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Rodákům a nynějším
i příštím občanům Horní Vsi

Karel Čapek:
Rodný kraj - kraj dětství,
člověk se tam nemusí vracet,
protože tam nepřestal žít

Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává 2. vydání knihy o obci Horní
Ves.
První vydání vyšlo k příležitosti 1. setkání rodáků
v roce 2000. Od vydání této úspěšné publikace již
uplynulo více jak jedno desetiletí a vyvstávala potřeba opět zaznamenat běh událostí v knižní podobě pro
Vás, čtenáře. Příležitostí pro tento počin se staly oslavy
650 let založení obce. Tato kniha navazuje na původní
verzi a je doplněna o dění v obci za posledních 14 let, kdy
se mnohé událo, mnohé změnilo. Události zde uváděné
jsou čerpány z vyprávění pamětníků, z kronik a zápisů
ze zasedání zastupitelstva obce.
Pevně věříme, že každý najdete v knize svému srdci
blízké místo jak z minulosti, tak současnosti.
Autoři
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Horní Ves, okres Pelhřimov
Obec Horní Ves na Českomoravské Vysočině leží
3,5 km jihozápadně od střediskové obce Horní Cerekev
na silnici z Horní Cerekve do Počátek. Nejnižší bod
katastru je 598 m n.m. na potoce Jihlava, nejvyšším bodem je kopec Ještěnice 710 m n.m. Výměra katastru je
uváděna 924 ha.

Bohumil Melsoch, učitel, foto 1939

Vznik Horní Vsi je kladen do XIII. stol., kdy byl postaven na horním toku Jihlavy hrad, spíše dřevěná tvrz. Kým
byla tato tvrz založena a postavena, není dnes možno
určit pro nedostatek spolehlivých pramenů.
Tvrz byla chráněna od severní a východní strany rybníky, od jihu a západní strany vysokým valem a vodním
přikopem. Ještě r. 1832 bylo vidět zbytky hradu. V roce
1892 lze spatřit u severovýchodního rohu již jen pahrbek,
na němž tvrz stávala. Pahrbek byl prokopán hlubokým
úvozem, kterým se do dvora jezdilo.
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Hrad byl založen na horním toku vody, dostal název
Horní Hrad, v podhradí pak vznikla ves, nesla název
Horního Hradu Horní Ves.
Ve XIII. století vládl nad Horní Vsí Dobeš z Bechyně.
Jako další majitel se připomíná Dětřich a jeho žena,
kteří prodali své zboží Oldřichovi z Pacova a z této doby
(r. 1364) je datována první písemná zmínka o Horní Vsi.
Jako další majitelé jsou uváděni Mikeš a Frenclin, a tito
prodali své zboží v Horní Vsi Jakubu a Hanušovi, bratřím
z Jihlavy. Dalším majitelem je uváděn Hynek Krušina
z Lichtenburka s erbem dvou zkřížených ostrví.
Významným rokem byl zaznamenán r. 1390, kdy se
po Krušinovi ujímá panství rod Leskovců, který pochází
z tvrze v blízkém Leskovci. Rodina vladycká, zpočátku
horlivá podporovatelka a ochránkyně Husových reforem,
později, od r. 1583 již panská, kdy někteří její členové
tohoto rodu přešli ke katolické Panské jednotě.
Prvním majitelem se stal Jan z Leskovce (r. 1390)
a tento rod držel panství přes dvě století.
Další Jan Leskovec seděním na zdejším zboží se
připomíná 4. 12. 1411, který padl r. 1424 v bitvě s husity
u Želiva. Jeho nástupce je uváděn syn Arnošt. Od roku
1443 do 1473 panoval Václav Leskovec, kdy Horní Hrad
a Horní Ves byly připojeny k Horní Cerekvi.
Za Václava Leskovce došlo k následujícímu zápisu:
„Dne 10. 11. 1448 prodal Václav Leskovec Dubenky,
jejichž dva díly byl od Jana z Lipníka a Václava ze Zhorce
získal nedávno před tím, za svůj podíl v Horním Poli,
Jihlávce a Klátovci Ondřeji ze Slavonic, ale místo nich
získal od Prokopa a Ladislava, syna Hanůška Pilgrama
v Jihlavě Horní Ves v samém sousedství Cerekvice,
vlastně tu její část, která ležela na území moravském.
Její vklad do zemských desek brněnských někdy
v létech 1453 až 1459 je, pokud víme, poslední
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stopou o tom, že tato ves, (nebo její část) patřila
někdy k markrabství Moravskému. Teprve připojením
k Horní Cerekvi počala být pokládána za součást
království Českého a promlčením tohoto skutečného,
byť nelegálního stavu, časem i zemské hranice v těchto
místech posunuty na čáru platnou až do naší paměti.“
(J. Dobiáš, Dějiny král. města Pelhřimova Díl IV. 1, str. 45/46.)
Známá jména osadníků v Horní Vsi se připomínají
Martin		
1369
Hůska
(Huška)
1390
Štrampl
(Strumpl)
1390
Bartoň		
1532
Pička Vít		
1532
Vítek		
1532
Malochov Havel		
1532
Kaboň Jan		
1549
Náčelník Václav
- rychtář
1562
Markyta
- šafářka dvora
1583
Lidmila
- děvečka dvora
1583
Pavlíček
- mlynář
1599
Dvořáků Václav
- rychtář
1605
Kozák
- panský služebník 1606
Šára Martin
pro rebelantství
1616
Říha Polívka
vězněni vrchností
1616
Makovička		
1620
Hejda		
1620
Vlček		
1620
Doležal		
1620
Lisa		
1620
Kolář		
1620
Urbánek		
1620

