nájemníků  -  Podruh, kdo ve vsi v cizím domě v podnájmu
(podruží) bývá a nemaje polí ni chalupy živí se jen prací rukou svých. I. K.). Každá
dřevěná komora  a  srub  byly  obydleny.  I  na  půdách  se  spalo.  Jen  si  společně
s hospodářem  vařili  na  jeho  plotně.  Takové  bydlení  se  dnešní  lidé  nedovedou
představit. Nájem končil při sv. Jiří (24. 4.), a v ten čas bývalo velké stěhování. Není
divu,  neboť  při  toliko  rodinách  s mnoha  dětmi  pod  jednou  střechou  bývaly
mrzutosti. Také se stávalo, že podruh dostal výpověď a nemoha nalézt byt nový, byl
mu vystěhován chudý nábytek na náves. Takový nešťastník se ukryl na krátký čas
pod most, než ho někdo vzal pod střechu. Poměry se stále lepšily, až v r. 1914 bylo
v obci jen asi 6 rodin bez vlastních domků. Byly již ubytovány ve slušných bytech.

Vystěhovalectví
Po r.  1870 nastala vystěhovalecká horečka do Ameriky.  Stěhovaly se  celé

rodiny a i jednotlivci. Když se někdo v Americe uchytil, vyplatil zase sourozencům
cestu. Z počátku si chudí lidé na cestu sušili  chleba, aby si mohli  na lodi vařit
polévku. Později  jezdili  na celé  zaopatření.  O některých už nebylo  vůbec slyšet,
mnozí zdržují dodnes styky s příbuznými.

Tak se vystěhoval Smrt z č. 18, z č. 29 rodina Novotných (Kolářova) a podruh
Vondráček. Dva synové a dcera zedníka Dolejšího, podruh z č. 10, z č. 31 Žahour,
z č. 7 Holán, dvě děti Petra Kašpara č. 15, dvě dcery Václava Kuchty č. 37, Maňák
z č. 39 a jeho synovec, tři synové Řezníka z č. 21, syn Prokopa Myslivce č. 42, Josef
Řežábek č. 27, dcera slouhy Smetany, dvě děti podruha Havlíčka, z č. 9 jedna dcera
J. Zítka. Z č. 29 dcera a syn Františka Řežábka. Řežábek jel poslední r. 1903. Pak
bylo přistěhovalectví omezeno a Anna Dolejšová z č. 62 byla v r. 1905 vrácena od
moře.

Také několik lidí odešlo za lehčím životem do Vídně a jinam do měst a počet
obyvatel klesal. Tak v r. 1895 bylo v obci 485 lidí.

Lidé  žili  prostě.  Jedli  to  co  dala  chalupa.  Hlavním jídlem byly  brambory.
Maso  se kupovalo  jen na pouť  a  posvícení.  Chléb byl  černý,  z výražky se pekly
koláče. Když se začala vařit káva, byla jen v neděli k snídani.

Mizely staré kroje a lidé se šatili látkami v továrnách zhotovenými. Ještě po r.
1900 nosili dědoušek Klimků a Třísků kožené kalhoty. Len se sel ještě, ale málo,
jenom na nitě a na plátno na pytle.

Čeleď
Podle hlášení obecního úřadu bylo v r. 1857 v Hrejkovicích zaměstnáno
7 voláků s platem 90 zlatých ročně
2 pasáci s platem 50 zlatých ročně

a 7 děveček s platem 90 zlatých ročně
V tom snad byla zahrnuta cena přídavků, jako šatstva,  plátna apod.,  neboť v r.
1914 nebyly služby čeledě větší. Dělníci pracující v dílnách a na stavbách za denní
plat pracovali do r. 1906 od 6 hodin ráno do 7. hodiny večerní. Od r. 1906 byl
pracovní den od 7 hodin ráno do 6 hodin večer.

Zedník měl r. 1910 6 koruny platu, r. 1914 5 korun platu
Dělník měl r. 1910 1,2 koruny platu, r. 1914 2 korun platu
Pro chudé staré příslušníky neměla obec přístřeší, neboť pastouška byla jen

pro slouhu. Teprve r. 1900 byla 1 místnost pro chudé uvolněna. Když byla poslána
na obec z Vídně žena našeho příslušníka Kašpara chodila středou po statcích a
větších  chalupách.  (Poznámka  I.  K.:  Tehdy  existovalo  tzv.  Domovské  právo.
Domovské právo bylo  upraveno zákonem č.  105/1863 ř.  z.,  o  domovském právu,
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který byl účinný do roku 1949. Podstata institutu 
domovského  práva  spočívala  v nerušeném právu
občana  zdržovat  se  ve  své  domovské  obci.
Důležitou součástí domovského práva byla rovněž 
povinnost obce postarat se o svého občana, pokud
zchudl,  či  byl  ve  složité sociální či  zdravotní
situaci.  Občané příslušní do obce nemohli  být za
žádných  okolností  z této  obce  vypovězeni  či
vyhoštěni „ §1 Právo domovské přináší s sebou, že
ten  kdo  je  má,  může  se  v této  obci  nerušeně
zdržovati  a zchudl-li by, od ní zaopatření  žádati.
Občané,  kteří  do  obce,  v níž  bydlí,  i  přísluší,
nemohou  býti  z této  nikdy  vypovězeni  ani
vyhoštěni.“) Byla stižena padoucnicí a říkalo se jí
Vídeňanka.  Spala  v pastoušce  a  s ní  tam  nyla
Nanynka  Pražčina  –  její  švagrová,  osoba
slabomyslná, živící se donáškou zboží z Milevska.
Ráda  trhala  kopřivy  a  žíhavky.  Tak  nesla  do
hostince uzeniny, postavila u školy nůši a trhala

kopřivy. Zatím se psi o uzeniny poprali.
Ještě  dnes  se  vypráví  o  oberjägerovi  Vojtovi  –  takto  Vojtěchu  Tlašekovi.

Sloužil 12 roků na vojně v Itálii, přivedl si odtud ženu. Říkal jí, že dělá púúc (?), tj.
že je nadlesním oberjägerem a zatím, jak jeho žena říkala, dělá tůů, tj. troubí na
troubu,  aby  lidé  hnali  dobytek do  stáda.  Byl  nějakou dobu obecním pastýřem.
S knížetem pánem se znal z vojny. Když lesní hajné moc zlobil, pozvali ho na Orlík
k soudu a chtěli ho zavřít. Vojta předstíral mdloby a kníže ho poručil vynést na
vzduch. Vojta vyskočil, utekl, na Žďákově přeplaval řeku a drábům na druhé straně
posílal posměšné pozdravy. (Bylo ještě poddanství). Kdysi náhodou naň přišel kníže,
jak podřezává v lese strom. Kníže „Vojto co to děláš?“ Vojta „Radši mi pomoz, než
přijde hajný. On je zlý“. Kníže „Což mne nepoznáváš?“ Vojta „Jakpak ne, ty jsi ze
Starého Sedla Pekař“.

O honech, když se sjela vysoká šlechta, při odpočinku přišel Vojta, vytáhl ze
záňadří  uhniličení  hrušky,  dal  je  do  červené  dragounské  čepice  a nabízel  všem
princeznám a princům k ochutnání. Byl  dobře odměněn. Odborný učitel Dvořák
z Milevska  složil  loutkovou  hru  „Oberjäger  Vojta“  a  předváděl  ji  v Milevsku  na
vlastním malém jevišti pro děti.

Žebrota
Žebrota byla moc rozšířená. Staří, práce neschopní lidé, o něž se neměl kdo,

nebo nechtěl nikdo starat, chodili ode vsi ke vsi a žebrali.
Velké  obtíže  dělali  zvláště  vesnickému lidu  Cikáni.  Byly  jich  velké  houfy,

žebrali, kradli. Četníci je převáděli z místa na místo a pro krádež a žebrotu zavírali.
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Poměry zdravotní 
Byly až do konce 19. století neutěšené. Doktorů bylo málo, a lidé jim nevěřili,

nebo neměli peněz. Nemocní vyhledávali pomoci u moudrých bab kořenářek, které
vařili  čaje  z bylin,  mastě a  léčily nakuřováním.  Na krvácející  rány se  přikládaly
pavučiny. Lidé umírali i mladí bez pomoci. Říkalo se: strhlo ho bolení, vypil mazdru
z piva  (slepé  střevo)  nebo  umřel  na  praut  (otrava),  schvátil  se  (zápal).  Řádila
tuberkulóza, neštovice, záškrt, spála a hlavnička nebo horká nemoc (tyfus). Tak r.
1884 zemřely 3 osoby na neštovice, 1885 dvě děti na spálu, 1889 3 děti na záškrt a
1899 2 osoby na tyfus. Teprve když zdravotní péče vtrhla do vesnic, věnovali lidé
více pozornosti svému zdraví. A když přišel po r. 1890 do Kovářova MUDr. Hamerle,
byl nemocnými vyhledáván. Doktor zachránil mnoha lidem život. Jezdil z Kovářova
daleko na všechny strany, na koni, později na kole, povozem i pěšky, za každého
počasí,  každou  noc  za  nemocnými.  Při  porodech  pomáhaly  nezkoušené  báby
samoučky. Tak je jmenovala bába Říhová, po ní byla Pauknerová z č. 41. As r. 1902
šla do školy na porodní bábu Josefa Klímová, žena zdejšího příslušníka. Chodila
k porodům do okolních vesnic.

Kulturní poměry
Kultura v naší obci začínala školou. Prvním učitelem byl Procházka. Když r.

1853 odešel do Vosecké, přišel učitel Müller z Bernartic. R. 1864 nastoupil učitel
Řípa,  po  něm  v r.  1876  Plechatý,  bývalý  četník,  který  si  pak  r.  1880  zařídil
v Milevsku obchod s moukou. R. 1880 stal se zde učitelem František Dubský, rodák
z Božetic. Obec naše byla v té době pokládána za nejpokrokovější na Milevsku.

Výbor uděloval čestné občanství osobám zasloužilým se o obec nebo národ.
Tak  v r.  1866  udělila  obec  diplom  čestného  občanství  knížeti  pánu  Karlu  ze
Schwarzenberka. Za diplom zaplatila obec 5 zl. 70 kr. Také mu poslala obec přání,
které vypracoval básník profesor Adolf Heyduk z Písku, jemuž zaplatila obec 10 zl.
75 kr.

Na stavbu Národního divadla v Praze věnováno r. 1866 4 zl.  (Tedy čtyřikrát
méně – inu bližší košile na Orlíku než kabát v Praze – I. K.)

Od r. 1865 předplácela obec  Národní listy. Od r. 1880-1888 předplácel se
časopis Pokrok a od 1888 Hlas lidu.
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Obecní knihovna zřízena od r. 1887. Byla ve škole a spravoval jí  p. řídící
Dubský. Učitelé, pokud byli placeni obcemi, žili velmi uboze. R. 1855 měla obec
upraviti  plat  učiteli  a za místní  chudé platili  8  zl.  37 kr.  ročně.  Protože nebylo
peněz,  dala  obec  učitelovi  do  užívání  louku  pod  2  strychy  č.  parc.  720,  pole
v Žebráčí č. parc. 683 pod 5 věrtelů a pole Ohrádka také pod 5 věrtelů.  (1věrtel
=719,33 m2, 1 stryc = 2 877,32 m2 – I. K.). Později po úpravě platů státem učitelé
platili z pozemků nájem. Aby si učitelé ještě přivydělali, psali kupř. před sv. Třemi
králi křížky na dveřích chalup, za což dostávali obilí apod. Během doby byly k naší
škole přiškoleny samota Pazderna od Velké, hajnice Laciny a Vlčí, samota Novačík a
Koška a chalupy z Chlumku, patřící do Velké. Také sem chodily děti ze tří statků
z Níkovic. Dětí bylo moc na jednu třídu, proto povolena byla třída druhá a najata
pro ni místnost v č. 18 od Jana Smrta,  mistra zednického. Od té doby zde byli
učitelé dva. 

Obec se připravovala ke stavbě nové školy a r.  1893 koupila pozemek od
Františka  Pince  č.  35.  Roku  1895  byla  škola  postavena a  1896  se  v ní  začalo
vyučovat.  Stavbu  provedl  mistr  zednický  Jan  Smrt  za  starostování  Bartoloměje
Pauknera č. 5.  Ještě r.  1902 měla stavba dohru u soudu. Václav Kuchta č.  37
nařknul obecní vedení při stavbě z nepoctivosti, byl žalován a prohrál.

Průkopníky  kultury  byla  také  loutková  divadla.  Zvláště  v zimních  dobách
prováděli  v místních  hostincích  svá  umění  loutkáři  Plechatý,  Karfiol  a  později
Štaubert. Hráli pro děti i dospělé vlastní skladby i z knih jako Jenovéfa,  Dr. Faust
aj., o rytířích, princeznách a lupičích a Kašpárek v žádné hře nechyběl.

První  ochotnické  divadlo  sehráli  studenti  z Hrejkovic  a  okolí  r.  1904  u
Eisnerů.  Když  r.  1907  přišel  na  školu  učitel  K.  Kopecký,  ustavila  se  v obci
Čtenářsko-ochotnická jednota a pořídila si takřka svépomocí vlastní jeviště. Kostru
dřevěnou udělal kolář Jan Teska. Kulisy a oponu, na níž byl hrad Zvíkov (udělal)
většinou ing. Josef Paukner a K. Kopecký. První kus sehrán Sedlák křivopřísežník.
Od  té  doby  hráno  nejméně  třikrát  do  roka.  Čtenářsko-ochotnická  jednota  také
převzala obecní knihovnu do své správy.

