
 

 N O V I N K Y 
MALÉ LISTY OBČANŮ VRÁBEČSKA 

Číslo 73, ročník X.,  červenec—srpen 2011,  dvouměsíčník,  zdarma, www.vrabce.cz 

O čem si přečtete… 
 

 Budeme vesnicí roku? 

 Co schválilo zastupitelstvo... 

 eNDe má připravenou premiéru 

 Další „Malá vrábecká slavnost“ za námi 

 Co se dělo před léty… 

 Historie Slavče 

Účast v soutěži Vesnice roku 2011 
Váţení spoluobčané a členové místních spolků. Dovolte, abych Vám 

jak za sebe, tak i za celé zastupitelstvo obce vyslovil velké poděková-

ní za Vaší příkladnou práci, kterou jste vykonali na svých předzahrád-

kách a na obecních pozemcích, před návštěvou komise, která do naší 

obce zavítala dne 14.6.2011, aby posoudila, jak je naše obec připrave-

na do soutěţe Vesnice roku 

2011. I kdyţ, jak jistě víte z médií, 

jsme se neumístili na hodnoce-

ných prvních třech místech – 

obdrţeli jsme „Čestné uznání za 

příkladný přístup k obnově a 

rozvoji obce“, přesto si myslím, 

ţe jsme před komisí ostudu neu-

dělali a to především prezentací 

spolkového ţivota v naší obci, ať 

uţ ze strany divadelníků, myslivců, hasičů i sportovců. Věřím, ţe toto 

první přihlášení v letošním roce bylo takové to zahřívací kolo a 

v příštím roce, jestliţe potáhneme všichni za společný provaz, by to 

mohlo skončit větším úspěchem. Proto neházejme flintu do ţita a za 

rok společně uvidíme.  

 

Starosta obce František Ohrazda 

Nedělní pohoda 

Váţení spoluobčané, opět se na Vás obracím s prosbou, 

zda byste byli tak ohleduplní jeden ke druhému a mohli dle 

svých moţností omezit sečení trávy sekačkami v neděli. 

Berme to, ţe většina obyvatel chce neděli proţít v klidu a 

trochu svátečně. Děkuji Vám za vaší vstřícnost a pochope-

ní. 

František Ohrazda 

  

Posezení pod lípami na návsi ve Slavči  

Váţení spoluobčané dovolte, abych Vás pozval jménem OÚ Vráb-

če v sobotu dne 30. 7. 2011 od 15.00 hodin na náves do Slavče, 

k sousedskému  posezení na návsi s dechovou hudbou. Zajištěno 

bude téţ občerstvení, pivo, limo atd. Přijďte si popovídat se sou-

sedy a známými 

na náves, jak za 

starých časů. 

Všichni jste sr-

dečně zváni a na 

Vaši účast se 

těší Váš starosta 

a cele obecní 

zastupitelstvo. 

O prázdninách obvykle děláme věci, na které nám během 

roku nezbývá čas a nebo nám to nepřijde vhodné—na do-

volenou se přeci jezdí o prázdninách, až budou prázdniny, 

tak se pojedeme podívat tam a tam a podobně.  

Léto a prázdniny zkrátka lákají k aktivitám. Na druhou 

stranu, proč si nesplnit své sny třeba na podzim? Ono ně-

kdy to odkládání „až budou prázdniny, až bude čas, až bu-

de…“může také znamenat nikdy.  

Pokud tedy máte nějaký sen, splňte si ho hned a nečekejte, 

až bude příhodnější chvíle—ta také nemusí přijít a co zů-

stane ze snu..? Krásné léto plné splněných snů přeje redak-

ce.                                                                           VM 

V měsíci červenci a srpnu výročí slaví...   

Přejeme vše nejlepší 

      

   
 Furchová Miroslava 55 let 

 Schneider Pavel  65 let 

 Trnka Karel   65 let 

 Střecha Jaroslav  65 let 

 Chromý František   84 let 

 Janásová Ludmila  84 let 

 Rosecká Růžena  87 let 
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Schvaluje: 

 

1)  Závěrečný účet obce Vrábče  + zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Vrábče za rok 2010 – uloţeno nápravné opatření..