}

Matriky křestní a oddaných farnosti hornocerekvické
		
od roku 1685
úmrtní
od roku 1700
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Jako další držitel panství je uváděn syn Albrecht Leskovec (1473 až 1500).
Od r. 1500 byl majitelem Bohuchval Leskovec a r.
1510 zdědili panství synové: Bohuchval - Horní Ves,
Hříběcí a Ostrovec, Arnošt zdědil Červenou Řečici, Dolní
Cerekev, Bělou, Prašivou a pustou ves Tíňavu.
Dalším držitelem je uváděn Jan z Leskovce 1540
-1583, císařský dvorní rada, vrchní soudce s celou řadou
vládních funkcí; finančník hradeckých pánů i Viléma
z Rožmberka.
Rytíř Jan Leskovec majestátem císaře Rudolfa II. byl
dne 13. 5. 1583 přijat pro sebe a své potomky do stavu
panského za mnohé služby předků i jeho samého.
Za dalšího Leskovce Albrechta Šebestyána 1606 došlo
k připojení celého hornohradského zboží, a to Hříběcí,
Ostrovce, Bělé a Prašivé trvale k Horní Cerekvi.
R. 1655 cerekvický Leskovec umírá, a tím Albrecht Šebestyán odchází bez potomstva. R. 1680, 25 let
po Albrechtovi, umírá také poslední Leskovec po meči
- božejovský Jan Kryštof.
Jak vládli Leskovcové, majitelé zdejšího panství
svým poddaným, jaké vztahy v té době mezi vrchností
a poddanými se vytvářely, dokresluje dostatečně počet
archivních dokladů.
Leskovcové v 15. až 17. století ovládali většinu
pelhřimovského okresu. Poddaní však s vrchností spokojeni nebyli, což je zřejmé z buřičské nespokojenosti Hornohradských, kteří jako první v tomto kraji se postavili
na odpor proti neúměrně trvalému útisku.
R. 1556, 28. dubna Šebestyán z Leskovce, pán
na Červené Řečici a dědičný pán vsí Horní Ves, Horní
Hrad, Hříběcí, Ostrovec, Bělá a Prašivá (Veselá) poskytl
smlouvou se svým bratrancem Janem na Horní Cerekvi
poddaným z jmenovaných vsí tuto výhodu:
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„Aby lidé z jeho Šebestyánových vsí za zboží, které
by na trh vezli, či z trhu si pro sebe něco nesli, v Horní
Cerekvi neplatili žádné mýto, nebo clo.“
Dne 25. července 1569 týž Šebestyán z Leskovce
„zpečetěným pergamenem“upravuje svůj poměr k poddaným těchto vsí takto: „že ani jemu, ani budoucím
svým pánům, ať se jim dostanou Nápadem (darem),
nebo prodejem, nebudou povinni žádnými jinými platy,
robotami ani slepicemi, mimo ty roboty a platy jich první
od starodávna vyměřené, leč co z své dobré vůle budou
chtíti učiniti a žádný budoucí pán nemá a nebude moci
žádným vymyšleným způsobem a obyčejem těch lidí
v niveč více potahovati, nižádné jiné, ani platy, poplatky
a roboty uvésti.
A jestliže by pak bezděčně od kohokoliv, žádného
nevymieňujíce, potahováni vejše platy anebo roboty byly,
tehdy, aby se vznesli a sobě stížili.“
Podle nich se řídili Hornohradští při svém osvobozovacím a osvobozeneckém boji z útisku některých
Leskovců, zejména Bohuslava a hlavně však Albrechta
Šebestyána v létech 1580-1620.
Byla to však pro Hornohradské určitá výhoda před
poddanými ze sousedního panství a zboží cerekvických
pánů. Zle však pro ně. Šebestyán z Leskovce tyto úlevové
povinnosti poddaným neuznával, ale spokojil se jen se
zápisem v Urbáři a toto jeho opomenutí pak v pozdější
době vyvolalo neblahé následky.
Již s prvním smluvním Leskovcem Janem na Horní
Cerekvi měli spor stran nedodržení smlouvy o clu
a mýtu podle uvedeného majetku z 28. dubna 1556.
Jan i nadále clo a mýto vybíral, ponechávaje si je.
Šebestyán proto Jana pohnal před soud zemský. Jan
zase chtěje na Šebestyánovi se „zavděčit“, na Nový rok
1565 „přijevši s ručnicemi a jinými zbraněmi na grunty
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Šebestyánovy do Horní Vsi, tu, kdež pivovar a mlejn
téhož Šebestyána je, se služebníky a lidmi poddanými
svými s nemalým počtem škodu jemu v témž mlejně
udělal a sklo i mázdru, kterýž okno zahrazeno bylo,
vyraziti a vytlouci rozkázal a hornoveskému rychtáři
Václavu Náčelníkovi (když hájil majetek svého pána),
škodu velikou v jeho domě udělal, dvéře do komory
vylámati rozkázal.“ Za tento čin spáchaný v Horní Vsi
Šebestyán Jana téhož roku 1565 pohnal opět před soud:
spor trval 10 let a skončil prodejem části hornoveského
zboží r. 1574.
Šebestyán jako středověký latifundista se snažil rozšířit
své panství zabíráním, koupí cizích statků, popř. prodejem
svých. Šebestyán také velkými úpravami a přestavbami
zlepšoval své sídlo - řečický hrad a zámek. K tomu bylo
zapotřebí mnoho peněz. Proto si museli Hornoveští ty
dva pergameny dobře finančně proplácet: ba dokonce
Šebestyán tyto dědické vsi odprodal r. 1574 svému bratru
Janovi sezením na Horní Cerekvi, za 9.000 kop českých.
V tomto dlouhém kupním jednání zasahoval velmi vlivně
i sám Vilém z Rožmberka. Trhová smlouva byla vložena
do Desek až 28. ledna 1575. Touto trhovou smlouvou Jan
na Horní Cerekvi koupil Hornoveské zboží:
tj. pustý hrad nad Horní Vsí, při něm sladovnu, pivovar, spilku, náchlební mlýn i s nádobím, poplužní dvůr
s poplužím, štěpnicí, chmelnicí i se svršky a nábytky
v něm a při něm - totíž vším osením, obilím v stodole,
s devíti dojnými kravami a dvěma jalovicemi, s 15 ovcemi, 4 sviněmi, 2 klisnami, jedním vozem, s branami
s železnými hřebíky, plouhem, rádlem, se vším senem
i slámou, co je toho po ruce, dále vsi celé Horní Ves,
Hříběcí, Ostrovec, Bělou, Prašivou, pustou ves Týňavu
a městečko Dolní, neboli Německou Cerekvici, s mlýny
příslušnými ke všem těmto osadám, se sirotky obojího
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pohlaví, s ploty, s dědinami ornými, lukami, lesy podle
vymezení i na dříví kříži vyznameními, když od pana
Šebestyána byli děleni, porostlinami, pustotinami,
pastvištěmi, rybníky, řekami u Cerekvice, potoky, vodami tekutými i netekutými a vodotočinami, s robotami,
slepicemi, ovsem, s poplatnými konopěmi a s kostelními
podacími v Cerekvi a Prašivé.
Šebestyán si však vyhradil, aby z rybníka u Horní Vsi
až do jeho smrti bylo mu vydáváno po 3 kopách kaprů
a po 1 a půl kopě štik, dále, aby si mohl lovit rybník pod
Ostrovcem až do postoupení prodaných gruntů a aby,
ponechal v držení až do sv. Jiří vesnice Bělou a Prašivou
jeho sestře Juliáně a aby byl vymazán z trhové smlouvy
Matěj Nepraš na mlýně pod Houserovkou, který nebyl
člověk poddaný, nýbrž „sobě vždycky svobodný“. Jakož
i tři rybníky u Německé (Dolní) Cerekvice. K panství
Hornohradskému patřily vedle jmenovaných vsí ještě
Rymberk (Polesí), Turovice, Libkova Voda, Čelistná,
Vratišov, Drbohlavy (Vlásenička).
Až do 8. února 1606 nebylo zboží Hornohradské v rukou jednoho člena leskovického rodu, ale vystřídalo se jich
několik, až téhož roku teprve Albrecht Šebestyán z Leskovce spojil toto zboží natrvalo s panstvím Hornocerekvickým. Tímto přírůstkem si sice posílil cerekvický
pán úvěr u svých dlužníků, ale k jeho uhražování museli
mu také přispívati jeho poddaní.
Albrech Šebestyán neměl jenom starosti ze svých
velkých dluhů, ale měl hospodářství velmi zanedbané,
zplundrované, ba skoro zničené jednak nehospodárností svého předchůdce strýce Bohuslava a jednak
od několikráte mustrovaných vojáků na jeho gruntech
mezi léty 1595-1605.
Proto hleděl Albrecht Šebestyán různými způsoby
co nejrychleji nahradit všechny tyto škody. Snažil se
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o to přísnějším vymáháním řádných i nových dávek
a zvýšením robotních povinností u svých poddaných.
Snažil se obnovit zpustošený hornoveský dvůr novými
přestavbami vyžadující mimořádné roboty, rovněž nové
roboty bylo zapotřebí při proplaněných (zanedbaných)
polích a luk. Ke dvoru však nechtěl dát žádné potahy, proto
museli hornoveští sami nejen všechny polní práce (orání,
setí, sečení luk, vožení hnojů, náplavů i obilí), ale i časté
„fůry“ a špíže všelijaký do Prahy, Tábora a do Moravy
pro víno a jiné věci jet poddaní sami. Poněvadž prý
na tuto povozní robotu sami nestačili, také proto, že při ní
na bídných cestách Českomoravské vysočiny přicházeli
o potahy a také o vozy, dokonce si měli na ni najímat
a platit potahy cizí. To vše museli poddaní konat bez stravy, neboť Albrecht Šebestyán robotníkům k posilnění „ani
kus chleba, ani lok řídkého piva nehodlal učiniti“ - a tak
se často stávalo, „že se člověk hladem a žízní tak utrápí
a umámí na zem upadnuv, div, že o hrdlo nepřijde a musí
ležeti a domů přijde, nebo přijede, rád by mnohý pojedl
i nemajíc co, musí tak nechati…“, to je část stížných listů
Albrechtovi. Albrecht však jich nedbal a na své poddané
nejen že svrhl veškerou práci při dvoře, ale také na jejich
účet si do dvora opatřil dobytek, který si vybral z chlévů
poddaných a ovce ke dvorům a do ovčínů prý na protiúčet
za své ryby, které jim vnucoval za drahé peníze ke koupi
a na další prodej. Vedle toho vynucoval Albrecht na poddaných také dávky naturální:
1. Sypání desátku i za dobu, kdy v Cerekvi nebylo
kněze, poddaní museli chodit ke křtům a oddavkám
buď do Počátek, Žirovnice, nebo Prašivé a tam platit
tak, „jak který kněz chtěl“.
2. Hornoveští a Hříběčtí měli Albrechtovi nahradit oves,
který vojáci při mustruňku pobrali na cerekvické půdě:
tuto dávku chtěl proměnit v dědičnou.
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3. Chtěl, aby mu poddaní prodávali ječmen na dluh.
4. Násilně poddaným bral také slámu.
5. Uložil poddaným „vejmelné“ po dvou stryších z lánu
za to, že nemleli v jeho mlejnech.
6. Dobrovolnou daň, „strany spíže“, a to i kopu
míšeňských ročně změnil v pravidelnou.
Všechny tyto zvýšené dávky, dříve nebývalé, dávali
Hornoveští po nějakou dobu bez odporu, ale poněvadž
byly dávky stupňovány a tvrději vymáhány, požádali
několikrát Albrechta o snížení dávek, popř. o zproštění
každodenních robot. Opírali se o dobrozdání dvou svých
privilegií Šebestyánových, jakož i o dvojí poručení císaře
Rudolfa II. z r. 1601 a 1606, kterým vzati v ochranu vůči
Bohuslavovi, když podávali si stížnosti „na nelidské
s nimi zacházení a mordování“ od Leskovců. Podobnou
supliku podali také Hříběčtí zároveň s protestem na Albrechtovu proměnu jejich Valšova mlýna na poplužní
dvůr.
Na tyto supliky Albrecht neodpovídal. Hornoveští poslali žádost novou, ve které vysvětlují nejen své dřívější
důvody, ale upozorňují Albrechta, že jim bere gruntovní
i sirotčí peníze, takže „děti naše, až my sejdem ze světa,
nemají nic po nás užívati i žádného nápadu nemíti“.
Největší zatížení pociťovali poddaní při robotě nejen
na jejich dvoře, ale museli jít také robotovat na dvory
okolní, takže „pro samou práci nemohli ani sobě pole
vzdělávati a jen dobu noční i nedělní na pole jeti, by
i vojáky a psy na ně posílali“.
Ale na tyto a také na další prosby Albrecht vůbec
nereagoval. Proto 11. března 1615 obrátili se Hornoveští
opět na místodržící: vše dopodrobna od začátku týrání
vypsáno a osobně do Prahy dovezeno. Místodržící
jménem císaře 13. března 1615 Leskovcovi oznamují,
aby ani on, ani jeho úředníci neobtěžovali poddané
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žádnými jinými robotami mimo jejich obdarování
a starobylé zvyklosti. Má-li však nějaké pravé příčiny
proti poddaným, aby to oznámil do České kanceláře.
Jaká byla odezva Albrechta Šebestyána na tuto stížnost
poddaných, je patrné z opětovné stížnosti Hornoveských
z 15. prosince 1615. Služebník Albrechtův, cizinec
šafář Kozák 13. dubna zbil dva sedláky, kteří na robotě
k „vovsům vorali“ a později zase na sklonku léta, když
„v sobotu na neděli nocí sekali pánu vovsí a když prý
upracovavši se a hladem neumřevši, na zem padali a sobě
stěžovali, že by jedli a domů se již navraceti měli, tu
jest z nás jistý Kozák posměchy měl, že nám ráčíte dáti
tučného vola nebo jalovici zabíti a panket strojiti pravil
a nás bíti chtěl…,“ po třetí pak začátkem prosince zbil
týž Kozák vdovu a jejího syna a dal ji vsadit do vězení
prý s pohrůžkou, že ji odtud nepustí, dokud mu nedá
alespoň 20 loket plátna a půl míry lněného semene. Když
Kozák vdovu nepropustil, Hornoveští se rázem odhodlali a poslali 15. prosince Albrechtovi téměř ultimativní
supliku s koncovním prohlášením… „že se již tomu lotru
Kozákovi a cizinci a cizozemci více bíti žádný nedáme“.
Podobnou výhrůžku obsahovala i další suplika zároveň
s hříběckými, že si budou opět stěžovat přímo na zemský
soud, popř. k císaři. Tato výstraha byla špatně přijata.
Albrecht Šebestyán místo nápravy pohrozil, že každého,
kdo si půjde stěžovat na soud nebo k císaři, dá ztrestat
mečem!
K uklidnění celé situace začátkem března 1616
skutečně za nočního času vojensky přitáhl do Horní Vsi
a do pout a těžkého vězení v Cerekvi uvrhl Martina Šáru
a Říhu Polívku z Horní Vsi „ve velikém jejich věku“.
Z tohoto přepadení opět nová stížnost a nebojácná,
dodaná 7. března 1616 přímo císaři v Praze. Císař již
20. března Albrechtovi nařídil propuštění uvězněných
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a že na dřívější supliku Hornoveských a Hříběckých
neodpověděl místodržícím, přeje si, aby odpověděl přímo
jemu, císaři.
Albrecht tedy odpověděl a 18. dubna 1616 poslal
po svém služebníku Janu Čechovi svou repliku plnou omluvných frází a pokryteckých prohlášení, že je ochráncem
svých poddaných a proto žádal, aby zprávám jejich císař
nevěřil, třebaže se opírají o dávno promlčené obdarování
a je pro příklad jiným, jim rovným náležitě ztrestat.
Tato Albrechtova odpověď byla poslána 2. května 1616
jeho poddaným k vyjádření.
Poddaní konkrétními případy tuto celou věc vyvraceli,
i novou žalobu poslali na Albrechtův útisk.
Pán, že odjímá poddaným lesy, louky, pole i všelijaké
porostliny, které jim našetřili jejich předkové a že se
jim činí veliké nesnesitelné příkoří pasením panského
dobytka na jejich lukách a obilí a domlouvají-li panské
čeládce, ta odpovídá, že pán tak poroučí…, musí trvale
den po dni z lánu 32 dní dělati (10 dní roboty k orání,
4 dny k sečení, 3 dny po dvou žencích k žetí, 4 dny k hrabání, 5 dní k vožení hnoje, 3 dny k svážení obilí, 3 dny
k svážení sena). Každý musel pánovi přivážet na pilu
po šesti špalcích k řezání prken a po čtyřech fůrách
kuchyňských dřev a dělat a svážet po 4 sázích dřev pivovarských, dvou hvozdových a dvou pecových, vejmelného z lánu po dvou stryších, se sirotčími penězi si sám
hospodaří a sirotci a vdovy tím k veliké škodě přicházejí,
sebral i odúmrtí, takže děti jejich musejí si tyto od pána
kupovati, bere jim i jejich najmutý dobytek bez zaplacení
do svých dvorů, žádá 4 povinné fůry na dovoz do Prahy
a Moravy bez odměny… a že nejsou ani po rozhodnutí
císařově bezpečni životem, neboť „s kyjmy a se psy nás
v domích a po polích za námi se sháněti ráčí, a proto
bychom si již nevinšovali na světě živu býti“.
14