Po zrušení nevolnictví mohli také z vesnic jíti na studie. Prvním studentem
z obce byl syn posledního rychtáře Františka Pauknera č. 2 Václav, který pak byl
soudcem v Třeboni. Ze statku Smrtova č. 7 studovalo v letech 1875-1890 pět synů.
Jeden byl knězem, druhý soudcem, třetí inženýrem, čtvrtý hospodářským správcem
a  pátý  učitelem.  V letech  1895-1910  studovali  čtyři  synové  řídícího  učitele
Dubskýho, z nich jeden profesor je znám jako spisovatel a Bedřich – učitel známý
archeolog Jižních Čech  (Poznámka  I. K.:  Bedřich Dubský (1880-1957)  Vedle svého
povolání prováděl od roku 1911 archeologické výzkumy, věnoval se zejm. pravěké a
raně středověké archeologii. Výzkumy dělal zejm. na Strakonicku a Písecku (Katovice,
Skočice, Liběnice, Hradiště u Písku, Boudy u Písku). Také se podílel na výzkumu na
vrchu „Tábor“-Burkovák poblíž Bechyně. Spolupracoval s ČAV a s Národním muzeem
Praha  a  vykonával  funkce  pro  Státní archeologický ústav  v  rámci  jihu  Čech). Ze
statku č. 6 studovali tři bratři. Nejstarší zemřel jako lékař v Chrašticích 1898. Také
ze statku č. 8 studovali od r. 1900-1914 čtyři bratři a v té době z č. 16 studoval
Jindřich Kazimour na str. inženýra.

Když byla v Milevsku otevřena měšťanská škola, začali  ji  také od nás žáci
navštěvovati. První do ní chodil Karel Smrt z č. 7, pozdější inženýr. Zejména od r.
1904  chodil  do  Měšťanky  celý  houf  kluků  a  děvčat.  (Poznámka  I.  K.:  V
letech1867/68 přikročil stát k zakládání měšťanských škol a ustavování místních a
okresních školních rad. Měšťanská škola byly 4letá a navazovala na 5tiletou školu
obecnou)

Od  založení  hasičského  sboru  byly  každoroční  hasičské  plesy  velkou
společenskou  událostí.  Týden  napřed  hasiči  v krojích  zvali  nečleny,  roznášejíc
pozvánky.  V sále  vyzdobeném  hasičskými  helmami  vyhrávala  dechová  nebo
smyčcová kapela. Hasiči i starší celou noc tančili a vydrželi až do rána. Půlnočním
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tancem býval tzv. čínský tanec, naučený učitelem Gregorem. Při monotónní hudbě
“hmtatata“  nejde to, hasiči  mající  na hlavě bílé kapesníky,  šoupavě pochodovali
v okruhu,  při  čemž  první  vedoucí  dělal  rukama  různé  posunky  a  ostatní  jej
napodobovali. Poslední měl vzadu na kabátě uvázanou nafouklou měchuřinu.

Masopust byl hlučný, v neděli se tančilo až do rána, v pondělí odpočinek a
v úterý do půlnoci.  V úterý byl  tzv. kozinec, kdy děvčata a ženské platily.  Jinak
ženské po celý rok mimo bálů vstupné neplatily. Také o pouti byla hezká muzika,
na kterou se sjelo mnoho cizí chasy. O posvícení se tančilo po oba dva dny. Když
pak se  zde  hrála  ochotnická divadla,  každé  bylo  zakončeno  zábavou;  bývalo  to
pravidelně o Vánocích a o Velikonocích.

Několik sedláků a učitelé chodili denně večer do hostince k Eisnerovým, kde
měli takřka uzavřenou společnost. Zahráli si karty, a když přišli řezníci z Milevska,
hrálo se dost vysoko – ferbl. O masopustu mnoho mužů, třeba celý rok do hostince
nešli, vydrželi  hrát karty celé tři  dny. Hrálo se v obou hostincích, pokud stačila
zásoba karet.

O masopustě byli zabíjeni krmníci ve statcích a větších chalupách. Domkáři,
až na malé výjimky, krmníky nemohli zabíti. Sedláci dělali až z pátých střev jitrnice,
aby mohli lidí u nich přes léto pracující poděliti a přátelům oplatiti.

Zvyky: Z jara,  když  oráč  jel  prvně  orat,  čekaly  naň děvčata  a  polila  ho
vodou. Když zase ženy šly prvně na trávu, bylo jim polití oplaceno.

Když z jara prvně zahřímalo, bylo třeba zdvihnout nějaký těžký předmět, aby
člověk byl silný.

Kdo  zarachotil  penězi  v kapse,  když  z jara
uslyšel prvně kukačku, držely se ho peníze po celý
rok.

Před  sv.  Lucií  chodily  Lucie  bíle  oblečené,
dělaly  ve  světnici  pořádek,  zametaly,  oprašovaly,
myly, ve skutečnosti všechno ve světnici převrátily.

Před Třemi králi chodili klibny, (na obrázku je
klibna  z Kučeře  u  Milevska  –  I. K) dva  hoši  pod
dekami,  přestrojeni  za  koně,  z nichž  přední  měl
koňskou  hlavu.  Koně  vedl  sedlák  obskakován
kozlíky, kteří každého potrkali.

Pověry: Ještě po r. 1900 staří lidé vyprávěli, jaká byla dříve strašidla a jak
se  čarovalo.  Tak  se  věřilo,  že  když  kráva  přestala  dojit,  nebo  když  nemohlo  se
stlouci máslo, že to někdo učaroval. Kdysi cestář Kozelka nemohl také svrťet. Měl
v podezření  prý  starou  babku,  že  mu  učarovala,  měla  prý  herbář.  Někdo  mu
poradil, aby vylil nesvrcenou smetanu a vystřelil do ní. Kozelka tak udělal a v ten
čas babka ležící na posteli spadla na zem. Zda-li potom dobře vrtěl, nevím.

Pověsti: Dle  vypravování  zdržovaly  se  za  starých  časů  na  Chlumu nad
Velkou divoženky. Kdysi ležel obecní polní hajný na podzim u lesa (aby zvěř neničila
úrodu). Pálil oheň a nohy měl v pytli zastrčeny až po paže. Divoké ženy prý přišly a
chtěly s ním tančit. Protože neměl nohy, obraceli jím říkajíce si: Hlavu to má, ruce
to má ale chůdy to nemá. Jděme pro našeho prahdědu, on je tu přes sto let jestli on
to  kdy  viděl.  Když  odešly,  hlídač  vytáhl  nohy  z pytle  a  utekl.  (Vyprávěl  Václav
Paukner č. 52).

Věci vojenské
Na vojnu se dříve verbovalo (najímalo) a chytalo. Sloužilo se 12 roků. Od r.

1850 byly již pravidelné odvody. Rekrutům dávala obec 15 kr. na útratu. Tehdy se
mohl bohatý z vojny vykoupit. Tak r. 1856 vykoupil Josef Paukner čp. 2 z vojny
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syna Václava za 600 zlatých. V r. 1866 byly dvakrát odvody. Jednou šli rekruti do
Tábora,  podruhé  do  Sedlčan.  Náš  okres  patřil  k doplňovacímu velitelství  75  do
Jindřichova Hradce a Později do Benešova 102.

Vojenská služba byla snížena na 3 roky, náhradní záloha 8 neděl. Vojáci se
svými pluky byli v různých zemích Rakouska. Dříve v Itálii, Haliči, Vídni, Dalmácii,
Bosně – Hercegovině. Zda se někdo z Hrejkovic r. 1848 zúčastnil války, není známo.
R. 1859 byl v italském tažení Jan Zelenka čp. 28. V Dánsku v r. 1864 bojoval Jan
Teska čp.  36 a Josef Řežábek čp.  3.  Války v r.  1866 (Prusko-Rakouská válka –
I. K.)se zúčastnil Vojtěch Tlužek, Jan a V. Teskovi čp. 36, nějaký hokynář, Vácha,
Žahour a Jan Vlk čp. 13. Nepadl nikdo.

Když vítězní Prušáci po uzavření míru táhli od Vídně domů, šli naším krajem.
Na Žďákově udělali most a po celé dva dny tu táhla velká armáda korunního prince
pruského. Pod jeho velením a prý i  s kancléřem Otto von Bismarckem. Také  ve
vesnici bylo ubytováno mnoho vojska všech zbraní. Na poli Dvořiště byly seřazeny
kanóny. Koně byly dány do stájí, domácí dobytek musel býti venku. Za ubytování a
stravování 1 vojáka dostali  hospodáři  6 šestáků denně. Vojáci  měli  hodně zboží
narabovaného a někteří hodnější dali lidem tehdy ještě vzácnou kávu. 

V r. 1903 konala rakouská armáda v našem kraji manévry. Ve vesnici byl do
rána  ubytován  Liberecký  pluk.  Ráno  se  pak  strhl  v naší  obci  a  polích  boj
dělostřelectva, pěchoty a jízdy. Cvičení přihlížel vrchní generál Ludvík Fabini. Stál
se svým štábem na „Stráňovom vršku“ u silnice nade vsí k Milevsku.

Manévry  v r.  1913 byly  u  Tábora.  U nás přenocovala  pouze  1 eskadrona
dobřanských dragounů. Prvně jsme viděli aeroplány, které až k Milevsku zalétaly.
Tak  právě  o  sepekovské  pouti  létaly.  Antonie  Macháčková  šla  z pouti  a  za
Milevskem nad ní letělo letadlo. Nikdy o tom, jako mnoho jiných lidí, neslyšela, a
proto si vzpomněla, že by to mohl být drak, lehla do příkopu u silnice a křičela
„drak, drak“.  Také  automobily  málo  kdo u nás viděl.  Velocipédů bylo v r.  1914
v obci šest.

Věci náboženské
Na místě, kde stojí nyní kaple, stávala zvonička na sloupu a vedle asi 4 metry

vysoký kříž, u kterého se konaly pobožnosti. Ve schůzi obecního výboru 31. října
1864  za  starostování  Jana  Smrta  čp.  7  jednalo  se  o  stavbě  kaple.  Výbor  Jan
Kazimour  čp.  16  navrhuje,  aby  se  napřed  vyjednal  plán  a  povolení  ke  stavbě.
K plánu zhotoviti zvláštní protokol o zasedání a tyto plány aby byly jeho jasnosti
knížeti pánu co výboru k uznání zaslány. Návrh byl schválen a byl zavolán mistr
zednický Jan Smrt, aby plány zhotovil.

V zasedání obecního výboru dne 27. května 1865 přijímá Jan Smrt stavbu
kaple za 175 zlatých, když obec potřebné hmoty a potažní práci vykoná. Ostatní
práci  zednickou  i  nádeníky  stavitel  zaopatří  a  co  nejvíce  bude  možno  stavbu
pořádně a chvalitebně provésti dá s prostou na světlosti 4°délky a 2° 1´šířky se
vykoná. Vzhled však se dle  nástinu prováděti bude. František Zelenka kameník
vyjednal jeden kousek soklu 2´3´´ vysoký za 1 zl. 80 kr. a futro za 9 zlatých.
Podepsáni:
Jan Smrt mistr Zednický Jan Smrt starosta
František Zelenka kameník Jan Kazimour výbor

Jan Kahoun výbor
Jan Tříska výbor
František Paukner výbor
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Práci  truhlářskou dělal  truhlář V.  Teska, tesařskou
Fr.  Smrt.  Cihly  a  tašky  byly  ze  Skaličkovy  cihelny
z Milevska.  Oltář a obraz daroval  kníže  pán. Obraz
má být  starý,  památný  od vynikajícího  malíře.  Pro
oltář byl poslán povoz do Starého Sedla (účty 1966).
Odkud jsou varhany, nemohl jsem zjistit, ale obecní
účty  z r.  1867  vykazují  –  varhanáři  do  Milevska
vyplaceno 34 zl. 15 kr. Snad byly od něho koupeny,
nebo opraveny.

Kaple byla slavnostně vysvěcena stejně s kostelem
sv.  Bartoloměje  v Milevsku  vlasteneckým biskupem
Janem Valerianem Jirsíkem.

V kapli bylo konáno několik oddavek. Tak zde byli
oddáni  František  Řežábek  z čp.  3  s Josefou
Matuškovou  z čp.  12,  Jan  Diviš  zvaný  Fiala  aj.
Primici, tj. první svoji mši svatou sloužil v naší kapli
novosvěcenec  Smrt,  rodák  z čp.  7.  Mše  svaté  byly

v kapli slouženy často. Slavné byly o pouti a o posvícení. Taj r. 1880 bylo slouženo
kaplanem Norbertem Horáčkem 17 mší. Za mši svatou bylo placeno 1 zlatý, o pouti
2  zlaté.  Ministroval,  kostelničil  a  zvonil  František  Řežábek čp.  27,  po  něm byl
pověřen jeho syn Jan.

Na  svátek  patrona  kaple  (dříve  v neděli  po  16.  květnu)  sv.  Jana
Nepomuckého  byla  konána  v obci  pouť.  Již  před  poutí  večer  tesař  Josef  Smrt
(Josífek  Františků)  střelbou  z hmoždířů  na  mlynářově  stráni  oznamoval  slavný
zítřek. Ráno budíček zase střelbou. To již u kaple cukráři stavěli krámy a vybalovali
cukroví.  Mezi  prvními  byl  starý Fiha (?)  nabízeje klukům pytlík s malou velkou.
Někdy přijel  i  Kopecký s koníčkovým kolotočem nabízeje  klukům pytlík  s malou
velkou.  Někdy  přijel  i  Kopecký  s koníčkovým kolotočem poháněným klukovskou
silou. Střelba z pistole a hudba harmonik a frkaček ohlušovala. Na stráni padly tři
výstřely a již přijíždí kočár s velebným pánem. Hluk ztichne a mše svatá začíná.

Na kruchtě (kůru) pan řídící diriguje zpěváky – žáky a hraje na varhany. Při
pozdvihování se ozývají výstřely a výstřely je také mše svatá zakončena. Odpoledne
o půl třetí je požehnání opět oznámeno výstřely. To již v hostinci, třeba i v obou,
vyhrává muzika.