(8 hlasů pro) 

2)  Oznámit záměr prodeje parcely č.445 v k.ú.Vrábče. (8 hlasů pro) 

3)  Oznámit záměr prodeje parcely č.446 v k.ú.Vrábče. (8 hlasů pro) 

4)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společ-

ností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení  

na parcele č.654/13, 3271/31, 3271/32 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče , 

Kubata, kabelová přípojka směr Kroclov“. (8 hlasů pro) 

5)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 

obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení 

kabelového vedení na parcele č.654/13 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče, 

ZTV II.etapa, Immobilien s.r.o.“ (8 hlasů pro) 

6)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 

obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení 
kabelového vedení na parcele č.1615/1, 190/20 v k.ú. Slavče stavba„  

Slavče – parc.č.116/1 – RD pí.Tomášková“. (8 hlasů pro)  

7)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 

obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení 

kabelového vedení na parcele č.1607/1, 1607/8, 1607/7, 1668, 1616/1, 

1615/1, 236/19, 235/1, 190/20, 186/3, 166/4, st.13/4  v k.ú.Slavče 

stavba „Slavče u Vrábče – zahuštění TS.“ (8 hlasů pro) 

8)  Dohodu o spolupráci s firmou EKOLAMP s.r.o. (8 hlasů pro) 

9)  Nejvýhodnější nabídku na stavbu “ČOV Vrábče-zastávka – 1.etapa 

odkanalizování obcí Vrábče a Vrábče-zastávka” od firmy VHS – vodo-

hospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 712/4   370 01 České 

Budějovice za cenu díla 10 338 803, - Kč bez DPH. (8 hlasů pro)  

10)  Nejvýhodnější nabídku na stavbu “Chodník u Nové Hospody ” 

od firmy Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby  

Třeboňská 620  373 71 Rudolfov za cenu díla 1 807 186,80  Kč bez 

DPH a stavební dozor bude vykonávat dip.tech.Libor Tondl. (8 hlasů 

pro) 
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Schvaluje: 

 

1)  Rozpočtové opatření č.3/2011. (8 hlasů pro) 
2)  Prodej parcely č.445 v k.ú.Vrábče za 900,--Kč. (8 hlasů pro) 

3)  Prodej parcely č.446 v k.ú.Vrábče za 1.900,--Kč. (8 hlasů pro) 

4)  Smlouvu o dílo na stavbu Chodník Nová Hospoda. (8 hlasů pro) 

5)  Smlouvu na stavební dozor na stavbu Chodník Nová Hospoda.  

(8 hlasů pro) 

6)  Smlouvu o dílo na stavbu ČOV Vrábče-zastávka. (8 hlasů pro) 

7)  Smlouvu o poskytnutí příspěvku od JK – podpora kultury v roce 

2011. (8 hlasů pro) 

8)  Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JK 

v roce2011. (8 hlasů pro) 

9) Opravu komunikace v lokalitě Za Knytlů – podél lesa.  

(8 hlasů pro) 

 

 Pověřuje starostu 

 1) Vyzvat 5 firem, aby předložily nabídky na provedení opravy komu-

nikace v lokalitě Za Knytlů – podél lesa. (8 hlasů pro)        

  

Bere na vědomí 

1)  Dopis ohledně odstranění čerpací stanice z parcely č.57 

v k.ú.Vrábče. 

2)  Dopis ohledně opravy příjezdové komunikace do pískovny Vráb-

če.   

3)   RŮZNÉ.  

Veškeré zápisy z jednání a mnoho dalšího na 

www.vrabce.cz 
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Hospůdka U Evy ve Vrábči Vás srdečně zve na 

hudební odpoledne ve stylu DECHOVKY, COUNTRY A 

ROCKU, které se koná 23.7. 2011 od 16 hodiny 

Pro menší návštěvníky bude připraveno hřiště, trampolína a 

nafukovací skákací hrad, pro ty větší pivíčko, klobásky a 

pečené selátko. 

Zábava se bude konat za kaţdého počasí a nudit se určitě 

nebudete.  Celým odpolednem Vás bude doprovázet hudeb-

ní skupina MARILYN a vstupné je dobrovolné. 

 

SDH Vrábče má semifinalistku v Miss hasička 

2011 
Pokud chcete Hanku podpořit, můţete vyuţít níţe uvedené 

moţnosti. Celý článek si můţete přečíst na www.vrabce.cz. 

 

Odesláním SMS zprávy odešlete 10 bodů pro vybranou dívku. 

Za odeslání SMS účtuje operátor cenu 

za běžnou SMS zprávu dle tarifu hlasu-

jícího. Počet odeslaných SMS není ome-

zen. SMS zprávu zasíláte na číslo 720 

001 073 ve tvaru MISS mezera ČÍSLO 

DÍVKY pro kterou hlasujete. Např. 