Proti všem těmto povinnostem se již Hornoveští
několikrát bránili, dokonce i na některé podmínky
přistoupili. Ze všech těchto požadavků Hornoveští
dosáhli jen slib, že jim bude dávána strava jen k letním
robotám (neříká se jaká). Krom toho začal Albrecht užívat
jejich vlastní pohrůžku, „že ať raději odejdou ze svých
gruntů, když jim nebude robota zmírněna“.
Pán začal neposlušné poddané vypovídat, což vyvolalo
v červnu 1617 opět podání stížnosti k samotnému císaři:
v této stížnosti byly zdůrazňovány opět zvýšené povinnosti a hlavně to, že je po polích pronásleduje a nařizuje
své čeládce, aby do řemení každého chyceného svázala
a vedle koně jako psa přivázaného běžet musel (jak se
to dvěma sousedům stalo) a pak je ihned dal zamknout
do pout a zavřel do věže v Cerekvi. Ve věži pak pět neděl
zbůhdarma pro nic, za nic držel, z vězení byli propuštěni
po zaplacení 290 kop míšenských se závazkem ještě
větším pod ztrátou hrdla a statku.
Císař na stížnost poddaných odpověděl téhož měsíce
a to 20. června 1617 jmenováním vyšetřující komise.
Podle přání poddaných byla složená ze sousedních
šlechticů, a to Karla Přehořovského na Přehořově
u Soběslavě, Jana Tálnberka na Prčicích a oba hejtmany
kraje bechyňského, a to Jana nejstar. z Říčan na Červené
Řečici a Novém Rychnově a Zikmunda Matěje Venclíka
z Vrchovišť na Kamenici a Chýnově.Tato komise se
22. září 1617 sjela na cerekvickém panství a vyslechla jak
Hornoveské, tak Hříběcké a také Albrechta Šebestyána.
Při jednání přiznali poddaní, že na dříve opuštěných
polích jejich předkové robotovali na nových, kterých
bylo velmi málo, robotovat chtějí. Na výzvu komise, by
předložili Šebestyánovy dekrety o odlehčení, odpovědět
kladně poddaní nemohli, neboť těchto v ruce neměli. To
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vše bylo totiž zapsáno jen ve starých registrech panských
a ty nechtěl Albrecht předložit.
Tímto šetřením Albrecht Šebestyán se stal pánem situace a připravoval se na přísné tresty, tyto však nemohl
zavést, dokud toto jednání a šetření komise nebylo
potvrzeno císařem. Mezitím však Hornoveští podali
protest proti usnesení komise, ve kterém bylo argumen
továno, aby Albrecht předložil zapsané jejich povinnosti
v registrech.
Česká kancelář skutečně vyzvala Albrechta Šebestyána
k předložení register a aby jmenoval k jednání za své
poddané čtyři osoby. Albrecht proto posílá z Horní Vsi
Martina Šáru a Říhu Polívkova, ze Hříběcí pak Matěje
Kubova a Jana Vlasáka. Celá pře nebyla vyřešena ani
do defenestrace 23. května 1618. Touto byl cerekvický
pán Albrecht Šebestyán zbaven všech statků a „jako
zjevný buřič, rušitel dobrého řádu a pokoje“ z Čech
vypovězen. Jako přísný katolík, švagr Viléma Slavaty, provedl před tím Dampierovu armádu z Počátek
k Pelhřimovu a Čáslavi, na svých gruntech tuto po celou
dobu zásoboval.
Samojediný ze sousedních šlechticů byl na straně
císařské a nepřistoupil ke straně stavů.
Dříve než Albrecht opustil Čechy, zdržoval se porůznu
(jak píše v prosbě k císaři do Vídně z Pasova) „ztrápivše
mne pohrůžkami, takže jsem vždy ve strachu smrti
zůstával, statku mého se zmocnili a mne z něho s prázdnýma rukama vyhnali a nevěděl jsem kam se podíti: u jednoho sprostého a chudého člověka městského, poddaného
mého se zdržujíc, chleba suchého jsem žáden byl a kdyby
jeho nebylo, snad bych života zbaven musel býti“.
Albrecht Šebestián se navrátil z vyhnanství v zimě
1620-1621 a žádal na císaři několkrát satisfakci za věrné
16

služby své. Úplně se však nikdy nedočkal. Mezitím se
zcela změnily poměry především politické a sociální,
takže nedořešené spory jeho s hornoveskými rebely
zůstaly otevřené až do smrti Albrechta r. 1655, kdy panství přešlo na Maxmiliána Valentina z Martinic (syn Jana
Bořity z Martinic).
Roku 1662 Maxmilián Valentin z Martinic prodal
panství Ferdinandu Leopoldovi Bennovi, proboštu
vyšehradskému, kanovníku v Řezně.
Roku 1691 Ferdinand Leopold Benn odkázal zboží
Františku Ferdinandovi z Küenburku, kanovníku salzburskému, pozdějšímu pražskému arcibiskupovi. Za tohoto
majitele byl zámek v Horní Cerekvi přestavěn do nynější
podoby.
Ferdinand Leopold Benn držel panství do r. 1718,
kdy toto koupil Arnošt August hrabě z Metternichu, pán
na Herálci u Humpolce.
Roku 1720 obdržela panství A. A. Metternicha sestra
Eleonora Kristína provdaná za hraběte z Regalu na Kranichsfeldu a držela i Humpolec (1732).
Obročí z Horní Vsi patřící k faře hornocerekvické
Železné krávy:
asi 1730
Zaňák
č. 4
1
Doležal
č. 5
1
Volavka
č. 23
1
Kolář
č. 7
1
Pavlíček
č. 26
1
Semorád
č. 8
1
Hruška
č.
1
Prokop
č. 9
1
kde nyní
Trávníček
č. 12
2
p. mlýn
č. 32
1
Neplecha
č. 13
1
Urban
č.
2
Janů
č. 19
1
Krejčí
č.
1
Charvát
č. 20
1
hospoda
č. 14
1
Urbánek
č. 21
1
Nováček
č. 22
1
asi 1730
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Desátky patřící k faře hornocerekvické z obce Horní Vsi:
Dvořák - panský mlýn
2 věrtele
Pavlíček
1 a 3/4 věrtele
Doležal
1 a 3/4
Novák
1 a 1/2
Kolář
1 a 1/2
Štěpánek
1
Šiman
1
Volavka
1
Urbánek
1
Charvát
1
Janů
1
strych (korec) 93 l
Sadílek
1
míra
61,49 l
Vlček
1
věrtel
23 l
Neplecha
1
(viertel)? čtvrť
Prokop
1
Semerád
1
Číhal
1
Zaňák
1
Lisa
1
Trávníček
1
Vlasák
1
Carva
1/2
Krejčí
1/4
Dolejší
1/4
Celkem 6 strychů, 3 míry, 2 věrtele
Roku 1731 Eleonora obnovila v Horní Cerekvi
chudobinec (špitál) pro chudé poddané s předností
pro vysloužilé služebníky panství s náležitou nadací
a odpovídajícím zaopatřením. Tato budova byla umístěna
mezi kostel a faru, sloužila do r. 1985, kdy pro havarijní
stav byla zbořena. Roku 1752 Eleonora umírá a panství
přebírá syn Maxmilián z Regalu, který r. 1761 ve Vídni
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umírá a zanechává tři děti - Eleonoru, Alžbětu a Teresii,
kterým byl ustanoven poručník Adam hrabě Šternberk,
pán na Žirovnici. Po několika létech nejstarší dcera
Eleonora byla provdána za Františka Sigismunda Rindsmaula a obdržela jako nejstarší Horní Cerekev, a tím také
Horní Ves.

V této době (1770 a 1771) postihlo naši zemi veliké
sucho a to takové, že obilí uschlo nastojatě, nedozrálo,
nebylo ani co sít, drn suchem vyprahl, nastala veliká
bída. Lid z hladu vařil pýr, trávu, kopřivy a kůru, což se
rozemlelo, z toho se pak pekl chléb. Hospodáři strhávali
ze střech došky, dávali je dobytku a koním, aby vše
nepošlo hladem.
Z této neúrody a následné bídy vznikl mor, mnoho
lidu pomřelo. Také majitelé usedlosti čp. 29 (Hejdové) byli morem stiženi, zůstal syn - sirotek. Příbuzní
po dohodě s vrchností předali chlapce k nim na vychování až do dospělosti. Za tuto prokázanou službu vrchnost požadovala les Ještěnici a tento les také získala.
K lesu Ještěnice, který až do této doby patřil k čp. 29,
přibrala vrchnost zádní část lesa za cestou Soukenickou,
část sousedící s Ještěnicí, která až do této doby patřila
k čp. 28. Celá tato část lesa Ještěnice je označena parc.
čís. 892 a činí 36 ha.
Další postoupení části lesa od čp. 29 k čp. 26 Šimanům, tzv. Žlábky, se v době neúrody uskutečnilo
za 12 bochníků chleba, čís. parc. 965/1, 965/2 a 965/3.
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Velikou nouzi o živobití v době neúrody dokazuje také
to, že za pytel mouky postoupili majitelé čp. 29 část lesa
Pajedlí čís. parc. 968 mlynáři na mlýně č. 32 Antonínu
Makovičkovi (pocházel z č. 3), který náchlební mlýn
čp. 32 koupil od vrchnosti v r. 1756.
Roku 1770/1771 dochází za vlády Marie Terezie
k číslování trvale obydlených domů, tím byla nahrazena,
především ve větších místech, tzv. domovní znamení.
Číslování domů bylo prováděno pracovníky vrchnosti
a v Horní Vsi bylo označeno při cestě od Horní Cerekve
jako první obydlené stavení č. 1, (Hašek), postupovalo
ke dvoru, který je označen č. 17. V té době v Horní Vsi
bylo 55 až 60 obydlených stavení, (mimo pazderny).
Roku 1775 Eleonora umírá a nástupkyní na cerekvickém panství se stála její nejstarší dcera Karolina provdaná
za hr. Josefa Marie Fuggera z Kirchenburku (Fuggerové
byli němečtí kapitalisté a podnikatelé).
Roku 1802 prodal Fugger celé panství Ubellymu,
baronu ze Siegsburku. Ubelly prodal od panství Libkovu
Vodu a Vlásenici. Pánem nad Cerekví a tím také Horní
Vsi zůstal do r. 1804, kdy toto panství prodal Antonínu
Kleinovi a jeho manželce Mariáně, roz. svob. paní
z Abfllernu. Roku 1806 prodal Cerekev Antonín Klein
JUDr. Frant. Novákovi de Mensteni. 19. března 1807
JUDr. Frant. Novák zemřel ve věku 34 let a panství zdědil
syn Václav Novák, který držel Cerekev do r. 1810, kdy ji
prodal za 667.000 zl. víd. měny hraběti Kryštofu Cavriani-ovi, klíčníku a komorníkovi arciknížete. Manželka
hraběte Kryštofa Alžběta zemřela 30letá 30. října 1825,
zanechala tři chlapce, Filipa Františka de Paulo, Ladislava
Petra a Františka Gwido de Paulo. Kryštof Cavrieni jako
vdovec se stal členem řádu německých rytířů (nesmí se
ženit), tím nesmí vlastnit majetek, proto postoupil panství všem třem synům a sebe určil za kurátora, přebýval
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na zámku v Horní Cerekvi až do r. 1842, kdy zdejší
panství koupil (1839?) německý kníže Antonín Karel
Hohenzollern Simaringen (Pruský rod) za 250.000 zl.
vídeň. měny. Nový majitel panství dal vyměřit nově
nabytý majetek a to jak les Ještěnici, tak Malý a Velký
Lísek, po hranicích lesa byl zbudován příkop a zasazeny
kamenné mezníky, na nichž je iniciála HO. Také pozemek kolem vlastního dvora č. 17 byl osazen kamennými
očíslovanými mezníky. Hlavní cesta v Ještěnici byla
vyspravena až k cestě Soukenické, kolem cesty byl vykopán příkop pro odvod vody, v nejnižších místech byly
udělány kamenné propustě. Totéž v lese Lísku na hlavní
cestě směrem k Jihlávce až na hranice katastru a také
směrem k Leskovci náležitě byla upravena.
V r. 1848 dvůr č. 17 byl přestavěn, dosud přízemní
budova byla podsklepena a opatřena nástavbou patra,
hlavní vjezd do obytné části byl opatřen bránou, kde
na vrcholu kamenné zárubně stlačeného oblouku byla
vysekána pětilistá růže a vročení 1848. Také chlévy
a stodola na východní straně od základu byly přestavěny.
Roku 1826 bylo započato s rekonstrukcí silnice Jihlava-J. Hradec, skončena 1832. Stará silnice byla vedena
ve směru od Leskovce vpravo Smrku, po hrázi rybníka
Frejmarku ke dvoru č. 17, dále po hrázi bývalého rybníka mezi čp. 18 a čp. 51, kolem rybníka Mlýnského
ke mlýnu č. 32, dále kolem kovárny č. 31 směrem
na Obec ke stavení č. 56 a 57, odtud směrem k Horní
Cerekvi kolem tzv. Dvořákovy pazderny (dnes č. 86 od r.
1921) rovně k Horní Cerekvi.