Procesí na Svatou Horu
Co nejstarší lidé pamatují, každoročně v sobotu po Božím Těle vypravuje se

procesí na Svatou Horu. Ráno o 7 hodině, za zpěvu mariánské písně pod vedením
zpěváka  Řežábka  vydají  se  poutníci  na  cestu.  Jeden muž  nese  korouhev.  Mají
s sebou  zásoby  jídla  a  je-li  suchá  cesta,  mnozí  vyzují  boty  a  jdou  v podšitých
punčochách. Cestou se modlí, zpívají a pozorují úrodu. První zastávka je v hostinci
před Kožlím. Obědvá a odpočívá se v hostinci v Chraštičkách. Před večerem znaveni
dojdou cíle. U kostela jsou přivítáni knězem a malými bubeníky, vejdou do svatyně
a konají křížovou cestu. Pak jdou na nocleh do Příbrami. Mladí si večer prohlédnou
Příbram.  Časně  ráno  se  jde  do  kostela  a  mnozí,  kteří  byli  u  zpovědi,  jdou  ke
svatému přijímání. Po slavné mši svaté nakupují se dárky a procesí se vydá na
cestu domů. Oběd je opět v Chraštičkách. Na vrchu za Kostelcem čekají povozy
(žebřiňáky). To sedláci jdou pro své lidi a ostatní se svezou. U Třískova křížku se
dají do pořádku a se zpěvem přicházejí poutníci ke kapli. Po krátké pobožnosti se
rozcházejí do svých domovů. Rozdávají se dětem hračky, růže, harmoniky, cukroví a
starým svatohorské obrázky. Každoročním poutníkem býval Filip Dvořák a Josef
Dědourek a Josefína Třísková čp. 12.
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Klášterská pouť Do kláštera na svátek navštívení Panny Marie chodilo
procesí  někdy  i  s hudbou.  Družičky  nesly  sochu Panny  Marie,  hoši  –  mládenci
přepásáni bílým páskem sochu sv. Jana a ženy v černých šatech s bílými šátky na
hlavě sochu sv. Anny.

Pobožnosti v kapli V době  postní  v neděli  odpoledne  byla  v kapli
konána křížová cesta. Také na zelený čtvrtek a velký pátek večer. Když v r. 1908
koupilo sdružení katolické mládeže sochu Panny Marie, konána je v květnu každý
večer májová pobožnost.

Roku  1897  zakoupila  obec  nový  zvon.  Vážil  42  kg.  Na  něm  je  vylito:
„Zakoupeno za starostování Václava Kazimoura r. 1897. Svatý Jiljí  oroduj za nás“
Starý zvonek byl asi dán na rozlití.

Kříž na rozcestí k Dmýšticům Stával výše, a když se stavěl domek č.
68,  byl  přestěhován.  Tehdy  se  našla  (vykopala)  v jeho  blízkosti  kostra.  Původ
neznám, protože stál na vršku, kterému se říkalo Stráňů, jmenován Stráňů křížek.

Kříž u hrobů na rozcestí  cesty Jickovské a  Sobědražské.  Byl  tam prý
kdysi  pochován nějaký cizí  člověk,  nebo voják.  Stával  tam vysoký dřevěný kříž.
Roku 1903 dal na místě něho Václav Kazimour postaviti kříž železný.

Kříž Kolouchů Na rozcestí silnice a cesty k Jenišovicům. Postavil sedlák
Řežábek čís. 3, r. 1824 na památku požáru, který mu 3. srpna 1824 zničil stodolu.

Kříž cestářů Byl postaven r. 1866 na místě, kde opilí sedláci ze Sepekova,
kteří tady jeli s vozem, zabili cestáře Kozelku.

Kříž Třísků Postavil na svém pozemku hospodář na statku č. 5 František
Tříska.

Politické poměry
Politika byla v obci neznámá. Lidé se netřídili podle politických stran. Voliči

byli roztříděni podle poplatnosti na 3 sbory. Tyto sbory volily na ně připadající členy
obecního výboru. Pro volby do okresu a země byli v obcích voleni volitelé, kteří šli
volit do Milevska. V prvním sboru voličů byli poplatníci, kteří platili přes 30 zlatých
daní ročně. Na prvním místě byl kníže pán a pak majitelé usedlostí čp.: 1, 2, 5, 6, 7,
8, 16, 19 a 34. Ve druhém sboru volili majitelé čp.: 3, 4, 12, 17, 28 (domkář a
kolář), 29 (domkář a kameník), 35, 37, 38 a 41. Ti platili od 4 do 30 zlatých daní
ročně.  Ve  třetím  sboru  byli  všichni  ostatní  domkáři  a  učitel.  Podruzi  a  dělníci
nevolili.

V r. 1907 bylo uskutečněno všeobecné právo hlasovací u mužů od 24. roku
věku a hned byly konány volby do říšské rady. Venkov volil zvlášť a města také.
Tehdy přišly také do Hrejkovic politické strany se svými programy a hesly. Většinu
zde získala Strana katolických zemědělců. Strana agrární získala asi 20 hlasů. Obě
strany zde měli schůze, na nichž mluvili kandidáti na poslance do říšské rady –
Miloš Vojta z Bernartic (agr.)  a jakýsi Barcal od Mělníka (katol.). Schůze, na něž
přišli lidé ze Lhoty, houfně s holemi byly bouřlivé a mnoho nechybělo do pranice.
V okrese to vyhrál v užší volbě Miloš Vojta, hlasy socialistické strany.

Pak byly volby do zemského výboru a za okres byl zvolen František Dvořák,
rolník ze Sepekova, po statku Boublík zvaný. Byl to zázračný lékař na zlomeniny a
vykloubeniny.  Jezdili  za  ním lidé  z daleka.  V té  době  byly  už  v obci  odebírány
Časopisy „Venkovan“  (kat)  a „Cep“  (agr.).  V obou hostincích byly noviny  Národní
politika.
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Dvacáté století
Tak  jako každé století  začalo  válkami i  toto.  Až  k nám pronikly  zprávy  o

hrdinské,  avšak marné obraně Burů. V r.  1904-05 jsme pročítali  zprávy  z války
rusko-japonské. Sympatie celého národa byla na ruské straně. R. 1912 se válka
přiblížila  na  Balkán.  S radostí  četli  jsme  o  hrdinských  úspěších  slovanských
národů, kterým se podařilo Turky až na území kolem Cařihradu z Evropy vyhnati.
To však se nelíbilo Rakousko – Uhersku, které bylo ve vleku velkoněmecké politiky.
Rakousko  r.  1912  připojilo  (anektovalo)  trvale  ke  svému  území  Bosnu  a
Hercegovinu, které od r. 1878 okupovalo. Byli tam posíláni záložníci. Český národ
stál na straně uherské a ve městech při odjezdu záložníků do Bosny odehrávaly se
bouřlivé demonstrace. Německo razilo heslo „Drang nach Osten“(Touha po východu,
tah na východ) a Rakousko mu v tom mělo pomáhati. Proto se jim nelíbily úspěchy
svobodného srbského národa, který nechtěl býti vazalem německým a stál plánům
Velkoněmecka v cestě.

Tušili  jsme  všichni,  že  se  svět  připravuje  k válce.  Rakousko  si  v r.  1912
vynutilo  schválení  vyššího  stavu  vojska.  Odvody  byly  toho  roku  až  na  podzim.
Horečně  se  zbrojilo.  Náš  lid  byl  dlouho  vychováván  podle:  dávejte  císaři  co  je
císařovo a Bohu co je božího a nepřemýšlel o tom, že by se stala změna ve státních
poměrech. Soudilo se, že válka přijde, až starý císař zemře. Jinak si každý hleděl
své práce a žil docela klidně.

1. světová válka

Rok 1914. Rok jako každý jiný. Ukazoval  na pěknou úrodu. Každý šel za
svou prací. Noviny psaly o návštěvě německého císaře u rakouského následníka na
Konopišti u Benešova. Prozíravější lidé nepřikládali schůzce nic dobrého. Rakouská
armáda prováděla v červnu velké manévry v Dalmácii a Bosně. Vláda vyslala na ně
následníka Františka Ferdinanda. Ten přijel 28. června v den srbského národního
svátku do Sarajeva.

Byla  teplá  slunečná  neděle  29.  června  1914.  V Milevsku  bylo  pořádáno
veřejné  sokolské  cvičení  a  po  něm  odpoledne  zábava.  Slavnost  byla  úředně
přerušena,  neboť  přišel  telegram,  že  v Sarajevu  byl  následník  trůnu  František
Ferdinand s chotí  zastřelen srbskými studenty.  Osudné výstřely padly.  Záminka
k válce nalezena.

Císař  pán  vydal  manifest  svým  národům,  kde  plakal  nad  ztrátou,  která
postihla říši, a sliboval, že smrt drahých bytostí bude pomstěna. Němci po celé říši
konali demonstrace a volali  pryč se Srby. Bouře byly namířeny také proti všemu
českému. Rakousko podalo Srbsku ultimátum, které nemohl žádný svobodný národ
přijmouti. Válka visela ve vzduchu.
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Sobota  25.  července.  Pěkný  den,  slunce  svítilo  a  lidé  šli  prvně  do  polí
s hasáky na žita. Avšak myšlenky byly jinde. Dnes mělo Srbsko přijmouti rakouský
diktát. Anebo válku?

Neděle 26. července 1914. Svátek svaté Anny. Lidé šli do kostela do Milevska,
mladí na pouť ke svaté Anně u Zvíkova. Krásné slunné ráno ukazovalo na pěkný
den. Avšak na návsi se tvoří hloučky před úřední tabulí. V očích se zatmělo, nohy
vypovídají  službu.  Válka  byla  vypovězena.  Třeba  byla  očekávána,  byl  dojem
zdrcující, zvláště u toho, koho se týkala přímo.  V manifestu „Mým národům“ 84letý
Franz  Josef  oznamoval,  že  nutno  Srbsko  pokořiti  atd.  Vyhlášky  o  částečné
mobilizaci svolávaly do zbraně 2 české armádní sbory a 1 sbor jižních Slovanů – aby
se proti Srbsku vylili slovanští lidé. Kde měl někdo rukovat, málo se v noci spalo.

Pondělí 27. července. Smutná loučení. Mladí muži svobodní i ženatí otcové
doprovázeni svými blízkými na náves, v houfu odchází z vesnice. Vidí slzy na tváři
otců, slyší vzlykot matek a žen a pláč malých dítek. Sami potlačují pláč. Na mysli
tane otázka: Je to pravda? Musí to býti? Pro koho? A zač? Není pomoci. Jdou a
mnozí tuší, že se nevrátí. 

Narukovali:  Boreš Frt. 4, Řežábek Jan 5, učitel Bedřich Paukner 6, Frant.
Hlavín 8, Tříska Jaroslav 2, Pinc Frant. 13, Smetana Jos. 20 Hejkal Josef 24, Smrt
Karel  19,  Šimáček Josef 20,  Řežábek Jar.  27,  Tesla Jan 36, Jankoský Jan 38,
Hrůza Ant. 48, Houska Jan 49, Král Ant. 57, Dolejší Václ. 62, Klíma Jos. 63, Dolejší
Frant. 69, Kahoun Josef čeledín.

V rodinách vojáků bylo smutno. Slabé síly žen, dětí a starců měly nahradit
sílu manželů a synů. Nadšení Němců trochu opadlo, když Rusko vypovědělo válku.
Postavilo se po bok slovanského bratra Srbska. Také Francie a Anglie vypověděla
válku Německu a Rakousku. Turecko se přidalo k Německu.

Počátkem srpna  byla  vyhlášena  všeobecná  mobilizace  do  42  let.  Od  nás
odešli: Kožíšek Frt. 3, Vácha Jos. 11, Vácha Václ. 44, Macháček Frant. 42, Zelenka
Frt. 40. Téhož měsíce narukovali rekruti z jara odvedení: učitel Hlavín Bedřich 8, a
syn cestářky Vojtěch Kozelka.

České pluky odjížděly na srbské  bojiště.  Železniční  vozy popsány:  „Vývoz
českého masa do ciziny“ aj. Vojáci jedoucí na Rusko zpívali: „Červený šátečku kolem
se toč, my jedem na Rusy nevíme proč“. 

Rakousko vpadlo do Srbska. Srbové statečně bránili svou zem, vojáci, starci,
hoši i ženy. Za ta strašná zvěrstva Němců a Maďarů.

Noviny psaly o hrdinství a vítězství našich vojsk, ale zprávy byly jiné. Srbové
vpády rakouských vojsk odráželi  a také Bělehrad, jehož dobytí  bylo v Rakousku
lampionovými průvody s hudbou v každém městě oslavováno, dostali zpět, takže ku
konci roku 1914 rakouská armáda bojující v Srbsku byla šťastně zase doma. Byla
zničena a ztratila všechny vycvičené zálohy do 38 roků. Také na Rusku ustoupilo
vojsko až do Krakova.

Na 13. října 1914 byli branci narození r. 1892, 1893 a 1894 voláni k odvodu
do Benešova a odvedeni. 26. října v pondělí o posvícení narukovali do Benešova l
ppl. 102 a zppl. 28. Byli to: Paukner Karel 1, Smrt Jan 7, Tříska Jan 12, Vlk Frant.
26, Kahoun Jan a Arnošt Dubský, syn řídícího učitele a František Paukner 52.
První  zraněný se  vrátil  ze  Srbska Josef  Šimeček a  z ruské  fronty  nemocný Jan
Řežábek čp.  5.  O našem posvícení vyzváněl  umíráček Antonínu Královi.  Mnoho
vojáků přestalo psáti.  Padl? Byl zajat? Smutno bylo doma pozůstalým. Hned po
vypuknutí války byly v kapli konány večerní pobožnosti. Předříkávač Jan Mendlík
se vždy modlil  za naše vojíny, aby jim Bůh šťastný návrat popřáti  ráčil.  Dlouho
večer ještě stály houfky a vyprávělo se o situaci so kdo píše z vojny a kdo již nepíše.
Také se našli lidé, kteří věřili, že to přeci jen vyhrajeme.