"MISS 15" je hlasovací SMS pro dívku 

č. 15. 

Hlasováním na www.misshasicka.cz 

odešlete 1 bod pro vybranou dívku. Z 

jedné e-mailové adresy můžete hlasovat 

jen jednou. 

Hlasovat je možné i na facebooku 

kliknutím na "To se mi líbí" u fotografie dívky. Z tohoto hlasování 

bude zvolena MISS Hasička facebook 2011. 

Vážení a milý příznivci sportovní kynologie, 

srdečně Vás zveme na 2.ročník Dog’s Show, která se bude konat 

21.8. v obci Vrábče-Zastávka na fotbalovém hřišti. 

Přijďte si zasoutěţit se svým čtyřnohým kamarádem a popřípadě si 

odnést krásné ceny nebo jen fandit a podívat se na pestrý doprovod-

ný program. 

Na Vaši účast se těší celý náš tým. Případné dotazy zodpovíme na  

telefonu 773992004 

 

PROGRAM DOG’S SHOW 2011 Vrábče - zastávka 

 

9:00-12.00 poslušnost 

Disciplíny:  

1. chůze na vodítku a bez vodítka(cca 20kroků) 

2. přivolání s rušivými faktory 

3. odloţení (2 krát 1,5min.)+rušivé faktory, odloţení  psa za chůze a 

přivolání zpět k noze 

4. stopka(zastavení psa ve volnosti min.2m před vůdcem) 

5. aport 

6. ovladatelnost psa-dodatečná disciplína hodnotící se po celý průběh 

zkoušky 

Bodování: 0-10 bodů za kaţdou disciplínu 

Hodnocení 0 není vylučující! 

 

10:00-15:00 výstava + doprovodný program mezi jednotlivými 

třídami: 

1. třída štěňat 

2. třída malých plemen - feny, psi 

3. třída velkých plemen - feny, psi 

4. vyhlášení nejlepšího psa a feny 

 

Doprovodný program: 

- Agility 

- Dogfrisbee 

- Dogdancing 

- Poslušnost 

- Ukázky obran  

 

 

Memoriál Jana Litvana  

 

TJ Vrábče pořádá dne 16.7.2011 5.ročník  

Memoriálu Jana Litvana -     

fotbalového turnaje v kopané za účasti: 

Sokol LIPÍ      

Sokol BORŠOV      

FC NOVÁ  VES      

TJ VRÁBČE     

staří páni  TJ Vrábče : Sokol  Boršov 

   

Vylosování turnaje proběhne ve12.30 hodin na hřišti 

TJ Vrábče. 

I.  vyřazovací zápas         13.00 - 14.10  

II. vyřazovací zápas  14.15 - 15.30  

IV. Stará garda    15.35 - 16.45  

V. Zápas o 3.místo   16.50 - 18.00  

VI. Finále   18.00 - 19.10  

 

- občerstvení na hřišti za-

jišťuje “Hospoda Na     

Zastávce” 

- po celé odpoledne bude v 

pivním stanu na hřišti vy-

hrávat hudba  

Rybářské závody 

28.května proběhly tradiční rybářské závody pořádané Mysliveckým 

sdruţením Vrábče. Zúčastnilo se 42 závodníků. Na prvních třech mís-

tech se umístili tito závodní-

ci: 

1. Ţigo Ladislav   

2. Jírů Vladimír 

3. Velebil Jan  

Největší rybu ulovil pan Jírů 

a to amura - 76cm 

Váţení čtenáři, vzhledem ke skutečnosti, ţe s kaţdým novým číslem Novinek 

přibývají ţádosti o inzerci, budeme nuceni tuto sluţbu od 

roku 2012 zpoplatnit. Rádi bychom totiţ zachovali informační 

ráz Novinek o dění v obci a okolí.  

Na druhou stranu, podpora místních podnikatelů je pro obec 

velice důleţitá, proto věříme, ţe se nám podaří najít vhodný 

formát jak finanční, tak prostorový v Novinkách, který bude 

všem vyhovovat. 

Veškeré informace budou zveřejněny do konce roku. Pokud 

byste měli jakýkoliv návrh, neváhejte se o něj prosím podělit 

s Obecním úřadem nebo pište do redakce Novinek. Všechny náměty budou 

brány v úvahu. 

 

Hanka Traplová 

http://www.bing.com/images/search?q=amur&view=detail&id=6423885ABE0F692071AB64EF23D46F5FA1C5D873&first=301&FORM=IDFRIR


 
Strana lV. 