21

Nová silnice byla vedena od Leskovce vlevo Smrku,
kde byl prokopán zářez, pokračuje značná navážka u rybníka Frejmarku rovně, kde je dnes č. 16, dále je silnice
vedena mezi č. 14 a 15, kde se stáčí vlevo mezi čp. 12
a 13, pokračuje téměř rovným směrem k čp. 1 a odtud se
stáčí vpravo, kdy bylo využito hráze bývalého rybníka
Podvesského k č. 86 a od tohoto stavení vlevo k horní
Cerekvi již po původní silnici. Touto úpravou zůstal dvůr
v Horní Vsi č. 17 mimo hlavní komunikaci.
Po r. 1850 dvůr č. 17 byl pronajímán, od r. 1860
byl nájemcem dvora Roubíček. V témže roce severně
od obytné budovy zřídil lihovar, který byl v činnosti
a ve správě Roubíčka do r. 1925.
Roku 1866 bylo započato vyměřování pro stavbu
železné dráhy jejíž umístění zasahovalo do pozemků
patřících ke dvoru č. 17. Potřebné pozemky pro vedení
a stavbu dráhy darovala vrchnost do obnosu 10.000 zl.
víd. měny.
V roce 1876 byli na usedlostech v Horní Vsi:
čp. majitel usedlosti
3		 Makovička Antonín
4		 Parkán Jan
5		 Brada František a Marie
6		 Makovička František a Petromila
7		 Tůmová Rosálie
8		 Tománek Martin
9		 Fuchs David
11		 Machal František a Josefa
12		 Feksa Václav a Marie
13		 Parkan Tomáš, Jan a Marie
14		 Vlček František
16		 Lisa Matěj
19		 Novák Jan a Marie
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20		
21		
22		
23		
25		
26		
28		
29		
33		
34		
35		
38		
60		

Mach Pavel
Kolář Josef a Marie
Kapoun Václav a Kateřina
Volavková Kateřina
Tůma Václav a Marie
Vlček Martin
Talpa František a Jana
Hejda Jan
Hložek Martin
Tůma František a Kateřina
Nechvátal Vojtěch
Plechatý Jan a Marie
Makovička Jan a Marie

Hospodáři, kterým vedla dráha přes jejich pozemky,
obdrželi za míru (1918 m2) gruntu až 130 zl. víd. měny, ač
v té době byl prodáván tentýž grunt při dobré vůli za 60
až 70 zl. Přeplácení hodnoty pozemků bylo zdůvodněno
tím, aby byl zlomen odpor a neochota pozemek dráze
odprodat.
Roku 1908 koncem dubna dvůr vyhořel, zůstala stát
jenom obytná část.
Po zemřelém A. K. Hohenzollernovi převzal panství, a tím také dvůr v Horní Vsi, syn Karel Antonín
Hohenzollern. Dvůr v Horní Vsi č. 17 obnášel 128,45
ha zemědělské půdy, 93,11 ha lesů (uváděno též 93,54
ha), rybníky Nový 4,5 ha, Frejmark 0,7 ha, Prokopský
1,4 ha, Struhovec 0,5 ha. Rybník Prokopský získala
vrchnost v 19. stol. zabráním od čp. 9, kdy majitelem
byl žid Fuchs. Pod rybníkem Prokopským byl další
rybník patřící k čp. 5, kde byl hospodářem Brada. Když
byla snaha vrchnostenských pracovníků Bradovi rybník
vyvlastnit, stoupl si na hráz rybníka se sekerou v ruce
a prohlásil, že ten, kdo vstoupí ve zlém úmyslu na jeho
23
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pozemek, přijde sekerou o hlavu. Tohoto neohroženého
postoje Brady se pracovníci vrchnosti zalekli a rybník
Bradovi zůstal.

Po I. světové válce podle pozemkové reformy
z r. 1919 bylo rozparcelováno od dvora v Horní Vsi
82,24 ha zemědělské půdy, na 64 přídělů pro drobné
zemědělce v průměru 1,32 ha na jeden příděl. 4,38 ha
zůstalo v záboru jako záloha.
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Lesy Ještěnice, Velký
a Malý Lísek zůstaly i nadále
majetkem Hohenzollernů.
Na zbytkovém statku
v Horní Vsi č. 17 o výměře
39,34 ha hospodařil nadále
dosavadní nájemce dvora
Emanuel Roub íč ek, který
r. 1926 odešel do Prahy.
V témže roce 1926
přebral zbytkový statek
v Horní Vsi č. 17 František
Jahoda a jeho manželka
Božená Dvořáková č. 65.
Anežka, kteří přišli z Velkých
Poslední deputátnice na dvoře č. 17.
Popovic.
Deputátníci a také námezdní pracovníci zůstávali
i nadále ve dvoře.Všichni tito mohli porovnávat pracovní podmínky, výdělkové možnosti a vztah k lidem
za dřívějšího nájemce Roubíčka a nového majitele Jahody. Všeobecné hodnocení bylo takové, že „za žida
Roubíčka to bylo daleko lepší, tolik nás nehonil a byl
lepší vejdělek“. Často lidé u dvora vyslechli, že „je zle
a bude ještě hůře, lidi budou dělat za krajíček chleba
a za talířek polívky“. Nej edn ou bylo vyhrožováno
vyhazovem z práce, což byl pro deputátníky, kteří měli
střechu nad hlavou od pána, velice nepříjemné. Proto
také docházelo k častému střídání deputátníků. Byli to
Doupníkovi, Hajní, Dvořákovi, Machotkovi, Holubovi,
Brtníkovi, Kotoučovi, Vlčkovi.
Kdo občas pánovi vypověděl poslušnost, byl Ladislav Stránský, bydlel ve svém domku č. 94, nebyl vázán
na byt, komoru nebo ratejnu pána, takže když pán Stránského příliš šikanoval a rozzlobil, Stránský utekl z práce
domů. Nutno podotknout, že Stránský byl dříč, spolehli
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vý, dovedl se postavit ke každé práci, s traktorem jezdil,
který Jahoda jako první zemědělec v Horní Vsi vlastnil.
Když se Stránský nevracel, paní Jahodová pro něho
došla, dobrým slovem, domluvou a nějakou odměnou
(pytlem pšenice nebo jiného zrna) opět Stránského
do práce přivedla.
Pan Jahoda dobře hospodařil, hospodářství rozuměl,
na majetku získával především tím, že lidi, kteří u Jahody
dělali, do značné míry zkracoval na mzdě, mnohé případy
o tom svědčí.
Jako první v Horní Vsi byl pan Jahoda majitelem
nového osobního auta Škoda Popular v r. 1923 v době,
kdy vrcholila v naší zemi hospodářská krize.
Jiná byla paní Jahodová, ta by lidem více přála, ale
před pánem nesměla. Občas potajmu, aby pán nevěděl,
lidem přilepšila, tím získávala u lidí vážnost a oblibu.
František Jahoda r. 1931 až 1938 byl zvolen starostou
obce za lidovou stranu. V té době do nového starosty
byly vkládány veliké naděje, vždyť projevil značnou
dávku podnikavosti (na svém). F. Jahoda se jako starosta neosvědčil, velikou většinu občanů zklamal, byl
pamětliv hlavně vlastního prospěchu, dokonce už jako
starosta udával (nejeden případ). Jaký vztah měl F. Jahoda k obci dokresluje následující: v r. 1936 o masopustě
v noci z masopustního úterý na Popeleční středu vznikl
v hostinci Frant. Holce č. 14, kdy se ještě v sále tančilo,
požár, údajně od krátkého spojení přetíženého elektrického vedení. V té době měli místní hasiči k hašení požárů
k dispozici čtyřkolovou stříkačku na ruční pumpování.
Konec masopustu, značná únava tančících se projevila
hlavně v tom, že nebylo možné sehnat někoho k obsluze stříkačky - k pumpování. Po této špatné zkušenosti
byl vysloven požadavek na zakoupení nové motorové
stříkačky.
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Pro získání obnosu na zakoupení stříkačky byly
uskutečněny různé akce, jednou z nich byla dobrovolná
sbírka u občanů. Sbírka vynesla slušnou částku peněz,
i deputátník, který u Jahody sloužil, dovedl přispět, pan
statkář Jahoda nepřispěl ani korunou, k čemuž není třeba
slov ani vysvětlení. Roku 1935, 20. listopadu se konala
soudní dražba hostince Josefa Vacka č. 42. Hostinec
koupil za 72.100 Kč starosta obce František Jahoda.
V hostinci nového majitele byly provedeny úpravy,
do sálu byly dány nové parkety. F. Jahoda hostinec
propachtoval a prvním nájemcem byl Josef Vichr, který
přišel ze Spělova.
Roku 1937 prodal F. Jahoda hostinec č. 42 Antonínu
Syrovátkovi, který přišel z Jihlávky a začal provozovat
živnost hostinskou. Roku 1938 proběhly volby do obecního zastupitelstva a starostou obce byl zvolen Rudolf
Makovička č. 57, říd. učitel. Jahoda utrpěl v těchto
volbách značnou porážku. Nastala skrytá nenávist Jahody proti starostovi Makovičkovi, která se projevila
zejména v době okupace, kdy Jahoda starostu Makovičku
několikráte udal, ač Makovička jako starosta Jahodu
několikráte zachránil od nepříjemné situace. Roku 1943
byl starosta Makovička udán Jahodou gestapu. 7. ledna
přijelo auto gestapa od Horní Cerekve do Horní Vsi.
Protože cesta od Hejdových č. 86 směrem na Obec,
kde R. Makovička bydlel, byla zaváta sněhem, což zne
možňovalo autu projet, členové gestapa byli nuceni jít
od Hejdových pěšky (300 m, přes metr sněhu). To již starosta Makovička o příjezdu gestapa věděl, že ještě stačil
včas uklidit závadný materiál. Po válce toto udání potvrdil
F. Policar. V témže roce 1943 byl nuceně vystěhován švec
Kalina s rodinou z domku čp. 46, kde Kalina měl jednu
místnost pronajatou od Jahody (Jahoda koupil domek
č. 46). Důvod vystěhování ševce Kaliny byl ten, že
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F. Jahoda potřebuje onu místnost o rozměrech asi 3x4 m
pro válečné účely. Roku 1944 byl Frant. Doležal č. 46
udán Jahodou, že drží v úschově vojenskou pistoli
a letecký padák. Přijelo gestapo, udělalo u Doležala, který
bydlel s matkou a sestrou v č. 46, prohlídku, nenašlo
se nic. Doležal ještě po prohlídce byl vyslýchán dosti
brutálně u starosty Makovičky. V té době měl F. Doležal
z padáku ušitý baloňák, pistole byla včas a řádně uklizena.
V roce 1944 byl Jaroslav Rozkošný, který byl nasazen
na práci v Říši 24. 2. 1942, jehož matka bydlela a dělala
u Jahody, udán Jahodou, že se Rozkošný u své matky
ukrývá po útěku z Německa. Toto udání potvrdil po válce
strážmistr Němec z Horní Cerekve.
Karel Fišer č. 39 byl nasazen na práci v Německu, odtud
utekl, skrýval se doma u svých rodičů, byl udán Jahodou.
Toto udání také po válce potvrdil strážmistr Němec.
Pan Jahoda měl jako jediný z celé Horní Vsi
v držení po celou dobu války střelnou zbraň, loveckou
dvouhlavňovou brokovnici ráže 16. Z tohoto je pak jasné
a přesvědčivé, že musel být na vlivných místech velmi
dobře zapsán, především u Františka Policara v H. Cerek
vi, který byl vedoucím NSGSA - Nacionálně socialistická
garda slovanských aktivistů, a také současně agentem
gestapa s krycím názvem KAPITÁN.
Zemský národní výbor výměrem ze dne 4. června 1946
vynesl rozhodnutí, že zbytkový statkář František Jahoda
se prohlašuje zrádcem a nepřítelem českého a sloven
ského národa a jeho majetek podléhá konfiskaci podle
dekretu č. 12/45 Sb. bez odkladného účinku.
Roku 1946 26. 10. ONV v Kamenici n. Lip. přidělil
obci Horní Vsi les Ještěnici, Malý a Velký Lísek. Současně
o les Ještěnici projevili zájem zástupci lidosprávy v Horní
Cerekvi. Celá tato záležitost byla rozhodnuta min.
zemědělství v Praze 30. 11. 1946, kdy byl les Ještěnice
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přidělen obci Horní Vsi. Tento stav trvá do 19. 12. 1953,
kdy do státní správy a obhospodařování jsou obecní lesy
přes protest zástupců obce H. Vsi státní správou převzaty
bez náhrady. Zástupci obce Horní Vsi zápis o předání lesů
nepodepsali z toho důvodu, že na celkovou hodnotu lesů
300.000 Kčs obec Horní Ves zaplatila jako první splátku
částku 50.000 Kčs.
Dne 8. srpna 1948 zahájila místní rolnická komise
v Horní Vsi rozdělení půdy zbytkového statku v H.
Vsi č. 17, kdy pro 46 zájemců bylo rozděleno 34,38
ha zemědělské půdy. Budova zbytkového statku č. 17
byla přidělena obci H. Ves, rybníky Nový, Frejmark
a Prokopský přiděleny obci H. Vsi, rybník Struhoveček
byl přidělen Družstevnímu lihovaru v H. Vsi.
27. února 1948 byl ustaven v Horní Vsi místní akční výbor Národní fronty, pětičlenný v tomto složení: J. Doležal
č. 51, Rud. Brada č. 5, Frant. Neměc č. 43, Josef Novák
č. 120 a Karel Fišer č. 39. Akční výbor předvolal pana
Jahodu k projednání záležitostí a otázek týkajících se
p. Jahody a dvora č. 17. Pan Jahoda byl do této doby
dosti sebevědomý, ba zpupný. O druhých pronášel výroky
jako bandě lumpů, darebáků a zlodějů, která ještě uvidí.
Po předvedení před akční výbor pan Jahoda, uvědomiv
si vážnost situace, se značně pokořil, zkrotl a položil
otázku: „Co se mnou budete dělat, pánové?“
„Pane Jahodo, měli bychom s vámi udělat to, co vy
jste udělal za války se ševcem Kalinou, vystěhovat vás
pod jasan“, dostal Jahoda odpověď. Pan Jahoda po této
odpovědi padl na kolena a pravil: „Pánové, já vím, že
jsem prohrál, dělejte se mnou co chcete, jen prosím vás,
prosím vás, jen mne nechte žít“. Na tuto úpěnlivou prosbu
dostal Jahoda takovouto odpověď. „Vstaňte a nehrajte
nám tady divadlo, už jste se ho nahrál v Horní Vsi dost,
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ale tady už jste dohrál, teď budete mít možnost hrát divadlo jinde, ale tam už si na vás dají pozor.“
14. srpna 1948 byla sepsána s Anežkou Jahodovou
dohoda, že za svou ideální polovinu usedlosti zbytkového
statku v Horní Vsi č. 17 dostane se schválením Národního
pozemkového fondu jinou zemědělskou usedlost ve vnitrozemí, a to tzv. Věžníky v obci Městečko, okres Vlašim.
Koncem srpna se odstěhoval Frant. Jahoda s rodinou
na nové působiště.
Rada MNV v H. Vsi podle svého uvážení usnesením
ze dne 6. září dovolila Jahodovi odvézti 82 q žita, 60 q
ovsa, 9 q ječmene a 10 q kukuřice.
Po Jahodově odchodu z bývalé ratejny vlevo hlavního
vchodu byla upravena místnost pro úřadování místního
nár. výboru. Obytná část byla obsazena několika nájemníky, kteří se střídali. Josefa Syrovátková, Emilie Stránská, Josef Dvořák, Josef Hečko, Miroslav Tomeček a jeho
družka Eva Holakovská, Ludmila Hejlková. Poslední
obyvatelé dvora č. 17 byli Josef Holčák, bývalý ředitel
zdejší školy, a jeho manželka Emilie, kteří se s rodinou
v r. 1961 přistěhovali ze Senožat a 27. ledna 1980 se
odstěhovali do Světlé n. Sázavou.
Od této doby byt ve dvoře č. 17 zeje prázdnotou.
V r. 1948 v. č. 17 byla zřízena družstvní prádelna, která
byla hojně využívána, ačkoli ve svém začátku k ní byla
značná nedůvěra. Po nástupu domácích elektrických
praček zájem o družstevní prádelnu upadal a pro nezájem
byla po 19 letech užívání v r. 1977 zrušena.
Po ustanovení Jednotného zemědělského družstva
v H. Vsi v r. 1949 Místní národní výbor v H. Vsi předal
budovy č. 17 do bezplatného užívání jmenovanému
družstvu. Dne 24. září 1951 předal obec rybníky Nový,
Frejmark a Prokopský Jednotnému zemědělskému
družstvu v H. Vsi rovněž do bezplatného užívání.
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R. 1950 Jednotné zemědělské družstvo adaptovalo
stáj č. 17 na výkrmnu vepřů, kde 14. července téhož
roku bylo zastaveno 161 prasat a do konce roku bylo
dodáno veřejnému zásobování 210 q vepřového masa,
což v době, kdy na trhu se jevil značný nedostatek masa,
bylo vysoce ceněno.
Jako první krmič prasat v č. 17 se ujímá této práce
místní holič František Pavlíček č. 112 a jeho manželka
Marie. Oba tito manželé odvedli kus průkopnické práce.
R. 1952 ze stodoly na východní straně dvora bylo
započato se stavbou porodny pro 35 prasnic, později
rozšířené pro ustájení a chov až 80 prasnic.
R. 1954 byla postavena družstvem u dvora dřevěná
kolna na slámu a suché krmivo o šířce 15 m a délce 40 m.
Roku 1956 byla provedena družstvem stavba na odchov
telat z kolny č. 17. Spodní dřevěná část byla nahrazena
cihelným zdivem, nad přízemní částí nástavbou z cihel
byl zřízen prostor pro uložení slámy a suché píce. Střešní
konstrukce krovu byla použita původní bez rozebrání
nadezdíváním. V tomto teletníku bylo ustájeno 160
odstavených telat, která zde byla až do váhy 350 kg.
Roku 1965 13. února, kdy probíhal v sále hostince
č. 14 družstevní ples, vznikl ve dvoře č. 17 požár nad
vepřínem. Příčinou požáru byl kouřovod od pařáku
brambor do komína ve velmi špatném stavu.
Roku 1989 zřídilo Jednotné zemědělské družstvo
ve dvoře č. 17 zabijárnu, velmi dobře vybavenou. Sloužila
především družstvu a také dalším zájemcům z Horní Vsi
a okolí.
Kde jsou ty doby, kdy Šebestyán Leskovec své Hornohradské zboží prodává Janovi, a to svůj pustý hrad nad
Vsí Horní, při něm sladovnu atd.
Roku 1989/90 dochází v naší zemi k podstatným politickým změnám, kdy každému je dána možnost uplatnit
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své vlastnické nároky. Této možnosti využívá pozůstalá
po Františku a Anežce Jahodových, bývalých majitelů
dvora v Horní Vsi č. 17, dcera Anežka, provdaná Jankovská, bytem Milovanice č. 33, 257 01 Postupice, a podává
u Krajského soudu v Praze návrh na vrácení nemovitosti
dvora č. 17 v Horní Vsi.
Krajský soud v Praze Anežce Jankovské vyhovuje
a rozsudkem ze dne 23. září 1993-19 Ca 76/93-24 vrací
dvůr č. 17 v Horní Vsi.
Zemědělské družstvo, které až dosud na dvoře č. 17
hospodařilo, bylo novou majitelkou donuceno všechny
hospodářské budovy a prostory vyklidit.
Od této doby dvůr č. 17 v Horní Vsi chátrá, nevyužit.
Obytná část je prázdná, pustá. Hospodářské budovy
a prostory zejí prázdnotou, chátrají.
V roce 1999 v dubnu v Realitních novinách J. Hradec
byla uveřejněna nabídka prodeje dvora v Horní Vsi č. 17
a rybníků za cenu 3,000.000 Kč. Poznámka na konci
nabídky „Zde nutné opravy“ dostatečně vystihuje stav
dvora č. 17 v Horní Vsi.