Snad se Rakousko bálo vzpoury, a proto přesadilo všechny české pluky do
Rakouských zemí a do Uher a k nám dalo Němce a Maďary. Tak přišel zemský pěší
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pluk 28 z Písku do Lince a pluk 102 do Bekes-Čáby v Uhrách. Konány odvody na
nevojáky do 35 let, aby se doplnily prořídlé pluky. 

1915
V lednu a únoru 1915 odešli na vojnu Paukner Josef 6, Jan Novotný 10,

Josef Bartůněk 17, Chalupný A. 21, Mendlík Josef 30, Kuchta Frt. 37, Týla Ant. 37
(propuštěn),  Komárek  Václav  43,  Peterka  Fr.  a  Bohumil  50,  Blažek  Josef  67,
Zelenka Fr. 28. V březnu narození 1891 a 1895 Jaroslav Kazimour z čp. 16, Karel
Pinta 31, Tomášek Frant. 39, Hejna Frt. 71, Dvořák Frant. 72. V dubnu Hlavín Jan
8, Paukner Jos. 1, Pinc Josef 56.

V květnu  vstoupila  do  války  Itálie  po  boku  Anglie,  Francie  a  Ruska
(čtyřdohoda).  Pro  vojsko byla nejhorší  fronta italská.  Příkré hory,  kamení,  zima,
laviny. V létě pak nouze o vodu a hlad. Odváděni také staří do 50 let Janeš, Dvořák,
Filip Štedrovský 49. Ku konci roku nastoupili  na vojnu 18letí, roč. 1897, Tříska
Jindřich 12, Kothera Aug. 5, Dědourek Jan 58 a Blažek Jan 67.

Rok 1915 byl pro trojspolek vítězný a nám na vojně a našim doma vzal naději
na brzký mír, neboť jsme věděli, že není možno, aby bezpráví zvítězilo nad pravdou.
V květnu učiněn průlom ruské fronty a Rusové zrazeni ustoupili až za Tarnopol. Na
podzim pak se německá a rakouská vojska vrhla na Srbsko. Srbové ustupovali, a
když  zezadu  je  přepadli  Bulhaři,  byl  osud  statečného  národa  zpečetěn.  Srbská
armáda s králem Petrem opustila zem.

 Osobám, odkázaným na výdělek narukovaných byla vyplácena podpora. Do
vesnice  byli  přivezeni  uprchlíci  z Haliče,  dvě  příbuzné  rodiny  polských  Židů  od
Zločova.

Obec  Hrejkovice  měla  dodat  pro  vojsko  1  pár  koní  s kočím.  Poslán  byl
Bartoloměj  Dolejší,  který  sloužil  v Oseku.  Koně  přišly  zpátky,  ale  Dolejšího  si
nechali páni vojenští. Dělal povozníka a pak ho odvedli za vojáka.

Trhy na dobytek přestaly a komise úřední se starostou chodily po stájích a
vybíraly dobytek jatečný pro armádu i obyvatelstvo.

Na jaře 1915 vystavěl ještě Josef Dvořák deputátník v čp. 7 domek čp. 72.
Pozemek koupil od Františka Pince čp. 35. Pak stavby vůbec přestaly.

1916
Válka zuřila  dále  a  ještě  se  rozšiřovala.  Také  Rumunsko  vystoupilo  proti

Německu a Rakousku. Bylo v krátké době obsazeno. Trojspolek zvítězil.
Persekuce  českého  národa  dostoupila  vrcholu.  Přední  čeští  politici  byli

uvězněni a poslanci Kramář a Klofáč byli odsouzeni k trestu smrti. Rozsudek však
nevykonán. Čeští vojáci na frontě využívali každé příležitosti k přeběhnutí. Zaslechli
jsme, že v ruské armádě bojují Češi.

Počínala  být  nouze  o  živobytí.  Mouka,  cukr  a  chléb  byly  na lístky.  Také
samozásobitelé obilím mleli na lístky – na osobu 20 kg obilí na měsíc. Vojáci měli
také málo jídla a byly jim posílány balíčky.

Také peníze Rakousku chyběly. Upisovány válečné půjčky. Agitací pověření
učitelé. Pan řídící Dubský říkal, jaká to bude výhoda, že upisovatelé mohou po válce
jenom sedět a stříhat kupony. Také vojáci byli vybízeni a nuceni upisovat.

V říjnu 1916 zemřel  císař František Josef  ve  věku 86 let.  Nastoupil  císař
Karel.  Doufali  jsme, že změna bude mít vliv na konec války. Avšak Němci příliš
drželi Rakousko na uzdě. Válka zuřila dál, vojáci kladli životy na oltář vlasti.
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1917
Dosud  neodvedení  muži  byli  stále  přebíráni  a  18letí  hoši  byli  šmahem

odváděni. Narukovali Jankovský Václav 38, Bureš Jan 4, Jaroš Jan 34, Klíma Jan a
Pinc Václav 35, Hnát Frant. 18letí Paukner Frant. 2, Novotný Frant. 10, Dvořák
Josef 72, Havlíček Jan, Hejna Josef 71 a Jaroš Josef 39, Pikous Josef. Dále starší
Paukner Jan 2, Kašpar Jan, Jaroš Vojtěch, Vlk Jan 26.

Na polích už neměl kdo dělat, a proto sem byli přiděleni vojáci od císařských
myslivců  z Benešova.  Němci,  mladí  hoši,  většinou  z Vídně  neznali  práce
v zemědělství. Byli ve všech statcích a v čp. 12. 

Trojspolek zasadil do války všechny síly lidské i hospodářské. Také tento rok
byl pro něj úspěšný. Rumunsko kapitulovalo, Rusko prodělalo dva státní převraty,
zaměstnáno  vnitřními  boji  udělalo  mír  Brest-Litevský.  Němci  obsadili  celou
Ukrajinu.  Itálie  ustoupila  daleko  až  k řece  Piavě.  Francie  byla  stále  v obraně.
Rakousko podceňovalo a zapíralo vystoupení českého vojska na Rusi a jeho vítězství
nad Němci a Rakušany u Zborova v červnu 1917. Když však selhala ruská armáda,
ustoupila česká vojska přes Ukrajinu až na Sibiř. Avšak naděje na dobrý konec
války nám svitla.

Už nebylo koho odvádět, neboť v naší vesnici zbylo jen asi 8 mužů od 18 do
50 let, kteří vůbec nebyli na vojně. Velké starosti dělalo živobytí. Ve městech stály
dlouhé fronty na chleba a mouku. O mase a tucích se smlouvalo. Lidé z měst i
vesnic chodili od mlýna ke mlýnu pro trochu mouky. Na podzim si vozili lidé do
Prahy i pytle brambor. Našli se nesvědomití lidé, kteří příliš předražovali. Říkalo se
jim keťasové. Na nádražích stály kontroly a odebíraly zvláště mléko a tuky. Vesnice
navštěvovaly  rekviziční  komise  s úředníky  okresního  úřadu  za  asistence
maďarských vojáků. Všechno prolezli a kde se co nalezlo, bez náhrady bylo vzato.

Tak Jan Řežábek 29 si schoval mouku, kterou nemusel skovávat, protože mu
patřila.  Kontrola  ji  našla  a  hospodář  klekl  před  komisaře  a  prosil  ho,  aby  mu
mouku  nebral,  aby  měly  děti  co  jísti.  Komisař  naň  spustil,  že  už  měly  dávno
pochcípat. Mouku odebrali,  ale na zákrok předsedy okresní hospodářské komise
Josefa Tomáška byla vrácena.

Ve mlýnech se mlelo na černo. Když kontrola našla nějakou závadu, určila
mlynáři, aby odvezl mouku do Milevska. Hospodář, který tam měl obilí bez lístku,
nedostal ani pytle. Trestán však nebyl nikdo.

Rok 1917 byl suchý, od jara do podzimu nepršelo. Nebylo krmení, nebylo
slámy. Lidé dobrovolně dávali dobytek na rekvizici a zůstalo ho málo. Na práci přišli
do vsi ruští zajatci. Byli v číslech: 1, 2, 6, 7, 12, 16, 19 a 41. Byli zde spokojeni a
lidé je měli rádi.

1918
Vědělo se již,  že  válka nemůže dlouho trvati,  zvláště  když Amerika,  která

vyhlásila  loňského  roku  válku  Německu  (také  Japonsko  válčilo  proti  Německu)
dopravovala vojsko a materiál do Francie. Ponorková válka zklamala. Čeští vojáci na
italské frontě slyšeli z italských zákopů český zpěv. Nechtěli již bojovat, přebíhali
k Italům. Z dovolené se nikdo nevracel, utíkali do lesů, tvořily se tzv. zelené kádry.
Čeští  spisovatelé  na  svém  manifestu  v Praze  jasně  prohlásili  jménem  českého
národa jeho tužby a přání. Poslanci čeští na říšské radě utvořili  český svaz, aby
mohli hájiti práva českého národa.

Také v naší vesnici se vědělo, že válka přinese velké změny v osudu národa.
Pronikly  zprávy  o  práci  prof.  Masaryka  v zahraničí.  Obecní  výbor  jmenoval
spisovatele Aloise Jiráska čestným občanem Hrejkovic za neohrožené hájení práv
našeho národa. Vlastnoruční dopis, v němž dne 22. června 1918 děkuje spisovatel
za čestné občanství, je zachován.
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Vyučování po dobu války na naší škole bylo ubohé. Řídící učil střídavě v obou
třídách, nebo zaměstnán ve věcech zásobovacích, vůbec neučil. R. 1918 onemocněl
a  za  něho  přišel  učitel  Skalička.  Žáci,  kteří  již  zastali  nějakou  práci,  do  školy
nechodili.

Bída dostoupila vrcholu. Jako by i příroda válce nepřála. Když kvetla
žita, uhodil mráz a zničil květy. Pouze po vrškách měla žita zrna, v dolinách byla
úplně prázdná. Snad po celé Evropě a také v naší obci zuřila chřipka Španělská
zvaná. Hodně starých lidí jí podlehlo.

Kuřáci  měli ve válce svízelný život. Tabáku a cigaret pro civily bylo málo.
V tabákových továrnách se kradlo a za keťaské ceny kuřivo prodáváno. Za kuřivo se
vyměňovaly potraviny. 

Rakousko  doklepávalo.  Poslední  odvody  ročníku  1900.  Narukoval  Josef
Havlíček  a  Frant.  Jaroš  34.  V červnu  zahájena  poslední  ofenziva  na  Itálii.
Ztroskotala a vše se řítilo. Americké tanky ve Francii pronikly německými zákopy a
přinutily  Němce  k trvalému ústupu.  Srbové  pronikli  s anglickou  pomocí  do  své
země a v krátké době ji vyčistili od nepřítele. Rakousko žádalo o příměří a chtělo
také jednati s českým svazem. Americký prezident Vilson stanovil 14 bodů, za které
když Rakousko přijme, mohlo být příměří povoleno. Mezi nimi – sebeurčení národů.
Nikdo z nás si však neuvědomil význam těch slov, ale viděli jsme, že bude konec
války, konec vraždění a lidské bídy.

Žili jsme v očekávání, až přišel

28. říjen 1918
Slunný  podzimní  den.  Polní  práce  byly  dodělávány,  mlátilo  se  obilí.  Po

poledni  přijížděl  rolník  František  Kožíšek  s koňmi  z Milevska.  Koně  a  vůz  byly
okrášleny fábory a praporky v českých barvách. Volal na udivené lidi – konec války,
mír, máme samostatnost. A hned byla plná náves lidí. Poslouchali vyprávění, jak do
Milevska přišel telegram, že Rakousko přijalo americký návrh na příměří a hned
poté v Praze ujal se národní výbor správy nového státu.

Plné Milevsko je českých praporů a mizí viditelné odznaky rozpadlé rakouské
říše. Také u nás strhávány a rozbity plechoví orli na trafikách a na škole vesele
zavlál bíločervený prapor. Nadšení a radost byla veliká. Několik mužů se vypravilo
do Milevska, kde uspořádán průvod, který stanul před hejtmanstvím a kde okresní
hejtman sliboval lidu, že bude věrně sloužit českému státu. Pozornost budil oddíl
osmahlých vojáků od zeleného kádru s tabulkou „desertéři“.

Vláda věcí Tvých vrátí se do rukou Tvých o národe můj – věštba Komenského
stala  se  skutkem.  Vina  Bílé  hory  odčiněna.  Dohodou  se  Slováky  vznikla
Československá  republika  a  připojeno  k ní  i  území  zvané  Podkarpatská  Rus.
V Praze  se  utvořila  vláda  republiky  a  Praha  a  celý  národ  slavnostně  přivítala
prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Také od nás bylo toho dne několik lidí
v Praze.

Ihned  po  pádu  Rakouska  vraceli  se  vojáci  domů.  Mladší  však  ihned
nastupovali u svých pluků a šli obsazovat hranice a vyhánět Maďary ze Slovenska. 

Všeobecná radost byla kalena zvlášť v rodinách, jimž se některý člen nevrátil
– buď syn, nebo manžel a otec. A nevrátilo se jich do naší obce hodně.

Padli ve válce
1. Hlavín Antonín, syn rolníka č. 8. Narodil se 1891. Vystudoval hospodářskou

akademii v Táboře a byl zaměstnán jako adjunkt na velkostatku. Nastoupil
jako jednoroční dobrovolník k ppl. 102 r. 1913. Prodělal tažení v Srbsku a
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padl jako četař aspirant z jara 1915 u Lopjenky v Karpatech. Po smrti byl
povýšen na praporčíka a rodičům posláno jeho vyznamenání.

2. Hlavín Bedřich, mladší bratr výše uvedeného, narodil se r. 1893. Vystudoval
na učitele a učil 1 rok v Bechyni. Odveden r. 1914, narukoval v srpnu téhož
roku k záložnímu pomocnému pluku 28 do Lince. Odjel na ruské bojiště jako
četař  aspirant,  byl  raněn a  zemřel  ve  Vídeňské  nemocnici  v lednu  1916.
Převezen do Milevska kde byl v rodinném hrobě pohřben.