73.  vydání připravili: František Ohrazda,  Ludmila Hálová a Viktor Mára. Grafická úprava Viktor Mára (mara.viktor@gmail.com), vydal Obecní úřad Vrábče dne 1. července 2011.  ZDARMA. IČ: 00581941, MKČRE 

14901. Vytiskla tiskárna INPRESS. České Budějovice. Názory, dotazy a připomínky zasílejte na adresu OÚ Vrábče, telefonujte na 387 250 512, faxujte na 387 251 180, pište na email na novinky@vrabce.cz 

© 2011 OÚ Vrábče a Viktor Mára 

Tentokrát se budeme věnovat létu a prázd-

ninám trochu z jiného pohledu a bude to 

také trochu o cestování. 
Připomeneme si dnes trochu opomíjený a 

mnohde málo vyuţívaný dopravní prostře-

dek – vlak. Jen málokdo ví, ţe před 120 

lety, 19. listopadu 1891 se na 200 hostů 

zúčastnilo slavnostní jízdy Budějovicko - 

Ţelnavské dráhy, která byla v tomto roce 

zprovozněna z Č. Budějovic do Kájova.  

Malá lokomotiva, ozdobená velkým říšským 
orlem, prapory v říšských a zemských bar-

vách a věnci se stuhami, táhla pět nových 

vagonů. Ty byly vypraveny ve dvou třídách 

a patřily c.k. státním drahám. Pomalá jízda 

z Č. Budějovic do Č. Krumlova trvala dvě 

hodiny. Ve stanici Vrábče vlak na chvíli 

zastavil a po trojím volání – „zastávka Vráb-

če“, „Sláva“ a „Na zdar“ se vlak v půl čtvrté 
rozjel směrem na Č. Krumlov. 

Osobní vlaky jezdily 6x denně, a to 3x dolů 

a 3x nahoru. Jízdné z Č. Budějovic do Vráb-

če ve III. třídě bylo za 10 krejcarů, od 1. 

března 1892 se zvýšilo na 20 krejcarů. Od 

1. září 1893 bylo toto jízdné zvýšeno na 26 

krejcarů. Po peněţní měně r. 1892, kdy 

došlo k devalvaci 1:2, zavedení korun (1 
zlatka = 2 koruny) a haléřů (1 krejcar = 2 

haléře), získala tuto hodnotu mince 20 

haléřů, proto se i dvacetník označoval tím-

to slovem. Podobně se minci v hodnotě 10 

korun (= 5 zlatek) dál říkalo "pětka". 

Druhé slavnostní zprovoznění ţeleznice se 

konalo 12. června 1892 a byla to trasa 

z Kájova do Ţelnavy /dnes Nová Pec/. 19. 
listopadu 2011 bude vypraven ve spolupráci 

s Muzeem Fotoateliér Seidl v Č. Krumlově 

zvláštní vlak na této trati jako připomínka 

otevření této důleţité dopravní trasy. 

K létu patřily také bouřky, které sebou 

nesly nemnohé obavy a problémy. Připo-

meneme si některé nešťastné události, 

které s nimi povětšinou souvisí. 
27. dubna 1895 byla ve Vrábči veliká bouř-

ka. Jeden blesk uhodil u Janásů, sjel štítem 

do světnice, kde se několikrát odrazil od 

zdi a poté vyletěl oknem ven, aniţ zapálil. 

Na základě této události bylo rozhodnuto, 

ţe se na školu, jakoţto na nejvyšší budovu 

v obci, nainstalují bleskosvody, aby děti byly 

ochráněny od těchto přírodních ţivlů.  
Tentýţ den udeřil blesk ještě jednou a to 

v Korosekách, do chalupy Vavřince Švarce 

(Ondry) a hned zapálil doškovou střechu. 

Od té chytla střecha z téhoţ materiálu 

souseda Víta Švarce (Šimana). Štěstí, ţe 

vydatně pršelo, takţe se poţár nestačil 

rozšířit. Včas také přijela stříkačka a hasič-

ský sbor z Vrábče a oheň do hodiny uhasili. 
Při incidentu nebyl nikdo doma. 

15. března 1897 hořelo v Korosekách u 

Klinklů v domku, který nedávno zakoupili. 