Kříže - Památník
V Horní Vsi jsou čtyři kříže – Boží muka.
Nejstarší kříž u čp. 86 byl zbudován v roce 1845
kamenickým mistrem Matějem Novotným ze Studené
nákladem obce za 60 zlatých. Plechový Kristus za 15
zlatých. V březnu 1846 byl kříž větrem vyvrácen a rozbit.
Postavil se nový kříž, který v únoru 1849 opět vyvrátil
vítr a kříž se rozbil. Na náklad osadníků se kříž obnovil
a 21. října 1849 posvětil. Nátěr postavy Krista byl obnoven v roce 1907, další obnovu nátěru provedl natěrač
Stanislav Novák z Horní Cerekve za 750 Kčs.
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Na žulovém podstavci 1 m vysokém byl vyryt nápis:
Postaven pro upamatování přehořké smrti Páně 1845.
Současně s postavením kříže jsou vysazeny po obou
stranách lípy.Tyto věkem a bleskem zchátraly a na jaře
1997 byly pokáceny. V sousedství kříže byly vysazeny
dvě nové mladé lipky. V této době již byl nápis na soklu
nečitelný a plechový Kristus byl ve špatném stavu. V roce
1998 byl plechový Kristus obnoven (nový materiál plech
5mm zámečnickou dílnou Mezera v Třešti, kříž byl
vyčištěn a na soklu se obnovil nápis.
Druhý kříž byl zbudován u silnice proti škole čp. 71
v roce 1892. Při postavení římskokatolické kaple a jejím vysvěcení v roce 1933 je tento křížek přemístěn
do sousedství kaple směrem k čp. 41. Do žulového soklu
asi 1m vysokého je vsazen litý kříž s malým Kristem.
Na podstavci byl nápis: K uctění přehořké smrti Páně.
Náklady na tento křížek uhradila Kateřina Makovičková
a Rosalie Parkanová 1892 (obě sloužily ve Vídni).O tento
křížek bylo neustále pečováno. V roce 1998 se provedlo
očištění kamenného soklu a litěného kříže, obnovilo se
písmo na tabulce a soklu. Opravu provedl Mezera Třešť.
Takzvaný Vlasákův křížek (Lisa čp. 16), za vsí vpravo
vedle silnice vedoucí do Počátek, je zbudován rodinou
Lisovou čp. 16 v roce 1897. Na masivním žulovém podstavci je vsazen žulový kříž, na němž je připevněn kovový
Kristus. Kříž je umístěn v kulaté ohradě s nápisem na soklu: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Ku cti a chvále Boží
věnovali manželé František a Kateřina Lisa z Horní Vsi
1897. Současně s postavením se zasadily do čtverce tři
lípy a jeden javor. 11. června 1977 ráno přišla ve směru
od Leskovce silná bouře a jeden z blesků uhodil do lípy
stojící vedle kříže. Z lípy přeskočil vzdálenost asi 3 m
na vršek kříže s Kristem a po kříži a soklu sjel do země.
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Kristus byl bleskem rozbit, ale sokl zůstal neporušen.
V roce 1998 byl kříž obnoven do původního stavu rodinou Lisovou za přispění obce.
Asi v roce 1920 došlo ke smutné události u Smrku
na poli Koláře čp. 18. U pole došlo k převrácení vozu
naloženého jetelem na jednu z dcer Kolářových, která,
než jí bylo pomoženo, pod zvrácenou fůrou zemřela.
Na místě této tragické události nechala rodina Kolářových
postavit Boží muka. Do kamenného soklu asi 3/4 m vysokého vsazen litinový křížek, na němž je oválná tabulka
s nápisem.
Při scelování pozemků došlo k odstranění mezí
v roce 1951 a křížek byl
přemístěn jižním směrem
na kraj lesa Smrku. Při
této manipulaci došlo
k ulomení litinového
kříže, který je ke kamennému soklu na novém
místě přiložen. Časem
kdosi neznámý křížek
odstranil, kamenný sokl
jako pamětník tragické
události zůstal dodnes.
Obecní zvon byl původně před
čp. 26, asi od r. 1935 byl dán
evengelíkům a přemístil se na zahradu
čp. 9; asi r. 1974 byl zrušen.