3. Hlavín  Jan,  bratr  obou  výše  popsaných,  narozen  1896.  Vyučil  se
elektrotechnikem,  studoval  vyšší  průmyslovou  školu  v Praze.  Odveden  r.
1915 k záložnímu pomocnému pluku 6 v Chebu. Odjel na italské bojiště a
byl r. 1917 zajat. Vstoupil do čsl. legií k 33. pluku. Na bojišti onemocněl a
zemřel r. 1918 ve Veroně v Itálii, kde je na vojenském hřbitově pohřben.

4. Kahoun Jan, syn obecního posla, narozen 1893. Byl zaměstnán jako čeledín.
Odveden v říjnu 1914 a 26. téhož měsíce narukoval k ppl. 102 do Benešova.
Po výcviku odjel na ruské bojiště a tam dle vyprávění kamarádů byl jako
nemocný postaven na stráž před zákopy, byl při vystřídání nalezen umírající
zmrznutím (únor 1915).

5. Kahoun Josef,  bratr výše popsaného Jana, nar. 1887. Zemědělský dělník,
záložník 28. záložního pomocného pluku Písek. Nastoupil v mobilizaci a odjel
za týden na srbské bojiště. V prvním boji 16. srpna byl zajat. Pracoval na
stavbě dráhy a při ústupu srbské armády přes Albánii v zimě 1915/16 na
nějakém vrchu neznámého jména zemřel. Zanechal vdovu a 1 dítě.

6. Kahoun Bedřich,  syn bývalého rolníka z č.  34,  narozen 1896.  Žil  s rodiči
v Písku,  kde  navštěvoval  reálku.  Roku  1913  se  dal  dobrovolně  na  vojnu
k záložnímu  pomocnému pluku  28.  Na  počátku  války  odjel  s plukem na
srbské bojiště a od té doby je nezvěstný. Dle úsudku spoluvojínů zahynul asi
v řece Drině v noci z 15. na 16. srpen 1914 při náhlém přepadu pluku Srby.

7. Kothera Augustin narozen 1897 v č. 51. Vyučil se zedníkem. Narukoval v 18ti
letech r. 1915 k pluku č. 102. Na frontě onemocněl na revmatismus a zemřel
v Písku doma, pohřben je v Milevsku.

8. Kovář František, zemědělský dělník. Pocházel z Přílepova. Narukoval jako 42
letý r. 1917 k pomocnému pluku 102. Na ruské frontě byl zajat a od té doby
nezvěstný.

9. Kozelka Vojtěch, syn vdovy cestářky. Narozen 1891, nastoupil k pomocnému
pluku 102 v srpnu 1914. V prosinci upadl do Srbského zajetí. Ze Srbska byl
převezen přes Albánii, Itálii do Francie, kde pracoval v přístavech. Zemřel na
zápal plic v městečku Tromelouph (!?).

10.  Macháček František č. 42. Narukoval jako 41 letý r. 1914 k domobraně pl.
28 do Písku. Konal strážní službu v Srbsku. Roku 1917 přišel na italskou
frontu, kde byl těžce raněn. Zemřel 5. 6. 1917 ve vojenské nemocnici.

11.  Král  Antonín.  Přiženil  se  z Níkovic  do  č.  57.  Narukoval  v mobilizaci
k pomocnému pluku 102. Odjel na Srbské bojiště, kde onemocněl na úplavici
a zemřel 24. 10. 1914 někde v Uhrách.

12.  Novotný Jan, syn kováře č. 10. Narozen 1888. Na vojnu odešel v lednu 1915
k pomocnému  pluku  102.  Po  výcviku  odjel  na  ruské  bojiště,  kde  padl
v květnu 1915.

13.  Peterka Bohumil, syn chalupníka z č. 50. Narukoval v únoru 1915 ve stáří
32 let k pomocnému pluku 102. Odjel na ruské bojiště a tam zmizel.

14.  Tříska Jaroslav, nar. 1891 z č. 12. Odveden r. 1912 k pomocnému pluku 28.
Válka ho zastihla na delší dovolené. Nastoupil a s plukem odjel na srbské
bojiště, kde byl v prvním boji z 15. na 16. 8.1914 zajat. Byl v Zaječaru a Niši,
kde zemřel v lednu 1915 na tyfus.
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15.  Koška František pocházel z č. 22. Vyučil se řezníkem a usadil se ve Vídni,
kde se oženil. Ve válce nastoupil jako záložník k pomocnému pluku 102. Byl
raněn, zemřel r. 1915 v nemocnici ve Vídni.

16.  Hejna František,  nar.  1895.  Vyučil  se  instalatérem.  Narukoval  v  březnu
1915  k dragounskému  pluku  14.  Na  frontě  byl  raněn,  propuštěn  domů,
živořil a po skončení války zemřel.

Ze zajetí v Rusku se vrátili: Bratři mlynářovi Karel a Josef Pauknerovi, Čunát
Josef  9,  Tříska Jindřich 12,  Pinc František 13, Kazimour Jaroslav 16,  Pinta
Karel  31,  Tomášek František 39,  Hrůza Antonín 48, Peterka František 39 a
Dolejší Václav 62.

Z Itálie přijel s domobranou Jan Klíma. Teprve nyní jsme se dozvěděli pravdu
o zahraniční  armádě –  legionářích  v Rusku,  Itálii  a  Francii.  S francouzskými
legiemi přijeli:

Kopecký Karel, učitel působící v obci od r. 1907. Narukoval ve válce k 75.
pomocnému pluku, byl zajat v Srbsku, přepraven přes Albánii do Itálie, odtud
do Francie, kde se r. 1917 přihlásil do čsl. vojska k 22. pluku.

Boreš František, rolník č. 4. Zajat v prosinci 1914 v Srbsku, prodělal hrůzný
pochod smrti přes Albánii do Itálie na ostrov Asimaru (!?), odtud převezen do
Francie, kde pracoval spolu s učitelem Kopeckým v přístavech při vykládání lodí.
Ku konci války byl zařazen k 22. pluku a přijel s ní před Vánoci do vlasti.

Dvořák  František,  syn  domkáře  č.  72.  Za  války  nastoupil  k pomocnému
pluku 102. Byl zajat v Itálii, převezen do Francie a nastoupil k 22. pluku. 

S italskými  legionáři  přijel  Zelenka  František,  kameník  z č.  70.  Odjel
s domobr. plukem 28 na bojiště. R. 1917 byl v Itálii zajat, přihlásil se do legií a
byl přidělen k 33. pluku.

Později se vrátili legionáři z Ruska. 
Teska Jan, kolář z č. 36. R. 1914 odjel s domobr. plukem 28 na Rusko, kde u

Kraníka (?) 8. září zajat.
Smrt Karel  č.  19.  Odjel  na ruské bojiště  s domobr.  plukem 28.  Zajat  byl

1914. Do legie se přihlásil a byl zařazen do 8. pluku.

1919
V červnu 1919 byla provedena mobilizace dalších ročníků, pokud byly doma

ponechány,  aby  mohly  býti  ukončeny  boje  s Maďary  o  Slovensko.  Vláda  chtěla
stabilizovat  měnu,
proto  bylo
provedeno
kolkování  všech
rakouských peněz.
Na  peníze  byly
přilepeny  kolky.
Dále  byl  sepsán
všechen  nemovitý

a movitý majetek, každý kus dobytčete, každý kus nábytku. Zjišťován byl přírůstek,
aby mohla býti vyměřena dávka z majetku a přírůstku majetku, která byla později
vyměřena.

V červnu provedeny volby do obecního zastupitelstva a na starostu. Zvolen
byl  opět  Bohumil  Paukner,  rolník z č.  44,  který  starostoval  od  r.  1913.  Obecní
pozemky měly býti propachtovány, ale obecní zastupitelstvo je přidělovalo za staré
ceny pachtovní, při  čemž byly některým bývalým pachtýřům pozemky odebrány.
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Bylo trochu hluku z toho,  ale  zůstalo  při  tom.  Obecní louky u Záhorských a u
Budáka a louka „Olšovská“ byly odedávna v užívání sedláků nebo chalup od statků
oddělených (35, 37). Neplatili z nich a obec platila daně. Užívání bylo přerušeno a
obec louky pronajala. 

Obec prodala  zdejšímu příslušníku Josefu  Šimečkovi  místo  pod  stavbu a
jmenovaný vystavěl toho roku domek č. 73. Jan Vlk č. 26 prodal domek č. 13, jejž
zdědil po otci, svému švagru Františku Pincovi z č. 56. František Hadáček z č. 53
prodal  po  otci  zděděnou  chalupu  Františku  Huňáčkovi,  který  sloužíval
v Jenišovicích a zřídil si krejčovskou dílnu v Milevsku.

Roku 1919 si zima přivstala, napadl již 29. října sníh, takže orba pod jarní
setbu  nebyla  dokončena.  Oralo  se  v únoru.  Obilí  se  ještě  dávalo  na  povinnou
dodávku. Také dobytek se ještě rekvíroval.

Čtenářsko-ochotnická  jednota  zahájila  činnost.  První  divadlo  sehrála  za
řízení učitele Kopeckého drama Vojnarka, která se začala již nacvičovat v r. 1914 a
válka hru přerušila.

Zábavy taneční byly konány již ku konci r. 1918.
Ve škole se začalo správně učit. Přišel sem mladý učitel a školu spravoval

učitel  Kopecký  Karel,  který  zde  pak  zůstal  za  řídícího  učitele,  neboť  pan  řídící
Dubský již ležel jsa těžce nemocen a byl dán do penze. Dne 15. srpna 1919 po
téměř  40ti  letém  působení  v obci,  o  jejíž  rozvoj  hospodářský  a  kulturní  má
nehynoucí zásluhy, opouštěl nás a odcházel na odpočinek do Milevska. Hasičský
sbor  v plném  počtu  šel  vyprovoditi  svého  velitele,  členové  kampeličky  svého
pokladníka a školní děti i již dospělí lidé svého učitele.

A  již  4.  října  téhož  roku  doprovázen  jest  vděčnými  občany  a  hasičským
sborem na poslední cestě na milevský hřbitov. Budiž mu země lehká! Byl v té době
na svém místě a vyoral za daných poměrů brázdu hlubokou na dědičné roli národa.

Poslední bývalí ruští zajatci odjeli domů. Také uprchlíci, polští Židé odešli.
Podle  nové  ústavy  vládne  v obcích,  okresech  a  státu  lid  svými  volenými

zástupci. Pro volby sestavovány 2krát ročně voličské seznamy. Pro volbu sestavuje
každá  strana  svoji  kandidátku,  mandáty  se  přidělují  podle  počtu  hlasů
odevzdaných  pro  jednotlivé  kandidátky.  V naší  obci  se  ustavily  prozatím  dvě
politické strany, a sice republikánská (agrární) a tzv. Čiperovci, po svém předáku
Čiperovi – strana malozemědělců, odnož strany čsl. socialistů. Do obecních voleb
podali Čiperovci kandidátku, ale nedbali rakouských předpisů. Takže byli zvoleni
jen  kandidáti  strany  republikánské.  Čiperovci  podali  odvolání,  ale  bezvýsledně.
Z toho vznikly politické třenice.

1920
Hospodářství a zásobování bylo ještě vázané. Byly

vydávány nesamozásobitelům moučenky, chlebenky (v
obci  32  kusů),  poukazy  na  brambory  (9  kusů),
cukřenky,  poukazy  na  petrolej  a  poněvadž  ho  bylo
málo,  svítilo  se  karbidem  ve  zvláštních  lampách.
Dobytka bylo málo a také se dával na dodávky. Již v r.
1918 objevila se v panských lesích mniška a r. 1920 již
zachvátila  celý
sobědražský revír. Starší
lesy  byly  sežrány  a
kvapně poráženy. Kácelo

se po zimě, v létě, po celé tři roky a dříví vozeno na
dráhu do Milevska a na řeku. Z počátku se platilo od
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1 m3 na dráhu 50 Kč, později polovic. Naši povozníci byli pilní a říkalo se o nich, že
spí pod hodinami. Pracovali tady dělníci až od Třeboně. 

Toho roku koupil Bartoloměj Dolejší, Josef Jaroš a Čeněk Kahoun od obce
pozemky pod stavbu, 1 m2 za 1,25 Kč a vystavěli domky č. 74, 75 a 76. Karel Pinta
vystavěl domek č. 31 a Josef Hejkal na Chlumci č. 24.

Pracovní doby byla snížena na 8 hodin denně. Plat zedníka byl 2,50 Kč za 1
hodinu.  Uzákoněno  bylo  povinné  nemocenské  pojištění  zemědělské  čeledi  a
dělnictva.

Josef Blažek postoupil chalupu svému zeti Františku Kuchtovi z č. 37. Josef
Ryant z Níkovic se přiženil do č. 58.

V rybníce  se  utopila  2.  května  1920  Božena Tesková  z č.  36;  sloužila  ve
mlýně. V srpnu se utopil v Jezeře Vojtěch Tlašek, zvaný starý Vojta před očima své
ženy a lidí pracujících na poli. Dobrý plavec vyháněl husy z vody a dostal křeče.
Dlouhá léta pásl husy celé obce na drahách a strnišťadlech. 

Dne 18. 5.  se  konaly  první  volby do národního shromáždění  a  25.  5.  do
senátu. 

První  odvody  v republice:  Z ročníků  1898/1899/1900  odvedeni  Novotný
František, Josef Havlíček a František Paukner 2.

Řezník Vincenc Janeš, nájemce hostince 46 koupil hostinec a pozemky od
Řeháka ze Slavoňova. František Vlk začal provozovati kovářství v č. 26.