Při modlení přiběhli sousedi se zprávou, ţe 

domek hoří. Došková střecha se postarala 

o rychlý postup poţáru, sousedi stačili vy-

vést dobytek, ale na půdě shořely zásoby, 

peřiny a šatstvo. Příčinu poţáru se nepovedlo 

zjistit. 
V té době patřili k obci i Závraty a 27. září 

1897 u Štíchů v ranních hodinách vypukl 

z neznámých příčin velký poţár, který zachvá-

til celé hospodářství. Rychlý zásah SDH Vráb-

če a vydatná pomoc zřízenců ze dvora 

v Korosekách, učinil přítrţ tomuto obávané-

mu ţivlu. Shořel celý statek mimo chalupy a 

sklepa, úroda, mlátička a řezačka. Nikdo nebyl 
zraněn. 

25. září 1908 řádil oheň u Františka Píši a 

Františka Vyţrálka ve Vrábči. Začalo hořet 

v noci a opět doškové střechy pomohly rychlé 

zkáze.  Zachránili dobytek, ale úroda, seno, 

vozy a stroje shořely. 

V roce 1909 byl zaloţen Sbor dobrovolných 

hasičů ve Vrábči a byla slavnostně vysvěcena 
stříkačka, kterou tehdy sbor pořídil za 2300 

Kč. Velitelem se stal Jan Šturma. I tehdy se 

obyvatelstvo zapojilo do úpravy návsi a do 

organizace slavnosti. 

V prosinci roku 1933 se v okolí začaly vysky-

tovat časté poţáry. Způsobily velký rozruch a 

ţháři, kteří je   způsobovali, nejprve dopisem 

majiteli objektu poţár oznámili a pak svůj 
úmysl i zrealizovali. Na nějaký čas  zřídili noční 

hlídky. 

17. září 1936 vypukl v Korosekách poţár při 

mlácení obilí parním strojem. Vítr a šindelová 

střecha umocnily účinky poţáru a tomu pod-

lehly i hospodářské stroje, celá sklizeň obilí a 

velká mlátička s lisem. Zasahovali hasičské 

sbory z Homol, Závrat, Vrábče, tři sbory z Č. 
Budějovice, Boršova ze Včelné a Čtyřech 

Dvorů. 

V noci ze 6. na 7. června 1937 udeřil blesk do 

stavení Františka Típala. Zřejmě zamířil do 

rozhlasové antény, zničil rádio, prolétl stave-

ním a v chlévě zabil nájemníkovi kozu a omrá-

čil prase. Z lidí nebyl nikdo zraněn, štěstí bylo, 

ţe všichni obyvatelé domu leţeli v postelích. 
2. června 1938 se strhla nad obcí Vrábče 

prudká bouře. Po 10. hodině udeřil blesk do 

stájí Václava Hály, kde na místě zabil dvě krávy 

a prase. K velkému štěstí nikdo nikoho nezra-

nil a blesk nezapálil. 

Z těchto událostí vyplynula důleţitost zaloţení 

Sboru dobrovolných hasičů. Byl to právě důle-

ţitý moment, který vedl místní obyvatele 
k zaloţení sboru, protoţe tyto nešťastné udá-

losti pomáhali obětavě likvidovat. Vţdyť i za 

války, kdy nacisti téměř veškerou společen-

skou činnost zakázali, hasičské sbory všude 

fungovaly. Je potřeba, aby tato činnost byla 

dostatečně podporována a chápána, aby hasiči 

mohli provádět svá cvičení v čistých a bezpeč-

ných hřištích a pak své dovednosti mohli uká-
zat na různých soutěţích. SDH byl převáţně 

zaloţen k ochraně majetku a zdraví lidí 

v nejbliţším okolí. 

 

Ludmila Hálová 

    

V sobotu 25. června proběhl čtvrtý 

ročník Malé vrábecké slavnosti. Děti 

měly možnost vyhledat si po zahra-

dě sladký poklad, zašermovat, zkusit 

si hasit, skákat v pytlích, střílet lu-

kem, dospělí zase hráli stolní fotbá-

lek o ceny. Večerní kulturní vložku 

pak zajistil vynikající Václav Koubek, 

jehož "hlášky" pobavily mladé i po-

kročilé a jehož písničky, doprováze-

né harmonikou, měly skutečný 

šmrnc. Ohňová show v provedení 

několikanásobné mistryně republiky 

v tomto oboru byla atraktivní podíva-

nou a  ohňostroj s večerkou, zatrou-

benou muzikanty z K Klubu, byl rov-

něž velmi pěkným zážitkem. Zmíně-

ná kapela provázela celou slavnost 

od „jedné do jedné“ hodiny a na své 

si u ní přišli milovníci dechovky, 

country, tak i  populární hudby . Po-

časí bylo spíše na postel , ale kdo jí 

odolal a přišel, snad nelitoval. A.N.  