Pomník padlých
V září 1999 byl pomník celý vyčištěn tryskáním, obnoveny nápisy na pomníku. Drátěný plot v rámech na přední
straně nahrazen řetězem ve dvou závěsech. Práce byla
provedena kamenosochařskou firmou Dvořák Telč.
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Jak běžel čas, tak se zub času podepsal na vzhledu
pomníku a tak bylo na výročí 100 let od začátku I. světové války a 650 let založení obce rozhodnuto o opravách
tohoto pietního místa. V srpnu 2014 byly odstraněny
veškeré dřeviny a květiny v prostoru pomníku a odstraněn
byl i starý drátěný plot, který byl nahrazen novým kovovým kovaným plotem (7500 Kč), kolem pomníku byly
osázeny buxusy v počtu 30 ks (3000 Kč) a vlevo od pomníku byla vytvořena nová ozdobná plocha s kamenou
zídkou osázená květinami (4000 Kč). Celý pomník byl
očištěn společně s přilehlým prostorem.
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Představitelé v Horní Vsi
Až do r. 1848 byl rychtář ustanovován vrchností a jemu
k ruce byli vrchností jmenováni 2 konšelé.
První zmínka o rychtářovi je z r. 1565, kdy od 1. ledna
byl jmenován rychtářem Václav Náčelník, mlynář, pravděpodobně na panském mlýně, v místech, kde je dnes čp. 61.
Další časové údaje jsou přibližné:
1700 do 1718
Ondřej Urbánek
čp. 21?
1718 do 1742
Josef Doležal		
čp. 5?
1742 do 1754
Jakub Lisa		
čp. 16?
1754 do 1761
Vít Kolář 		
čp. 18?
1761 do 1778
Tomáš Kolář		
čp. 18?
1778 do 1792
Tomáš Staněk
čp. ?
1792 do 1799				
?
1799 do 1828
Matěj Doležal Vítů čp. 5
1828 do 1848
Martin Fexa		
čp. 12?
Od r. 1849 byl starosta volen.
Od r. 1849 zvolen Josef Porák		
čp. 32
Od r. 1861 zvolen Václav Fexa		
čp. 12
Od r. 1865 zvolen Václav Kapoun
čp. 22
Od r. 1873 zvolen Jan Hejda		
čp. 29
Od r. 1876 zvolen Antonín Makovička čp. 3
Od r. 1880 zvolen Jan Novák		
čp. 19
Od r. 1883 zvolen Václav Tůma		
čp. 25
Od r. 1886 zvolen Jan Novák		
čp. 19
Od r. 1889 zvolen Josef Porák		
čp. 32
Až do r. 1898 bylo 9 členů výboru. Od r. 1899 bylo 12
členů výboru, protože stoupl počet poplatníků přes 100.
Od r. 1892 byl starostou zvolen Porák Josef
čp. 32
Od r. 1896 byl starostou zvolen Kapoun Toník čp. 22
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Od r. 1899 byl starostou zvolen
Kapun Josef
čp. 10
První chalupník zvolený starostou
Od r. 1902 byl starostou zvolen
Brada Jan
čp. 5
Od r. 1905 byl starostou zvolen
Makovička F.
čp. 29
Od r. 1911 byl starostou zvolen
Hejda Jan
čp. 4
Od r. 1919 byl starostou zvolen
Parkan Václav
čp. 80
Od r. 1923 byl starostou zvolen
Brada František čp.5
Od r. 1931 byl starostou zvolen
Jahoda František čp. 17
Od r. 1938 byl starostou zvolen
Makovička Rud. čp. 57
Od 6. května 1945 prvním předsedou MNV zvolen
Makovička Rud. čp. 57
13. 11. 1945 zvolen předsedou MNV Venkrbec Petr čp. 33
1. 5. 1946 zvolen předsedou MNV
Hejda Rud.
čp. 4
5. 7. 1946 zvolen předsedou MNV
Kapoun Josef čp.109
16. 5. 1950 zvolen předsedou MNV Němec Frant. čp. 43
28.10.1950 zvolen předsedou MNV Tůma Frant.
čp. 68
15.07.1952 zvolen předsedou MNV Vlček Lad.
čp. 15
16.05.1954 zvolen předsedou MNV Doležal Josef. čp. 51
24.06.1960 zvolen předsedou MNV Makovička K. čp. 64
14.06.1964 zvolen předsedou MNV Němec Frant. čp. 43
15.12.1971 zvolen předsedou MNV Švehla Frant. čp. 56
10.11.1976 zvolen předsedou MNV Švehla Frant. čp. 56
Od 1.7.1980 sloučení obce k Horní Cerekvi.
Od 1.7.1980 prvním předsedou občanského výboru v H. Vsi
zvolen 19. 6. 1980
Švehla Frant. čp. 56
Od 14. 10. 1981 zvolen
předsedou občanského výboru Švehla Frant. čp. 56
Od 15. 9. 1986 zvolen
předsedou občanského výboru Kapoun Josef čp.127
13. 6. 1990 na veřejné schůzi zvolen
předsedou míst. nár.výb.
Bártů Karel
čp. 53
Od 1. 7. 1990 dochází opět k osamostatnění obce Horní
Vsi.
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10. 12. 1990 po 45 letech
zvolen starosta
2. 12. 1994 starostou zvolen
28. 11. 1998 starostou zvolen
16. 11. 2002 starostou zvolen
6. 11. 2006 starostou zvolen
8. 11. 2007 starostou zvolen
12. 11. 2010 starostou zvolen

Bártů Karel
Bártů Karel
Bártů Karel
Bártů Karel
Bártů Karel
Pilát Pavel
Pilát Pavel

čp. 53
čp. 53
čp. 53
čp. 53
čp. 53
čp.104
čp.104

Počet obyvatel a domů v Horní Vsi
R. 1680
200 obyvatel
59 domů
1733
234
62
1740
269
65
1839
527
68
1863
673
70
1869
633
72
1901
700
79
1910
743
82
1920
798
93
1930
646
116
1940
730
121
1950
485
1961
510
123
1970
455
1980 k 1. 11.
394
140
1986 k 1. 1.
376
141
1990 k 1. 11.
382
142
1999
386
143
2012
295
147
2013
293
150
2014
302
152
Rok 2014 - 302 obyvatel, z toho 151 mužů, 151 žen,
průměrný věk 42 let, děti 12 let
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Běh událostí
Roku 1711 o svátku sv. Markéty 13.7. se konala pobožnost
v kostelíku zasvěceném sv. Markétě. Konala se procesí
z okolí až z Libkové Vody, neb věřící v tuto světici
velikou důvěru měli. Na tuto pobožnost byl půjčen
zvon z Horní Vsi, neb zvon na tomto kostelíku někdo
ukradl. Za císaře Josefa II. byl kostelík zrušen.
Roku 1771 stihla Čechy a také naši obec morová rána.
Roku 1892 založil řídící učitel Karel Klouboučník kroniku Horní Vsi.
Roku 1892 proběhla měnová, tzv. korunová reforma.
Za 1 zlatý (měl 60 krejcarů) byly směněny 2 koruny.
Hasičský sbor byl založen roku 1893 a ještě tentýž
rok obec zakoupila dvoukolovou stříkačku. Ta však
nevyhovovala, a proto r. 1897 zakoupila obec větší,
čtyřkolovou.
V roce 1893 postihlo zemi sucho a neúroda. Kůň v ceně
80 zlatých se prodával v ceně 10 zlatých a kráva v ceně
50 zlatých se prodávala za 8 zlatých.
Místní chudobinec dostavěla obec v roce 1909. Obecní
pastoušku čp. 31 obec prodala A. Makovičkovi čp. 3.
Spořitelní a záloženský spolek založil Kampeličku
roku 1910 Karel Kloboučník. Ta působila v Horní
Vsi až do 1. 7. 1988 a poté byla převedena do Horní
Cerekve. V Kampeličce evidovali 279 vkladních
knížek v hodnotě 4,236.795,40 Kčs.
28.6.1914 byl spáchán atentát na následníka trůnu Ferdinanda a 26. července vyhlásilo Rakousko Srbsku
válku.
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Významné události od vyhlášení Československé
republiky
1918 28. října skončila první světová válka a byla
vyhlášena Československá republika. 23. 5. 1923
byl v obci odhalen pomník obětem 1. světové války.
1923 první kolo ve vsi vlastnil Ludvík Pekárek čp. 36
1927 započata výstavba elektrické sítě
1928 10. července rozsvíceno elektřinou

1928 první rozhlasový příjímač v obci vlastnil František
Kec čp. 87
1930 první motocykl vlastnil František
Kec čp. 87
1930 byla založena dechová kapela
v Horní Vsi, vyučoval Roháček
z Batelova
1933 první osobní auto Škoda Popular,
František Jahoda č. 17
1933 založen Sportovní klub v Horní Vsi
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1933 Svěcení kaple v Horní Vsi 15. 10. 1933:

Svěcení zvonů:
malý zvon - sv. Antonín
velký zvon - sv. Václav
před zvony:
F. Jahoda - starosta
Jelínek - děkan
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1935 6. března první občanský sňatek (Jan Pavlíček
čp. 115 a Matylda Staňková čp. 88 na hejtmanství
v Kamenici nad Lipou)
1936 první traktor a samovaz František Jahoda čp. 17
1936 11. října dána do provozu nová motorová stříkačka
1940 na zastávce dráhy byla postavena nová čekárna
cestujícím
1942 zaveden veřejný telefon v prodejně Pavlíčka čp. 107
1947 otevřena poradna pro matky a kojence ve škole
čp. 71, od roku 1956 přemístěna do čp. 88
1947 zaveden po vsi rozhlas, 4 reproduktory, přestalo se
zvonit na římskokatolické kapli
1948 byla zřízena družstevní prádelna v čp. 19,
po 29letém provozu zrušena 1. ledna 1977
1948 první vánoční strom republiky stál u kaple, vybralo
se 2.000,- Kčs
1949 druhý vánoční strom republiky u kaple, nevybíralo
se
1949 31. března bylo založeno Jednotné zemědělské
družstvo
1950 třetí vánoční strom republiky u kaple, nevybíralo
se
1950 založeny civilní matriky, Horní Ves a Horní Cerekev
1951 poprvé zavedeno strojní dojení krav v čp. 29
1952 přemístění kabiny kina z jeviště hostince čp. 14
na půdu sousedního domu čp. 75, aby jeviště
mohlo sloužit k sehrání divadla a muzikantům při
zábavách
1952 1. prosince z obce nuceně vystěhován Josef Cháb
čp. 32. s rodinou na státní statek Rokytnice
za Trutnovem.
1953 14. března z obce nuceně vystěhován Antonín Parkan s rodinou na Státní statek do Pacova a téhož
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1953
1953
1956
1956
1958
1958

1959
1960
1960

1961
1961
1962
1962
1962
1962
1966
1967
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dne také Antonín Lisa čp. 16 s rodinou na Školní
statek do Třebíče.
17. března z obce nuceně vystěhován Jan Kolář
čp. 25 s rodinou na Státní statek Lukavec
na jaře poprvé použita sazečka na brambory na dva
řádky, neosvědčila se
JZD přebírá od svých členů lesy do svého obhospodařování
21. května první rozvod manželství v Horní Vsi
27. února ukončil svoji činnost hostinec
A. Syrovátky
byl zřízen svépomocí skupinový vodovod ze
studánky (haltýře) čp. 23 do čp. 12, 24, 31, 34, 35,
36, 54, 65, 77, 85, 93, 95 a 112
28. září byla zavedena pravidelná autobusová doprava Pelhřimov - Horní Ves a zpět
začíná asfaltování silnice na náklady obce
zřízen obecní vodovod ve spolupráci s JZD. Začátek
ručního výkopu 18. dubna. 30. srpna poprvé
puštěna voda
poprvé zvoněno umíráčkem v katolické kapli
evangelíkovi Janu Makovičkovi, 74 let čp. 25
podzim, poprvé sběr brambor kombajnem
na Čtvrtích
1. ledna sloučení JZD Hříběcí s JZD Horní Ves
od 1. ledna zrušení záhumenků členů JZD
zahájena stavba samoobslužné prodejny Jednoty
první asfaltování cesty v obci od hostince čp. 14
ke dvoru čp. 17
13. března byl založen spolek chovatelů drobného
zvířectva, předseda Miloslav Žluč čp. 21
byl vydlážděn potok ve Volší od čp. 81 k čp. 61,
tím odstraněny občasné zátopy ve Volší

1968 byly postaveny na zahradě čp. 5 bytovky JZD,
označeny čp. 125. Jedná se o šest bytových jednotek
1971 Antonín Syrovátka prodává hostinec čp. 42 místnímu JZD za 25.000 Kčs a odstěhoval se do Jihlávky
1971 usadili se poprvé na větráku kravína za čp. 5 čápi
1972 byly zahájeny přípravy na elektrický provoz ČSD,
od 26. května 1978 elektrický provoz na dráze
1974 poslední kozel ve vsi, držitel Jaroslav Vlček čp. 122
1974 10. prosince otevření družstevní kuchyně JZD
v čp. 42
20. července slavnostní setkání zemědělských
pracovníků pelhřimovského okresu. Zasazena pa
mětní deska k výročí založení JZD v Horní Vsi
na nové budově JZD označené čp. 126
20. prosince otevřen po rekonstrukci hostinec
čp. 14, který byl uzavřen od roku 1973
1975 10. července první občanský pohřeb Julie Čechové
čp. 80, 73 let, pohřeb do země v Horní Cerekvi,
hudba
1975 28. prosince založena organizace zahrádkářů
v Horní Vsi, první předseda Josef Vávra čp. 109
1976 od 1. ledna dochází ke sloučení JZD Horní Ves
s JZD Horní Cerekev
1977 dostavěny bytovky JZD od čp. 128 do čp. 139
a obsazeny členy JZD
1978 7. února ustaven Sbor pro občanské záležitosti,
předseda František Švehla čp. 56
1979 bývalá kovárna čp. 31 datována roku 1706, majitelka Libuše Talpová, 12. března prodaná manželům
Šeberovým z Prahy. Kovárna již zanikla.
1980 poslední kráva ve vsi, chovatel K. Doležal, čp. 102
1980 Od 1. července sloučení MNV obce Horní Ves
k MNV obci Horní Cerekev, Horní Ves byla
uváděna jako místní část
45