1921
Rok 1921 byl suchý. Krmení dosti časně přischlo, ale úrody byla slušná na

zrno. Jarní práce v polích byla ukončena již počátkem dubna. Lidé i potahy byly
zaměstnány stále v lesích. 

Veškeré  ???  zanikly  a  zásobování  bylo  volné.  Také  trhy  na  dobytek byly
zvolněny, ale ihned zaraženy, neboť se na okrese objevila kulhavka a slintavka. U
nás byla v dubnu asi  ve třech stájích, ale  slabého průběhu. Pak zase byly trhy
povoleny. Za krávu se platilo, až 10 000 K. Voli stáli až 20 000 K. 

Vdova po tesařském mistru Kortanovi předala chalupu č. 25 neteři a jejímu
muži  Čeňku Kotherovi,  který  pocházel  z Dmýštic.  Jan  Kovář  přepustil  chalupu
schovance  (Poznámka  I.  K.:  schovanka  je  cizí  dívka  vychovávaná  v rodině  jako
vlastní), která si vzala V. Cmunta z Kotejřiny.

Trafiky v obou hostincích byly zrušeny a prodej tabáku dostal Josef Blažek
z č. 67 – válečný invalida. Kahoun Čeněk č. 76 začal živnost krejčovskou.

Až do r. 1921 nevybírala obec obecních přirážek. Za války udělán dluh, přišla
platit  dávka z majetku a pachtovné z obecních polí  r.  1919 nebylo přizpůsobeno
znehodnocené měně. Obecní výbor hledal příjem a usnesl se, by se platil  nájem
z příorků, které užívají  někteří sousedi a to 15 Kč z míry; poměra se má zajistit
odměřením. Pak se usneslo, vybrati v r. 1921 500 %ní přirážky obecní k pozemkové
výdělkové a domovní dani a 15 % k dani činžovní

1922
Podzim r. 1922 byl mokrý. Brambory se vybíraly z vody a ve sklepích hnily.

Těžká pole po bramborách nemohla býti zaseta. 
Josefa Kahounová, vdova po padlém vojínovi koupila stavební pozemek od

obce a vystavěla domek č. 77.
František Kožíšek prodal cihelnu Pavlu Kůrkovi, příslušníku obce Myslíč u

Benešova.  Kůrka  rozšířil  a  přistavěl  domek  u  cihelny,  aby  se  stal  způsobilý
k obývání. Domek byl očíslován č. 78.
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Byla prováděna pozemková reforma u dvora Jenčovice. K naší obci připadlo
asi (?) měr. 1 míra stála (?) K.

Honitba byla pronajata Orlíku do r. 1924 za roční nájemné 110,-Kč. Obecní
zastupitelstvo podalo na Orlík žádost za zrušení nájemné smlouvy, což se stalo.
Honitba byla pronajata J. Bočanovi do Milevska a na polovině mohl střílet každý
občan mající honební lístek.

Toho  roku  byla  válcována  okresní  silnice  Milevsko  –  Kostelec.  U  každé
vesnice lámán kámen, 1 m3 za (?) Kč.

Josef Čunát, syn zemědělského dělníka přiženil se do čísla 9. 
V té  době  rozmohla  se  u  nás  kameničina.  Stavební  ruch  v republice

vyžadoval  práci  všech stavebních oborů. Kameníci  místní  i  z jiných vesnic dělali
v našich lomech pro několik mistrů. Výrobky jejich, jako schody aj. byly posílány
dráhou i  povozy  do  bližších  míst.  Přibylo  mnoho učedníků.  Kameník  František
Zelenka č. 70 dostal živnost na hrubou práci kamenickou. Také na zedničinu a
tesařství šlo dosti učňů.

Anastázie  Pincová  dostala  živnost  hokynářskou  (Poznámka  I.  K.:  tj.  dnes
smíšené zboží). Vykupovala vejce, máslo a drůbež.

Benzinové motory a čistící mlátičky koupili Josef Paukner č. 6, Jan Smrt 7 a
Jaroslav Kazimour 16.

Dne  3.  9.  pořádáno  hasičské  okrskové  cvičení.  Cvičeno  na  maršovém
trávníce.

1923
Roku 1923 byla vedena naším katastrem elektrická linka od Velké ke Lhotě

Pechové a pak ke Kostelci. Jámy pro sloupy kopali zdejší lidé pod dozorem úředníka
firmy, který byl ubytován ve vsi.

Vypršelo  funkční  období  obecního  výboru  a  vypsány  volby.  Podány  2
kandidátky  a  to  strany  republikánské  a  Domoviny  a  malozemědělců  od  strany
socialistické. Agitace byla úporná a neobešla se i bez hádek. Strany byly přibližně
stejné a dostaly po 6 mandátech. Ve volbě na starostu byl zvolen 7 hlasy František
Kožíšek, rolník z č. 3 za stranu republikánskou.

1924
Dne 3. března 1924 usneslo se obecní zastupitelstvo na elektrisaci obce na

obecní náklad, který bude hrazen přirážkami. Z povinnosti placení vyjmuti budou
samoty a Chlumek z toho důvodu, že pro ně výhoda elektrisace jich vzdáleností jest
znemožněna.

Dne  6.  dubna  usneseno,  aby  všem občanům postaveny  na  náklad  obce
přípojky až k deskám, a sice v každou dobu, kdy se přihlásí. Po dostavění sítě musí
býti aspoň 5 přihlášek, jinak jednotlivec hradil by si výlohy sám.

Dne 20. 7. zadáno osvětlení kaple A. Třebískému z Milevska za 300 Kč a
osvětlení  školy  firmě  „Ves“  za  600  Kč.  Jmenovaná  firma  stavěla  síť  po  obci  a
přípojky. Domovní instalace prováděla většinou firma Dobrovský z Tábora. 1 světlo
počítáno za  100 Kč.  Stát  dával  subvenci  na elektrizaci  pouze  družstvům, proto
utvořeno  v obci  elektrárenské  družstvo,  jehož  členem se  obec  stala  a  družstvo
finančně založila. Každý člen zaplatil podíl 150 Kč.
Družstvo dostalo:
od 39 členů podílů  5 850 Kč
od obce na kmen. vklad, transf. a síť 63 733 Kč
státní subvence 38 750 Kč
okresní subvence 10 403 Kč
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Zaplatilo:
(?) svazu elektr. na kmen. vklad 40 000 Kč

-  „   -        za transform, a jiné 38 125 Kč
Firmě Ves za sekund. síť a přípojky 31 191 Kč
Ústřední jednotě členský podíl  1 000 Kč

Přes léto byly  všechny práce hotovy a v sobotu dne 25. října před naším
posvícením večer prvně rozlilo  se  jasné světlo elektrické ze  sloupů na návsi,  ve
světnicích a stájích. Žentoury byly odstraněny a motory elektrické pohání řezačky i
mlátičky. Z počátku stála 1 kWh motorová 2 Kč, světelná 3,50 Kč, nájem z hodin 5
Kč měsíčně.

Obecní zastupitelstvo se usneslo na větší opravě cesty do Lacin. Práce má být
bezplatná, dle částí daně kat. má být stanoven počet pracovních dnů poplatníka. 1
koňský  povoz  počítán  10  mužských  pracovních  dnů.  Pracovní  doba  8  hodin.
Opravena jmenovaná cesta. Kámen byl lámán v panských lesích.

R. 1924 vystavěl Bareš František 4 a Jankovský Václav 38 obytné stavení.
Otakar Justic upravil taneční sál v hostinci zřízením zrcadlového stropu.
Čtenářsko-ochotnická jednota dala  udělat  nové  jeviště  a  staré  prodala do

Níkovic.
Bohumil  Paukner  41  dostal  povolení  na  obchod  –  hokynářství.  Cukr  a

některé ještě věci nesměl prodávat. Do té doby chodila denně do Milevska Barbora
Klímová – stará Vašíčková a nakupovala zboží a věci, o které jí lidé požádali. Jako
odměnu brala nejraději živobytí.

1925
Po  dlouhé  době  byla  obec  postižena  krupobitím.  1.  června  v pondělí

svatodušní, kdy žita už byla v plném květu, přihnal se od Chlumu mrak. Při velkém
větru padaly suché kroupy a zničily žita v úzkém pásu od velických hranic ke vsi,
směrem na hrejkovickou silnici. Nejhůře bylo u Klinkova lesíka. Na pšenicích ještě
nevymětaných bylo škody málo. U rybníka ani nekáplo.

Na  splacení  elektriky  prodalo  obecní  zastupitelstvo  ve  veřejné  dražbě
pozemky:  č.  parc.  56,  173/1,2,  174,  1185,  1186/1,2,  1137/20,  1139,  1140,  1141,
1142, 1143, 1144, 1146/2, 1147, 1148 a 1151 úhrnem ve výměře 3ha 85 a 71 m2.

R. 1925 vystavěla milevská příslušnice, dlouho již v naší obci bydlící, domek
č. 79 na pozemku koupeném od (?).

Obec zadala  v oficiálním řízení  opravu pastoušky,  nový krov  a  krytinu za
1 296,44 Kč firmě Bočan Milevsko.

Již dlouho se jednalo o odměření příorků, a obecní zastupitelstvo beze všeho
zákony nařízeného postupu se na odměření usneslo a ihned zadalo firmě Ing. Černý
Praha – Nusle. Vyměřování mělo býti dle smlouvy skončeno do r. 1926 za odměnu
15 500 Kč a mohla býti ještě překročena. Jak vždy, bylo i tenkrát proti usnesení po
hospodách  smluveno  a  obecní  zastupitelstvo  zase  své  usnesení  zrušilo.  Firma
požadovala  náhradu  a  obec  zamítla.  Byla  podána  r.  1927  žaloba.  Obec  byla
odsouzena v Praze u soudu k náhradě 2 200 Kč. Svému právnímu zástupci JUDr.
Kotnerovi z Milevska zaplatila obec 800 Kč.

Roku 1925 vybírala obec přirážky 155 % a školní 125 %, úhrnem 280 %.

1926
Rok 1926 byl katastrofálně mokrý. Jaro dobré, ale od počátku června počalo

pršet. Bouře téměř denně i několikrát za sebou. V rybníce se voda skoro přelévala
přes hráz a stavidla musela být často vytahována. Sena se sušila ještě v polovině
července a byla špatná. 
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Také ve žních při svážení jařin přišly bouře s průtržemi a vozy s naloženým
obilím zůstaly stát na poli. Pro mokro se těžko sváželo. Pak už bylo pěkně až do
zimy.  Úroda  obilí  byla  slušná,  ale  brambory  téměř  žádné.  Na  „Trnkách“  a
„Pasekách“ se ani neovorávaly. Sekala se na nich tráva. Při přeorávání se nasbíraly
také na 12 měrách pole 3 pytle bramborů, velikých jako ořech. 1q brambor se platil
až 120 Kč.

Roku 1926 vystavěl Josef Havlíček domek č. 80 a František Čunát č. 81 na
tzv. Kazimourovém trávníčku koupeném společně od Josefa Pauknera č. 6.

Platy obecních funkcionářů. Byl upraven plat zvoníkovi na 250 Kč, starostovi
300 Kč, za písaření 200 Kč a poslovné 150 Kč (posel tč. nebyl).

Rok 1926 byl bohatý na přesuny majetku v obci. Jan Smrt, majitel statku č.
7 prodal statek a vystěhoval se do Milevska, kde koupil vilku s polmi. Pole v dražbě
rozprodána. Stavení koupil Karel Pinta z č. 31. Chalupu 31 koupil Josef Šimeček,
domkář z č. 73. Domek č. 73 koupil od Šimečka zdejší příslušník Václav Blažek, syn
výměnkáře z č. 67. 

Dále prodala Marie Kazimourová, vyměnkářka z č. 16 patřící jí chalupu č. 18
Josefu Mendlíkovi z č. 30. Chalupu č. 30 koupil od Mendlíka Jan Klíma, cestář. 

Podružský  domek  od  č.  7,  čp.  63  koupil  v domku  bydlící  Josef  Klíma,
zemědělský dělník, manžel porodní asistentky (báby) a domku se říkalo u Bábů.

Do obecní pokladny přišly pěkné příjmy, neboť již od r. 1921 byly z prodejů
předepisovány dávky z přírůstků hodnoty nemovitosti a téměř 90 % přišlo do obecní
pokladny. Dávku platil  dle zákona prodávající, ten však ji smlouvou přenášel na
kupujícího.

Proveden pronájem obecních pozemků na dobu 6 roků. Obecní zastupitelstvo
se usneslo povýšit vyvolávací cenu o 1 a 7/10 (Poznámka I. K.: tedy na 2,7 násobek
původní ceny).

Obec stanovila  ponocným Josefa  Havlíčka č.  80 a  Č.  Kahouna č.  76.  Za
odměnu dostali do užívání 8 měr obecních polí. 

Obec prodala  pole,  tzv.  Mendlíkovu stráň za  2 500 Kč  Janu Havlíčkovi  a
jmenovaný postavil na poli domek č. 82.

Josef Pikous, jehož matka pocházela z Velké, vystavěl na pozemku koupeném
od Josefa Mendlíka domek č. 83.

Pozemek,  tzv.  Kubíčkův  trávníček  č.  parc.  1562/1 byl  prodán  ve  veřejné
dražbě Janu Řežábkovi č. 29, který ho dlouho bezplatně užíval.

Kameník František Zelenka dostal jako legionář živnost kamenosochařskou.
Byl oprávněn zhotovovati pomníky a kříže apod.

Karel Smrt složil zkoušky, dostal koncesi mistra zednického a začal prováděti
stavby.