 

 

 Malá vrábecká slavnost 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1892
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krejcar
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Pamětní kniha rodu Troupova ze 
Slavče č.p.23 –psáno L.P.1928-1957 
p. Vítem Troupem 
Vesnička Slavče má 266 obyvatel řím-
sko-katolického vyznání. 6 z nich čes-
koslovenských. Polohy má 254 ha 91 
ar a 48 čísel. Osadou náleží od 1/5. 
roku 1928 ke Křemži. Jednoty se 
Křemži přifařily již 13.dubna 1922. 
Dříve se patřilo osadou do Dubného. 
Za přijmutou ke Křemži darovala 
Slavče kostelu 1000 Kč jako dar. Osa-
da Slavče má obecního pozemku 1 ha 
63 ar. Statkář Švarczenberg má 819 
ha 58 ar vesměs lesy, které náleží 
k osadě Slavče. 
Vesnička Slavče vždy nepatřila osa-
dou do Dubného, dříve už patřila ke 
Křemži, ale v dobách husitských se 
odtrhli od Křemže a dali se 
k Dubnému. V Slavči není nic památ-
ného a co jest zaznamenáno jest málo; 
že zde stával poplužní dvůr a Slavče 
patřila poddanstvím k Dívčímu kame-
nu. Slavče má též jméno přezdívku 
„Kolomaznice“od toho, že zde pálili 
kolomaz v jedné cestě od Ulmanů 
k Hadamům bývala kolomazna. Jednu 
zvláštnost mají ve Slavči. Tam mají 
strom místo zvonice na němž visí 
zvon. Od roku 1935 visí zvon na 
hasičském skladišti. Dne 25.února 
1934 byl zde založen hasičský sbor, 
který zakoupil novou motorovou stří-
kačku za 25.000 Kč a byla při slav-
nosti posvěcena dp.Průšou 25/7.1934. 
Číslo 1 U Hálů majitel Jakub Troup a 
manželka Veronika (Hájková 
z Jaronic) mají tři dítky.: Josefa a Ja-
kuba a Marii. Jakub Troup jest můj  
bratranec a kmotr u biřmování. Jeho 
otec a můj byli bratří. Naše místo jest 
rozděleno z onoho místa. Polí a luk 
mají 9 ha 47 ar. Syn Jakub se oženil 
dne 7.května 1935. Dne 2.června 1936 
měla svatbu Marie za Jana Borovku 
z Krásetína, stavebního asistenta. Též 
toho dne měl svatbu Josef na místo za 
ženu má Růženu Trsovou z Dubného 
rol. dceru. 
Číslo 2 pochází z Hadamoviny. Nyněj-
ší Matěj  Stropek rozprodal stavení ve 
vsi a pole pod vsí a postavil se nahoru 
doprostřed svých pozemků. Obytné 
stavení a starou kolnu prodal  Vítu 
Flaškovi člověku špatné pověsti, který 
rád kradl; a ten z kolny udělal stodůl-
ku. Flaška měl pět dětí, nejstarší pad-
nul ve válce, pak je Roza mnohokráte 
trestaná pro krádež a teď někde vdaná 

v Praze, druhý syn vystudoval je někde 
úředníkem a třetí syn je slévačem vyučen 
a nejmladší dcera pomáhá doma při ma-
lém hospodářství. Vít Flaška zemřel 
r.1927 v nemocnici v Č.Budějovicích, 
snad se namohl v lese v noci s velkým 
dřevem. Vyznání jsou všichni českoslo-
venského. Polohy mají 84 ar. 
Č.3  Pochází od Němcoviny obytné sta-
vení. Nynějším majitelem je Tomáš  
Šesták a manželka Marie rozená 
Klimšová z Vrábče od zastávky. Jest to 
hostinec několikráte přeprodán. Dlouhá 
léta jej měl v držení Jak. Plach. Šesták 
jej koupil od Kročáka roku 1928 za 
40.000 Kč. Dne 24.října 1929 narodila 
se jim dceruška Marie - -Libuše, která 
jim 25. prosince t.r. zemřela. Dne 
12.února 1934 masopustní pondělí hos-
tinec vyhořel při muzice ještě tančily, 
když jim hořelo nad hlavou. Pak byl 
hostinec přestavěn. 
 

Článek poskytla rodina Traplova 
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