1980 byla postavena první rekreační chata v Horní Vsi
vedle čp. 9 na parcelním čísle 123, majitel Miroslav
Makovička z Prahy
1981 JZD zrušilo drůbežárnu, postavenou v r. 1974
1983 zrušen skupinový vodovod od čp. 23 zřízený
v r. 1958, první hnízdění labutí na Mlýnském rybníce, vyvedly sedm mladých.
1984 byla provedena rekonstrukce místního rozhlasu,
bylo napojeno 24 reproduktorů.
Demolice čp. 58, tzv. Frantovy chalupy, provedl
Jiří Brada čp. 66
zrušení teletníku v čp. 25, sloužil od roku 1953
provedena oprava římskokatolické kaple. Náklady
na tuto opravu byly uhrazeny z dobrovolné sbírky
věřících
1985 k 1. červenci v Horní Vsi 376 obyvatel. Vylidňování
vesnice se konečně zastavilo. Stavení s jedním
obyvatelem: čp.3, 18, 20, 23, 28, 35, 55, 60, 62,
67, 69, 76, 80, 82, 95, 97, 102, 123
Prázdná a rekreační stavení: čp. 4, 7, 12, 17, 31,
32, 33, 37, 57, 59, 65, 68, 73, 77, 79, 81, 90, 91,
98, 100, 103, 114, 122
Původní podezdívka u pomníku padlých byla
značně rozrušena, nahrazena soklovým zdivem,
dřevěné oplocení vyměněno za drátěné pletivo
v železných rámech.
1986 odešel poslední kůň ze vsi, byl ustájen v čp. 19.
Vzniklo nové čp. 141, Mezera Jiří
1987 vzniklo nové čp. 142, Bojanovský Karel
1988 byla provedena rekonstrukce elektrické sítě v obci,
některé úseky jsou nyní vedeny zemním kabelem. Současně bylo rozšířeno a zlepšeno veřejné
osvětlení na 36 světelných zdrojů (dříve 20).
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Na základě povoleného výměru se uskutečnila
demolice stavení čp. 25, Jan Kolář.
1989 v roce 1964 na potoce před čp. 76 byla zřízena
kejda na zavlažování pastvin upravených za čp. 5.
V provozu byla pouze krátkou dobu, pak nevyužita.
V tomto roce zde byl postaven domek a zařízení
zrušeno.
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Vojny táhly krajem
Z dávné minulosti nemáme žádných spolehlivých zpráv
o vojnách v našem kraji.
První zprávy jsou ze září r. 1423, kdy po čáslavském
příměří odešel Žižka se svým vojskem na Moravu. Téhož
roku část husitského vojska, sídlící v Pelhřimově pod
velením Jana řečeného Hvězda z Vícemilic (Bzdinka),
měla zlomit nebezpečnou moc pánů a měst moravských,
králi a Římu oddaných. Janu Hvězdovi uložili, aby se
svým vojskem pokořil mocného straníka Zikmundova
Jana z Hradce, pána na Telči.
Husitská vojska pobořila hrad Janštýn a pod ním
vesničku Rittendorf, také vypálila vesničku Lhotka,
pobořila hrad Štamberk. Hrad Roštýn obléháním sice
poškodila, ale odolal. Také Telč, která v té době byla
velmi dobře chráněna ze severu, jihu a západu rybníky,
ze strany východní ji chránil vodní příkop a dostačující
opevnění, obléhání odolala.
Husité se dozvěděli, že Jan Menhart z Hradce posílá
svému příbuznému do Telče silnou pomoc, od obléhání
upustili a kvapně odtáhli směrem přes Řásnou na Horní
Dubenky. Ve voji Jana Menharta v počtu 3.000 mužů
se nalézali Jan hrabě z Guttensteinu, pána z Vrchovišť,
Jindřich Krajíř z Krajku, Zdeněk z Palupína a Pešek
z Bejkovce, kteří vojsko Jana Hvězdy pronásledovali.
V místech, kde je dnes sklárna Janštýn, byli husité dne
11. listopadu ( na svatého Martina) dostiženi a přinuceni
k boji. Na straně husitů padlo asi 300 bojovníků, mezi
kterými byl také Havel Pinta, znamenitý hejtman a litec
pušek (puška Pintovka), kteří jsou pochování v nedaleké
Vlčí jámě.
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Zbytek vojska Jana Hvězdy pak odtáhl přes Horní
Dubenky, Horní Ves, Horní Cerekev na Pelhřimov, kde
se spojil s hlavním vojskem.
V té době komunikace Pelhřimov - Telč vedla
z Pelhřimova přes Horní Cerekev, Horní Ves, Horní
Dubenky, Řásnou do Telče. Od r. 1843 vede silnice
z Horní Cerekve po hrázi Zámeckého rybníka do Nové
Vsi, Řídelova a Telče přes Vanůvek.
Roku 1505 Albrecht z Leskovce vypravil do války
loketské 12 pěších a dva vozy s potahem. Albrecht
Šebestyán Leskovec r. 1618 provedl Dampierovu armádu
z Počátek do Pelhřimova až k Čáslavi. Tuto armádu Albrecht na svých gruntech zásoboval. Po odchodu Dampierovy armády přitáhly na statky Albrechta Šebestyána
vojenské sbory slezských stavů a Albrecht jim musel
každý týden poskytovat 120 strychů ovsa (strych jako
korec),12 kusů velkého dobytka a telat, skopce, slepice
a jiné potraviny bez počtu.
Tato soldateska, snad za zradu spáchanou na české věci,
Albrechtovi dokonale zplundrovala 8 poplužných dvorů
a to i poplužní dvůr v Horní Vsi (popluží, asi 60 ha).
Na sněmu18. března 1619 byl Albrecht Šebestyán
pojat mezi osoby nežádoucí a jako zjevný buřič a rušitel
dobrého řádu a pokoje z Čech vypovězen. Z vyhnanství
z Pasova se vrátil v zimě roku 1620/21.
Za třicetileté války, o Popeleční středě 1646, při ústupu švédské soldatesky od Jindřichova Hradce k Jihlavě
pronásledované přes Horní Ves Inocencem Contim,
Švédové za Horní Cerekví byli dostiženi a po krátkém
boji byli poraženi. Zbytek voje ujel k Jihlavě. Inocenc
Contim pobil 200 a zajal 50 Švédů. Mezi nimi byl i český
exulant Hrdlička, který dříve „zle řádil“ na arcibiskup
ském panství v Červené Řečici.
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V roce 1798/99 procházely ruské vojenské sbory
pod velením A.V. Suvorova přes naše území na pomoc Rakousku proti Napoleonovi. Koncem října 1799
se vojsko vracelo zase zpět, neboť Suvorov poznal
věrolomnost a licoměrnost rakouské politiky a nechtěl
za rakouské zájmy prolévat ruskou krev. V prosinci ruský
car vydal rozkaz, aby vojsko na zpáteční cestě zastavilo
a přezimovalo v Čechách. Ruská vojska 26. ledna 1800
zahájila opět zpáteční pochod. Ve dne 1. až 7. února
1800 přenocovalo v Žirovnici a Počátkách 4.652 mužů
a výdaje spojené s ubytování činily 77 zlatých a 32
krejcarů. Z Počátek pak vojáci táhli přes Horní Ves, Horní
Cerekev, Batelov k Jihlavě.
Po bitvě tří císařů 2. prosince 1805 u Slavkova se
část francouzského vojska vracela zpět přes Telč,
Horní Dubenky, Horní Ves, Horní Cerekev směrem
na Pelhřimov, a to počínaje 16. prosincem, kdy v čele
oddílu přijelo do Horních Dubenek asi 50 jezdců.
Na tehdejším rychtářovi Koukalovi si velitel jezdců
vynutil 30 zlatých. Také v následujících dnech se
francouzští vojáci projíždějící Horními Dubenkami
nechali vydržovat. Obec na zaopatření nepřátelského
vojska vydala 2.761 zlatých. Tím, že francouzští vojáci
byli v Horních Dubenkách dobře zásobeni, prošli Horní
Vsí bez zastavení, a tím byla obec od výdajů na zaopatření
francouzského vojska ušetřena.
Rakouská vojska v roce 1859 utrpěla porážku v bitvě
se Serdinských královstvím u Solferina. Této bitvy
se zúčastnilo také několik vojáků z Horní Vsi, kteří
vzpomínali na krutou porážku a na divoký útěk od Solferina. Bitvy se účastnil František Lisa čp. 16, Plachý Jan
čp. 38, hostinský Vlček Jan čp. 14 a Hejda Jan čp. 4.
3. července roku 1866 došlo k veliké bitvě u Sadové
mezi pruským vojskem a vojskem Rakouska, kde byli
50

Rakušané poraženi. Této bitvy se zúčastnili také vojáci
z Horní Vsi.
Hostinský Jan Vlček byl v bitvě u Solferina v Itálii
i v bitvě u Sadové, kde byl zajat a žil jako zajatec
několik měsíců v Prusku, kde zakusil mnoho hladu
a bídy a po velikých útrapách se vrátil domů. Na obou
stranách se bitvy účastnilo 440.000 vojáků. Pruské vojsko
obsadilo téměř celé Čechy a jeden oddíl několik neděl
pobyl i v Horní Vsi. Vojáci byli ubytovaní po domech
a chodili cvičit každé ráno za Křižné cesty na Bradovo
jeteliště čp. 5. Jeteliště zdupali tak, že sklizeň nebyla
žádná a náhrada nebyla poskytnuta. Prušáci se chovali
v naší obci dosti ukázněně, hospodářům, u kterých byli
ubytovaní, pomáhali sklízet produ ve žních. Pamětníkem
na příchod Prajzů do Horní Vsi byli Brada čp. 56, Tůma
čp. 25, který vykopal u Šimanovských vrchů jámu, aby
do ní ukryl svoji krávu před Prušáky z obavy, že mu
krávu zrekvírují.
Dalším pamětníkem byl Makovička čp. 9 a Josef Kapoun čp. 10, kteří když pásli v Křižných cestách husy,
chodili se dívat na vojáky, jak cvičí. Vojáky hodnotili
tak, že „hodně řvali, hodně jedli, mluvili jináč a nebylo
jim rozumět.“
28. června 1914 následník trůnu Ferdinand a jeho
manželka Sofie podlehli v Sarajevu atentátu. Tento čin
byl důvodem, že Rakousko vypovědělo 28. července
1914 Srbsku válku. V první fázi bylo povoláno 72 mužů
z Horní Vsi. Do zbraně v 1. světové válce z Horní Vsi bylo
celkem povoláno 120 mužů, z nichž 22 padlo za oběť
válečné mašinérii.
1914 Josef Hašek			
čp. 64
		
Jan Stránský			
čp. 44
		
Karel Porák			
čp. 32
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1915
		
		
		
		
1916
		
1917
		
1919
		

Josef Kolář			
Jan Plachý			
Karel Parkan			
Stanislav Plíhal
František Vlček
Josef Kapoun			
Antonín Staněk.
Josef Břínek
František Parkan
František Janda			
František Makovička

1920 za nezvěstné prohlášeni:
		