Již  po  válce  tehdejší  starosta  Bohumil  Paukner založil  fond na postavení
pomníku padlým ve světové válce, a konal sbírky k tomuto
účelu. R. 1927 přikročeno k stavbě. František Zelenka byl
pověřen, aby se podíval v okolí na již postavené pomníky a
vybral vzor. Schválen pozměněný vzor pomníku v Letech u
Mirovic. Pomník zadán k zhotovení Františku Zelenkovi za
9 000 Kč a přidáno mu ještě 1 000 Kč. Na valné hromadě
občanů  usneseno  celý  park,  v němž  pomník  měl  státi
ohradit  drátěným  plotem  s podezdívkou.  Občané  se
zavázali  pomocné práce  a  povozy  zdarma vykonati.  Plot
zhotovil  kovář  František Novotný.  Od hasičské  kolny  až
k pomníku  položeny  na  náklad  obce  betonové  roury  a
silniční  příkop byl  zavezen. Náklad byl  uhrazen z fondu
(4 000 Kč) výnosem ze slavnosti svěcení a ostatní zaplatila
obec. 
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V neděli dne 7. července byl pomník odhalen a posvěcen za účasti mnoha
lidí,  hasičů,  legionářů,  družiček  a  spolků.  Slavnost  zahájil  starosta  František
Kožíšek a  slavnostním řečníkem byl  řídící  učitel  Kopecký.  Po  jeho proslovu byl
pomník odhalen a důstojným pánem od sv. Jana Švecem, který chodil do naší školy
vyučovat  náboženství,  vysvěcen.  I  tato  krásná  slavnost  měla  dozvuky,  které
vyplynuly ze  sporů mezi  kruhy příliš pokrokovými a kruhy náboženskými.  Také
politická  řevnivost  stranická  byla  příčinou.  Dva  členové  výboru  pro  postavení
pomníku vystoupili.

Bylo  před volbami  do  obcí  a  tu  jako  vždy  vtrhli  do  obcí  političtí  řečníci.
V hostinci  u  Janošů  konána  schůze  strany  čsl.  socialistů.  Byly  podány  dvě
kandidátky republikánské strany a strany čsl. socialistů. Volilo se dle poměrného
zastoupení  a  strana  republikánská  dostala  9  mandátů  v zastupitelstvu  a  čsl.
socialisté 3 mandáty. Starostou zvolen 10 hlasy Jan T5íska, zedník č. 12 za stranu
republikánskou.

1928
Letošní rok byl celkem suchý. Zima byla mírná, jen s několika mrazíky, bez

sněhu,  pole  holá.  V květnu spáleny  mrazy  květy  stromů.  Ku  konci  dubna  bylo
zaseto. Přes celé léto spadlo než málo vydatných dešťů. Vedra až 30°C.

Úroda obilí byla slušná, mimo písčitých polí, kde obilí přischlo. Brambor bylo
také dost, ale píce málo. Jetele špatné, druhá seč téměř žádná. Na lukách sena
málo, otavy ještě méně.

Dobytek se prodával mladý za 4 Kč za 1 kg živé váhy. Na podzim trochu ceny
zpevnily na 5 – 6 Kč/1 kg. Obilí platilo žito as 160 Kč, pšenice 180 Kč, ječmen 150
Kč, oves as 140 Kč. Brambory 30 Kč za 1 q.

Již před válkou zde byla známa struska (Thomasova moučka – I. K.), užívá se
jí pod jetel. Také vápna se hodně používá. K obilí se používá dusíkatého vápna a
ledku i síranu. Thomasova struska stojí 70 Kč, dusíkaté vápno 190 Kč, ledek a
síran přes 200 Kč.

Les porážel Jaroslav Kazimour č. 16 a Paukner Josef č. 6 v lesích zv. Planiny.
Platilo se za dříví palivové 50, 60, 70 Kč. Kládí od 150 do 220 Kč/1 m3.

Obec dala zavézt louž na cestě u luk v Žebráčí a přes cestu položeny betonové
roury. 

Nákladem obce  opraven krov  na  kapli,  místo  latí  pobita  střecha prkny  a
lepenkou. Střecha pokryta eternitem, který dodal R. Svatek z Milevska.

Mlynář  Karel  Paukner  zboural  starý  nízký  mlýn.  Vystavěl  nový  o  dvou
patrech a opatřil moderními stroji.

František Klíma vystavěl na poli koupeném od Jaroslava Kazimoura domek
č. 84. Jeho žena, která podědila domek č. 79 po matce, prodala jej svému bratru
Františku Dvořákovi z č. 39. František Dvořák r. 1922 se přiženil na ½ chalupy39,
nyní tuto polovinu majiteli poloviny druhé Františku Tomáškovi.  (Pravděpodobně
chybí slovo odprodal, daroval, apod. – I. K.)

Barbora Divišová postoupila starou chalupu č. 59 a pole v Chobotě Bohumilu
Pauknerovi č. 41, u něhož se už delší dobu zdržovala, za doživotní zaopatření. B.
Paukner domek zbořil. 

Jan Řežábek č. 29 postoupil hospodářství zeti Františku Komárkovi z Líšnice.
Kromě obecního pastýře a deputátníka v č. 6 není v obci nájemníka. Všichni

bydlí ve vlastních domech.
Mládež jde za lehčím živobytím. Pokud není třeba v hospodářství, jde se hoch

učit zedníkem, tesařem, kameníkem nebo truhlářem a dívky na švadleny.
Na Chlumku v č. 24 objevila se spála a v č. 39 případ záškrtu bez nějakých

následků.

65



Svateb bylo 8. Narodilo se 11 dětí a zemřelo (3 novorozeňata). 
Na vojnu odvedeni 3 hoši – Josef Kothera č. 51, Karel Jaroš č. 34 a Josef Vlk

č. 26.
Z obce studovali 3 hoši a 1 dívka.
Obecní zastupitelstvo převzalo do správy  od Čtenářsko-ochotnické jednoty

obecní knihovnu. Knihovníkem zvolen řídící učitel Karel Kopecký, členy knihovní
rady Jan Tříska, t. č. starosta obce a František Boreš č. 4. Čtenářsko-ochotnickí
jednota sehrála 3 divadelní hry.

Letošní  rok  je  rokem  jubilejním.  Před  10  lety  náš  národ  nabyl  opět
samostatnosti. Po celý rok trvaly slavnosti, které pořádaly různé spolky, korporace a
organizace. Tak dne 17. května zúčastnilo se sjezdu a oslav zemědělců v Praze 21
osob  z naší  obce,  sjezdu  hasičského  2  hasiči  a  legionářského  4  legionáři.
Republikánská  strana  v Milevsku  oslavila  28.  září  (?)  kromě  10  letého  trvání
republiky také 80 let od zrušení roboty.

Dne 1. prosince přestala obecní samospráva jsa spojena s okresní správou
politickou v jeden úřad a  to  okresní  úřad,  jehož předsedou je  okresní  hejtman.
Samosprávný  okres  bechyňský  připojen  k okresu  milevskému.  Při  sloučení  měl
Milevský  okres  4  miliony  dluhu  a  Bechyňský  okres  přes  12  milionů  dluhu.
Hospodářské věci okresu spravuje dále okresní zastupitelstvo a první volby do něho
a do zemského zastupitelstva konány v neděli 2. prosince 1928. 
V naší obci obdrželi hlasů:
Strana Do okresního

zastupitelstva
Do zemského
zastupitelstva

Republikánská 148 150
Čsl. socialistická 48 50
Lidovci 22 20
Živnostníci 4 3
Sociální demokraté 1 2
Komunisté 4 5

Také letos se vypravilo procesí pěšky na Svatou Horu. Do kláštera procesí
nešlo. Nikdo se o to nestaral.

1929
Letošní rok počal zimou, jaké není pamětníka. Až do Nového roku bylo téměř

bez  sněhu.  Na  Silvestra  začal  padat  sníh,  kruté  mrazy  až  -40°C  střídaly  se
s vánicemi. Sněhu bylo asi 80 cm. Ještě ku konci března jsme prohazovali silnici
celým katastrem na náklad okresu. Dovoz uhlí váznul. Školy v celé zemi byly po 14
dní uzavřeny. Ke konci února byly ještě -21°C mrazy. Koroptve a zajíci běhali po
návsi  vyhublí.  Celé  houfy  koroptví  byly  nalezeny zmrzlé,  nebo uklované.  Plachá
vysoká zvěř musela být u zásypu hajným odstrkována, aby se všechna nažrala. Na
potoce namrzly ledy do značné výše pod most a lávku. V „Bodláčí“ byl rozházen
taras, aby se za ním při oblevě nestavěly ledy. Avšak při pozvolné oblevě vše klidně
prošlo.

Jarní práce polní začaly v polovině dubna a byly v polovici května skončeny.
Teprve  nyní  se  ukázalo,  jaké  škody  nadělaly  mrazy  na  stromech,  zvláště

mladé  stromy byly  zmrzlé  a  usychaly.  Ostatní  stromy  buďto  málo,  nebo  vůbec
nekvetly.

Hodně sněhu = hodně práce. Na lukách bylo hodně sena a otavy také tolik.
Žita byla napadena plísní sněžnou, ale v příznivém jaru si přisadila, že až místy
lehla. Ukazovala na slibnou úrodu.
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Přišel tzv. Černý čtvrtek – 4. července. Parný letní den. Jařiny v lehčí půdě
zasychaly.  K 5  hodině  odpolední  se  obloha zahalila  mraky.  K 6  hodině  se  strhl
strašný  vítr,  spustil  se  prudký  déšť  s krupobitím.  Stromy  se  shýbaly  k zemi  a
lámaly. Utlučené listí létalo vzduchem. Spousty vod se valí údolím. Krupobití šlo u
naší obce zase jenom pásem jako před 4 roky od hajnice Lacin na cihelnu. Ježto v té
straně bylo málo ozimů a většinou jařiny, nebyly škody nejhorší. Jinde bylo hůř.
Padly celé lesy a váleny chalupy.

Od polovice srpna téměř nekáplo. Práce byla pro sucho těžká a zaseté obilí
téměř nevscházelo. Brambor bylo hodně a platili 14 – 18 Kč/1q na nádraží. Obilí
kleslo pod výrobní cenu a hospodářství se nachází v těžkých poměrech. Ku konci
roku se v Milevsku platilo“ pšenice 150 Kč, žito 105 Kč, ječmen 100 Kč, oves 96 Kč.
Dobytka nešlo tolik na trhy, ježto se ho loni hodně vytlouklo a udržel ceny. Krávy
platily až 5 000 ks, voli 7,50 – 6,75 Kč/1 kg živé váhy, jateční vepři 9,50 – 10 Kč.
Ryby 13 – 14 Kč/1 kg ž. v.

Od  letošního  roku  je  nájemcem  honitby  Karel  Charvát,  ředitel  okresní
hospodářské  z.  v Milevsku  za  Kč  1 800  ročně.  Honební  společenstvo  zakoupilo
cepovou mlátičku za 5 400 Kč. Poplatek za umlácení stanoven na 20 Kč denně,
avšak nevybíral se.

Spořitelní a záložní spolek koupil pro své členy strojek na rozsévání jetele.
Hospodářské  družstvo  (založeno 1919)  které  má v obci  20 členů,  otevřelo

nové skladiště u nádraží.
Les porážel Jan Řežábek č. 5 v Planinách, Josef Paukner č. 6 na Buzinkách a

Bohumil Paukner č. 41 nad Střižovskou. Cena paliva stoupla na 70 – 80 a 90 Kč.
Kladí nezměněno.

Letos vešel v platnost zákon o plemenitbě hospodářských zvířat. Obec musí
opatřit  plemenné býky.  Do 200  ks  krav  a  jalovic  jeden,  přes již  dva.  Dle  staré
smlouvy slouha jednoho chová a na druhého se mu připlácí Kč 2 000 ročně. Částku
tu zaplatí chovatelé krav.

Obec  dostala  zásluhou  přísedícího  v zemském  výboru  Josefa  Kazimoura
3 000 Kč na opravu cest. Vyštětovala se cesta od silnice k č. 84 a zřízen betonový
kanál u č. 58 u Třískova křížku, Maršovy louže u č. 42 a 62. Opravena cesta ze
silnice přes Planiny k Níkovicům. Náklad 4 170 Kč.

Letos se konalo měření státní silnice Orlík – Tábor a prý bude také stavěn
most na Žďákově. Silnice má probíhati také vesnicí.

Letos vystavěl Bohumil  Paukert č. 41 na Zbořeništi po č. 59 nový domek
s kupeckým krámem. Karel Smrt vystavěl stodolu. Plat zedníků Kš 3, 4, 4,50 za 1
hodinu.

Z obce  studovali  dva  hoši  na  gymnasiu,  1  na  učitelském  ústavu,  1  na
průmyslové škole a 1 dívka na reálce. Několik dítek dochází do měšťanské školy a
zemědělská mládež do 16 roků dochází do lidové školy hospodářské v Milevsku, 4
učňové navštěvují školu pokračovací. Na zdejší škole kromě pana řídícího vyučuje
vdaná učitelka. Ve školním roce 1928/29 zde začala vyučovat učitelka ženských
prací v obci bydlící. Chodí ještě do Oseka a Dmýštic. Dříve sem dojížděly učitelky
z Milevska a před r. 1914 z Dmýštic. 

Pan řídící Kopecký koupil si radiopřijímač – první v obci.
Ochotnická jednota sehrála 2 divadla.
Do obce chodí časopisy: 2 Národní politiky, 11 Lidových deníků, 2 Národní

osvobození. Do obecní knihovny bylo zakoupeno 5 knih válečné literatury.
V Táboře se konala krajská výstava, které se zúčastnilo od nás mnoho lidí,

zvláště 29. června, kdy tam byl konán sjezd zemědělců.
Narodilo  se  7  dítek  a  zemřelo  6  osob,  nejstarší  85 roků.  Zemřela  bývalá

majitelka č. 59 Barbora Divišová zvaná Fialka, která ve své prostomluvě každému
vše řekla a každého – pán nepán – v žertu blbcem nazvala. Svatby byly 3.
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K vojsku nastoupil Josef Smetana 14, Boh. Šimeček 31, Frant. Vácha 33,
Jindř. Koutník 45, V. Januš 46, Frant. Kovář 80. Miroslav Kopecký, syn řídícího
učitele vstoupil do letecké školy v Prostějově.

Vyšel  zákon  o  podporách  přestárlých  osob  bez  jakéhokoliv  právního
důchodu. Tyto osoby musily 1. 7. 1926 překročiti 60 r. svého věku. U nás byla
přiznána 4 ženám a 1 muži. Dostávají 500 Kč ročně a obec bydliště připlácí Kč 50.

Do obce se přistěhoval dříve zde bydlící Josef Dvořák, válečný invalida bez
pravé ruky. Pase lidem kozy za plat.

V severní  části  okresu  byly  konány  vojenské  manévry  divize  plzeňské
(červené,  gen.  Klecanda)  a  budějovické  (modré,  gen.  Řeček),  která  měla  štáb
v Milevsku. U nás manévrovaly jen menší oddíly (jezd. pl. 4 a jezd. pl. 14) chráníce
boky svých armád. Podívaná byla na letadla bombardující opevnění plzeňské divize
u Kovářova. Konec 8. září.

Vystoupením lidové strany z koaliční vlády občanských stran nastala krize
vlády a byly  vypsány volby do sněmovny o rok dříve.  Konaly  se, k naší  nemalé
mrzutosti,  právě  v neděli  o  našem posvícení  27.  října.  Pivo  se  nesmělo  píti  již
v sobotu a po volbách až do půl noci. Jaká pak to byla muzika.

Strany obdržely hlasů:
Strana Do poslanecké 

sněmovny
Do senátu

Republikánská 186 169
Čsl. socialistická 36 27
Lidová 11 11
Živnostenská 5 4
Sociál. demokratická 2 4
Národně demokratická 1 -
4Neplatné 1 -
Celkem 242 215

1930
Rok  1930  byl  velmi  suchý,  po  mírné  zimě  téměř  bez  sněhu.  Po  jarních

deštích, které pozdržely setbu, země brzy vyschla a až do poloviny června přišla
jedna  bouře  s vydatným  deštěm.  Sena  bylo  dost  a  dobře  uschla  při  takřka
tropickém vedru (35°C a více tepla). Žně počaly neobvykle časně již 8. července za
nestálého  počasí,  avšak  bez  větších  srážek.  10.  srpna  skončeny.  Úroda  kromě
ozimů byla zvláště na slámu velmi slabá, pozdní ovsy zmlazené. Sena bylo dost, ale
otavy téměř žádné. Také otavy jetelové nebyly. Ačkoliv obilí  se tolik neurodilo a
hodně se  ho  zkrmuje,  přece  cena jeho klesá.  Snad světovou nadprodukcí  nebo
spekulací velkokapitálu klesly ceny až na 108 Kč za pšenici, 75 Kč žito, 105 Kč
ječmen 78 Kč oves. Brambor bylo dost a platily 14 Kč/1 q. Hospodáři, by obilí lépe
zpeněžili, krmí jím dobytek a vepře, však marno. Dobytek ztrácí na ceně, platí za
tlustý 6 až 5 i 4,70 Kč za 1 kg živé váhy. Podsvinčata stojí 150 – 250 Kč/párek.
Velká prasata klesla z 10 na 9, 8, 7 až 6 Kč/1 kg ž.v.

Vláda sice zvýšila na jaře cla na obilí i dobytek, avšak zvýšení nemohlo vejít
v platnost, až 15. prosince. Ceny potravin buďto nic, nebo málo zlevnily. Zatímco
zemědělec prodává 4 – 5 krát dráže než v r. 1914, nakupuje 10 – 15 krát dráže. Tak
na čeledína s nemocenskou pojišťovnou je třeba 40 q žita.

Časopisy  městských  stran  vidí  v poklesu  zemědělských  cen  návrat
k předválečným dobám,  ale  nikdo z nezemědělců nemá nejmenší chuti  ve  svých
cenách k předválečným dobám se vraceti. Navezeno sem spousty obilí z Maďarska a
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vláda nařídila povinné míchání mouky na 85 % domácí pšeničné 15 % cizí a na 90
% žitné domácí 10 % cizí.

Postihly nás dvě větrné smrště. Tak 25. července byly všechny stojící panáky
po polích rozmetány do značné dálky.

O tzv.  Poslední neděli  23.  listopadu (míněna je  poslední  neděle  církevního
roku,  týden před začátkem adventu – I.  K.) se zdálo, že to bude opravdu neděle
poslední. V pěti minutách rozházel vítr všechny stohy slámy a scházel mnoho tašek.
Štěstí,  že  to  trvalo  malou  chvilku.  Noviny  psaly,  jaké  škody  nadělal  vítr  jinde
v lesích.

Dne 11. prosince napadlo na neumrzlou zem 20 cm mokrého sněhu a zůstal
ležeti. Stromy v lesích, zvláště mladé, byly polámány. 

Za posledních suchých let rozmnožily se polní myši tak, že letos jich bylo
tolik, že takového nadělení není pamětníka. Nejvíce jich bylo v jetelích a po nich
zasetých ozimech. Trávily se arzenofosforovým mazem. 1 kg stál 8,50 Kč. Vrány
požravše otrávené myši hynuly. Také několik husí bylo otráveno.

Lesní těžbu provozoval  bývalý majitel statku č.  5 nyní bydlící  v Zahrádce.
Porazil  les u silnice a pozemek prodal Františku Pauknerovi mistru zednickému
v Milevsku, který pozemek zalesnil.

Kolem kaple  a pomníku stávaly  kaštany.  R.  1929 pomrzly a nyní uschly.
Prodány ve veřejné dražbě za 259 Kč a vykáceny. Obec vysázela Dražka topoly. 1
kus stál 3 Kč.

Opravena cesta v Novinách u Krupkovy louky a Chlumákům dala obec na
opravu cesty k silnici Kč 450.

Obecní zastupitelstvo zavedlo obecní dávku z nápojů, 10 halířů z 1 litru piva.
Hostinští však počítali ½ litru piva za Kč 1,40, dříve 1,30, takže zdražili 1 litr o 20
halířů.
Obecní zastupitelstvo vstoupilo za člena vodního družstva v Hrejkovicích a usneslo
se na regulaci Hrejkovického potoka. Do družstva vstoupili majetníci polí u Budáka,
která  nutno zmeliorovati.  Vypracování  projektu zadáno firmě Inž.  Karel  Holeček
z Klatov. Ještě letos provedeno měření.

Stavělo se málo. Frant. Komárek zboural staré stavení č. 29 a vystavěl nové.
Letos bylo provedeno sčítání zemědělských a živnostenských závodů ku dni

27. 5.1930. Napočteno zemědělských závodů 77 ve výměře 4 – 290 měr, živností
řemeslných 9, obchodů včetně výčepnictví 8, 1 trafika a 1 porodní bába. Při sčítání
lidu ku dni 2. prosince bylo napočteno 441 obyvatelů a 84 domy. Náboženstvím
bylo 432 lidí římskokatolíků, 5 israelitů, 3 příslušníci církve československé a 1 bez
vyznání. Sčítacím komisařem pan řídící Kopecký.

Narodilo se 7 dítek a zemřelo 6 osob, nejstarší 76 roků. Z nich 1 zemřela na
tuberkulosu.

K vojsku  nastoupili  Jar.  Hrůza  48,  Frant.  Vácha  33,  Frant.  Blažek  67.
Dobrovolně vstoupil k vojsku Frant. Řežábek z č. 27.

Letošního  7.  března  oslaveny  80té  narozeniny  prvního  prezidenta  T.  G.
Masaryka. Večer 6. března konán lampionový průvod obcí za účasti školních dětí,
obecního zastupitelstva, m. š. rady, hasičů a téměř všeho obyvatelstva. U pomníku
při  bengálském  osvětlení  (Poznámka  I.  K.:  různě  barevný  oheň  podle  použité
chemické látky, do Evropy byl dovezen anglickými námořníky. V původní podobě bylo
jeho  složení  následovné:  Hlavní  složkou  explozivní  směsi  byla  sloučenina
KNO3 (dusičnan draselný), S (síra) a tzv. surma   (Sb2S3). V Evropě byl později ještě
doplněn o tzv. realgar, neboli AsS. Ten později nahradil složitější  surmu) přednesly
dvě žačky básně. Zazpívány hymny. V Sále u Justiců promluvil p. řídící Kopecký o
životním díle  pana prezidenta.  Ráno  7.  března byla  u Justiců  pořádána dětská
besídka, při níž dítky písněmi a básněmi vzdávaly hold p. prezidentovi. Předveden
výstup  z doby  probuzenecké,  živý  obraz  „Deset  let  republiky“  a  „Sudičky
předpovídají osud novorozeněti“. Po té v neděli sehrály dítky div. hru „Tatíčkovi“.
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Dne  12.  března  přišla  smutná  zvěst,  že  v Praze  zemřel  spisovatel  Alois
Jirásek ve věku 79 roků, čestný občan naší Obce.

Na bílou sobotu 19. dubna prvně pořádána vzpomínka na oběti světové války
za  účasti  školních  dítek,  hasičů  a  občanstva.  Řídící  Kopecký  krátce  naznačil
význam slavnosti.  2  minuty před 12 hodinou, na signál  hasičské  trubky,  ustal
veškerý  ruch a  přítomní  po  2  minuty  vzpomínali  na  padlé;  poledním zvoněním
skončeno.

Na  popud  republikánského  dorostu  přednášel  zde  profesor  dr.  Komárek
z Tábora o daních a zvláště, které platí zemědělec.

Sbor hasičský pořádal za účasti sborů z Níkovic, Zbelítova a Milevska dne 13.
července  okrskové  cvičení.  Po  poplachu  cvičili  zdejší  a  níkovičtí  hasiči  se
stříkačkami  na  „Maršově  trávníce“.  Po  proslovu  župního  dozorce  K.  Kopeckýho
pořádána zábava u Justiců.

Zdejší dorost zúčastnil se 20. září slavnosti republikánské strany v Milevsku
s 1 alegorickým vozem představujícím robotu a 1 žebřiňákem obsazeným mládeží
v krojích.

Čtenářsko-ochotnická  jednota  sehrála  pouze  o  Velikonocích  1  veselohru.
Ztratila výborného režiséra ř. učitele Kopeckýho a její činnost upadá. Ostatní zábavy
obvyklé. Hostinští naříkají, že lidé šetří, že se tolik nepije.

Spořitelní  spolek  daroval  obecní  knihovně  200  Kč.  Z obecní  pokladny  se
vyplácí ročně 220 Kč. Letos zakoupeny spisy Jiráskovy.

František  Zelenka,  mistr  kamenosochařský  postavil  na  Dražbách  kříž  a
zavázal se na své náklady jej opatrovati. Kříž vysvěcen 1. září – v neděli.

Státní starobní podporu dostávalo letos 8 osob.
Obec vypravila jedné chudé ženě pohřeb, stál 175 Kč.
Stát upravil některým válečným invalidům podporu. To zde bydlící invalida

bez pravé ruky, otec tří dětí bude dostávati měsíčně 800 Kč.
Politické  poměry  klidné.  Založeno v obci  místní  sdružení  republikánského

dorostu. Přihlásilo se asi 50 dětí.

Z digitální verze Pamětní knihy obce Hrejkovice uložené ve Státním oblastním archivu
v Třeboni přepsal Ivan Kazimour.

V Praze dne 18. prosince 2015

Zastoupení  nositelů  některých  jmen  v Hrejkovicích  obvyklých
v zemích světa:

Paukner
Country Incidence Frequency
Germany 437 1: 184,705
Austria 262 1: 32,547
United States 215 1: 1,489,629
Czech Republic 138 1: 76,213
Brazil 64 1: 3,171,969
Canada 11 1: 3,220,684
Australia 9 1: 2,618,467
Spain 4 1: 11,626,950
Croatia 3 1: 1,430,204
Switzerland 2 1: 4,080,450

Pauknerová
Country Incidence Frequency
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Czech Republic 147 1: 71,547
Italy 1 1: 60,762,320

Kazimour
Country Incidence Frequency
United States 56 1: 5,719,110
Czech Republic 51 1: 206,224
Australia 15 1: 1,571,080

Kazimourová
Country Incidence Frequency
Czech Republic 60 1: 175,290

Smrt
Country Incidence Frequency
Czech Republic 83 1: 126,716
United States 66 1: 4,852,578
Singapore 24 1: 224,967
India 22 1: 56,728,182
Ukraine 8 1: 5,353,235
Russia 6 1: 24,344,733
England 2 1: 27,000,000
Indonesia 1 1: 252,164,800
Armenia 1 1: 3,009,800
Saudi Arabia 1 1: 29,994,272

Smrtová
Country Incidence Frequency
Czech Republic 77 1: 136,590

Klinka
Country Incidence Frequency
Czech Republic 70

Klinková
Country Incidence Frequency
Russia 1 707 1: 85,570
Uzbekistan 378 1: 80,669
Slovakia 187 1: 28,962
Ukraine 181 1: 236,607
Czech Republic 116 1: 90,667
Kazakhstan 52 1: 332,404
Moldova 10 1: 355,760
Belarus 7 1: 1,352,743
Kyrgyzstan 6 1: 970,667
Canada 4 1: 8,856,881

Hřebejk
Country Incidence Frequency
Czech Republic 143 1: 73,548

Hřebejková
Country Incidence Frequency
Czech Republic 167 1: 62,978
Spain 3 1: 15,502,600

Teska
Country Incidence Frequency
United States 821 1: 390,098
Poland 668 1: 57,629
Czech Republic 219 1: 48,025
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Germany 202 1: 399,584
Estonia 77 1: 17,089
Ukraine 28 1: 1,529,496
Russia 27 1: 5,409,941
Canada 14 1: 2,530,537
Australia 4 1: 5,891,550
Belarus 4 1: 2,367,300

Tesková
Country Incidence Frequency
Czech Republic 249 1: 42,239
Russia 29 1: 5,036,841
Slovakia 2 1: 2,707,974
Ukraine 1 1: 42,825,883
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