Jan Brada			
		
Jan Hejda			
		
Jan Čech
		
Jan Makovička			
		
Vojtěch Němec			
		
Jan Nováček			
		
Josef Plachý			
		
František Vlček

čp. 18
čp. 38
čp. 80
čp. 28

čp. 107
čp. 57
čp. 5
čp. 42
čp. 57
čp. 43
čp. 49
čp. 8

Ruští legionáři, kteří se vraceli domů přes Vladivos
tok:
František Plachý čp. 38, zemřel 1. 8. 1946 v Horní Vsi
ve věku 70 let.
Rudolf Kolář čp. 21, zemřel 23.3.1996 v Horní Vsi
ve věku 75 let
Karel Klouboučník čp. 71 vrátil se
Rudolf Kloboučník čp. 71 vrátil se
František Hejda
čp. 4 vrátil se
Josef Čech
čp. 70 vrátil se
Antonín Vlček
čp. 37 vrátil se
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Antonín Havlíček
čp. 20
František Makovička čp. 57
František Pavlíček čp. ?
Antonín Vlček
čp. 27
Rudolf Hejda
čp. 29

vrátil se
zemřel 10.11.1919 v Irkutsku
vrátil se
vrátil se
vrátil se

V roce 1938 při ohrožení Československa Německem
byla vyhlášena 23. září mobilizace vojáků do 40 let.
Pod prapory byli povoláni:
Josef Lisa
čp. 3
Antonín Vlček
čp. 88
Karel Kalina
čp. 77
František Němec čp. 43
František Holec čp. 14
František Hejda čp. 60
Josef Vomastek
čp. 70
František Parkan čp. 41
Josef Bártů
čp. 44
Antonín Parkan čp. 13
František Volavka čp. 23
František Fišer
čp. 49
Jan Kolář
čp. 25
František Novotný čp. 47
Josef Vlček
čp. 26
Václav Kapounm čp. 28
Ladislav Vlček
čp. 15
Jan Venkrbec
čp. 20
Další účastníci II. světové
Josef Doležal
čp. 51
války:
Karel Makovička čp. 64
Rudolf Kolář
čp. 21
Alois Svoboda
čp. 51
Václav Hašek
čp. 31
Jan Vlček
čp. 27
Rudolf Čech
čp. 80
Celkem 25 vojínů a všichni se po demobilizaci vrátili. 26. září si vojsko pro svoje účely odvedlo 16 koní
evidovaných, 6 koní neevidovaných a 5 povozů pro vojenskou správu v Kamenici nad Lipou. Po demobilizaci
vše navrátilo.
28. října obec vyslala pracovní četu o síle 30 mužů
do Lásenice za Jindřichovým Hradcem na stavbu zákopů
a opevnění při hranicích s Rakouskem.
30. září 1938 Československá vláda přijala mnichovský
diktát.
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15. března 1939 v 6.00 hodin vpadla německá armáda
ze všech směrů do naší země a nastalo obsazování
německým vojskem.
16. března 1939 Adolf Hitler vydal výnos o zřízení
Protektorátu Čechy a Morava a tímto výnosem došlo
k likvidaci Československé armády.
Adolf Hitler hned poté informoval Říšský sněm
o rozsáhlé zbrojní kořisti v Československu. Ještě
v březnu projelo Horní Vsí několik vojáků Wehrmachtu
na tříkolkách bez delšího zdržení.
17.11.1939 se uzavřely vysoké školy a 1200 studentů
bylo deportováno do koncentračních táborů Oranienbur
ku, Sachsenhausen.
Z Horní Vsi byli odvlečeni studenti:
Josef Parkan 		
čp. 13
František Jedlička
čp. 100
Oba se po válce vrátili zpět.
Z naší obce Horní Vsi byli k nuceným pracím nasazeni:
Čech Karel
čp. 76 29.10.1942
			
org. TODT Narvik, Norsko
Doležal Karel
čp. 102 ?
Doležal Jan
čp. 51 29.10.1942
			
org. TODT Narvik, Norsko
Doležalová Bl. Mezerová čp. 48 1944 Stuttgart
Fišer Karel
čp. 39 24.2.1942
Fišer Antonín
čp. 39 24.2.1942
Fišer František
čp. 39 24.2.1942 St. Valentin
Hašek Josef
čp. 1
Janoušek František
čp. 91
Makovičková Vlasta
čp. 106 1944 Stuttgart
Makovička Karel
čp. 54 24. 2. 1942 Vöcklabruck
Mezera Josef
čp. 48 24. 2. 1942 Vöcklabruck
Kalina Jan
čp. 46 29. 10. 1942
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Kolář Antonín
Krejčí Václav
Krejčí Hynek
Parkan Karel
Polák Václav
Novák Jaroslav
Plachý Antonín
Rozkošný Jaroslav
Švehla František
Vlček Karel
Vlček Václav
Vlček Václav
Vobrová Milada

čp. 18		
čp. 85		
čp. 85		
čp. 80		
čp. 9		
čp. 19		
čp. 107		
čp. 17		
čp. 56		
čp. 27		
čp. 97		
čp. 15		
čp. 59		

24. 2. 1942 Mnichov
24. 2. 1942 Štětín
24. 2. 1942 Most - doly
Hannover
Braunau
29. 10. 1942 Berlín
29. 10. 1942 Berlín
24. 2. 1942 Vöcklabruck
24. 2. 1942 St. Valentin
?
29.10.1942 Remscheid
5.6.1941 Hieflau
1944 Stuttgart

Oběti:
28.10.1943 zahynul Karel Parkan čp. 80 při bombardování Hannoveru
? Karel Vlček čp. 27
Václav Vlček čp. 97 se vrátil v květnu 1945. Po útrapách
v Německu však zemřel v květnu 1949 ve věku 27 let.
Františka Janouška čp. 91, odsouzeného v koncentračním
táboře v Německu k trestu smrti, osvobodil rychlý
postup západní armády Spojenců v dubnu 1945.
Od 5. května 1945 ujížděli silně ozbrojení vojáci
na nákladních autech od Horní Cerekve k Počátkům.
6. května udělány záseky stromů přes silnici U Smrku.
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Téhož dne jela 3 auta se 30 esesmany od Počátek do Horní
Vsi. Když pokácené stromy znemožňovaly další pohyb
aut, vojáci vystoupili a v rojnici postupovali proti obci.
Stříleli na lidi, kteří utíkali do lesů Ještěnice a Šimanů
vrch. Střelbou byla zasažena Marie Volavková čp. 23,
žákyně zdejší školy, utrpěla průstřel stehna. Němci vyhledali starostu Makovičku a vyhrožovali mu zastřelením,
jestliže neprozradí ty, kteří udělali na silnici záseky.
Starosta se vymluvil, že záseky nedělal nikdo z obce, že
je udělali partyzáni, kterých je plno v okolních lesích.
Po tomto vysvětlení esesmani silně polevili v útocích
na starostu a ve vyhrožování zastřelením, poručili záseky
odstranit a vrátili se zpět ke svým autům, která zanechali
U Smrku, a odjeli zpět do Počátek.
7. května titíž esesmani z Počátek přijeli o půl páté
ráno do Horní Vsi a vynutili si dodání 6 párů koní
s povozy a kočím. Vozy odjely díky úmyslně dlouhému
vypravování až v 11 hodin. Někteří vozkové se vrátili
ještě téhož dne navečer a ostatní druhý den, v pořádku.

10. května přijížděli již Rusové od Nové Vsi na
Pelhřimov. Téhož dne navečer projížděli naší obcí.
Občané je vítali před hostincem hudbou. Vojáci zůstali
v obci přes noc a druhý den pokračovali v pronásledování německého vojska. Žádný ruský voják v obci ani
v pozdějších době nezůstal.
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28. srpna 1968 došlo k obsazení naší země vojsky tzv.
Varšavské smlouvy. Jako důvod obsazení uváděli snahu
zabránit kontrarevolučnímu vývoji v naší zemi. Tohoto
obsazení se zúčastnila vojska Bulharska, Maďarska,
Německé demokratické republiky, Polska a Ruska. Praha
a další významná a strategická místa byla hlavními cíli
obsazování. Žádný voják Varšavské smlouvy v naší obci
spatřen nebyl.
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Zemědělství

Obec Horní Ves je zemědělskou obcí, výměra katastru
v roce 1930 je uváděna 924,51 ha
1948
924,73 ha
1976 923,71 ha,
která je rozdělena do 1613 parcel, z toho:
orná půda
462,6902 ha
zahrady
11,0558 ha
louky
146,6278 ha
pastviny
5,6959 ha
zemědělská půda celkem
626,0697 ha
lesní půda
220,2521 ha
rybníky
8,5400 ha
ostatní vodní plochy - potoky
1,9384 ha
zastavěná plocha obce
8,3557 ha
ostatní plochy
25,5612 ha
celkem
923,7171 ha
Obec Horní Ves měla v r. 1946 tyto pozemky, které jsou
většinou pronajaty drobným držitelům půdy.
orná půda
19,7146 ha
louky
11,9666 ha
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zahrady
pastviny
lesy
ostatní
celkem

0,2653 ha
9,6338 ha
0,1169 ha
0,2231 ha
41,9203 ha

Josef Lisa čp. 3 na školní zahradě

V roce 1946 hospodařilo v obci 106 zemědělců, z toho:
výměru do 2 ha obdělávalo 13 zemědělců,
výměru od 2 ha do 5 ha obdělávalo 47 zemědělců,
výměru od 5 ha do 10 ha obdělávalo 22 zemědělců,
výměru od 10 ha do 15 ha obdělávalo 7 zemědělců,
výměru od 15 ha do 20 ha obdělávalo 15 zemědělců
výměru od 20 ha do 50 ha 11 zemědělců
nad 50 ha 1 zemědělec 51,26 ha (Makovička F. č. 29)
K zajištění zemědělské výroby byly v obci k dispozici:
traktory	  2
nákladní vůz	  1
secích strojů potahových
23
žacích strojů obilních	  6
žacích strojů travních
16
samovazač	  1
vyoravačů brambor
26
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Dále zemědělci vlastnili pluhy potahové, pluhy
traktorové, mlátičky, čističky a vejtřasky různých druhů,
také ruční mlátičky, řemenovky a zubačky čtyřmužné,
různé druhy řezaček na píci, různé druhy šrotovníků, 108
elektromotorů různé síly a 4 motory výbušné.
K zásobování vodou sloužily 3 studně veřejné, 92
soukromých. 31. března 1949 byla svolána schůze místních zemědělců do hostince u Holců za účelem projednání
možnosti založení jednotného zemědělského družstva.
14. dubna téhož roku byla svolána ustavující schůze
do hostince č. 14 (u Holců), kde bylo přítomno 84
zemědělců. Při hlasování pro založení jednotného
zemědělského družstva se vyslovilo 77 zemědělců,
7 zemědělců bylo proti.
Do konce roku 1950 bylo již 92 členů JZD, 5 zemědělců
zůstalo stranou.
Prvním předsedou družstva byl zvolen Josef Kapoun
č. 109. Bylo utvořeno 5 pracovních skupin, které později
byly redukovány na 2 pracovní skupiny. Vedoucí I. prac.
skupiny byl Josef Kapoun č. 72, vedoucím II. prac.
skupiny byl Josef Paclík č. 12.
První družstevní stavbou byla adaptace stáje ve dvoře č.
17, kdy již 14. června bylo ustájeno 161 prasat a do konce
roku bylo dodáno 210 q vepřového masa veřejnému
zásobování.
V zimě 1950/51 bylo započato se stavbou kravína pro
120 krav ze stodoly č. 29. Na této stavbě pracovalo až
70 lidí denně. Každý družstevník byl povinen odpracovat
na této stavbě tři dny po osmi hodinách zdarma.
1. srpna 1951 byl kravín dán do provozu a první krávy
přivedl Karel Makovička č. 9 a Josef Bártů č. 44. Bylo
ustájeno 80 dojnic, o ty se staraly a ručně dojily 4 ženy:
Julie Čechová č. 76, Františka Vlčková č. 27, Marie
Lisová č. 3, Marie Makovičková č. 54. Kolik práce a ná60

mahy vyžadovalo jedno dojení. V r. 1953 bylo zavedeno
strojní dojení.

17. srpna 1950 dochází k historické události rozorání
mezí. Jako první mez vzala za své mez v „Zahrádkách“
mezi poli J. Paclíka č. 12 a Lad. Vlčka č. 15. Rozorávaly
se meze, rušily se nevyhovující cesty a dělaly se nové,
mnoho tzv. kazů vzalo za své. Největší nově vzniklé
celky Velké a Malé čtvrtě 80 ha, Plíveň 40 ha, Braha 37
ha, Velká obec 34 ha, Na tabuli za dvorem 20 ha. Vše se
dělalo pro lepší a snazší využití zemědělské techniky.
Významné události v JZD:
Sloučení JZD H. Ves a JZD Hříběcí
1. 7. 1962
Zrušení záhumenků
1. 1. 1966
Název Nový Směr
1. 5. 1968
Dovolená podle ZP částečně
1. 1. 1965
Dovolená podle ZP zcela
1. 1. 1968
Sloučení s JZD Horní Cerekev
1. 1. 1976
Před sloučením s JZD v H. Cerekvi byl proplacen živý
inventář vložený do JZD. Ne všichni dostali vše zaplacené. Kráva byla ohodnocena 1200 až 1600 Kčs, totéž
za jalovici nebo býka, za koně 600 až 3800 Kčs. Celková
částka vyplacena za živý inventář 306.595,26 Kčs.
Stavby:
1953 postavena dřevěná kolna na slámu za č. 29, d 50 m,
š 15 m
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1954 postavena dřevěná kolna na slámu u dvora č. 7,
d 40 m, š 15 m
1957 postavena bramborárna za č. 16, nahoře sýpka
1968 postaven kravín na 200 dojnic za čp. 5, provoz
do 10. 12.
1960 zbudován vodovod ve spolupráci s MNV
1971 postaveno 6 bytových jednotek pro členy JZD č. 125
1974 postavena adm. budova, dílny a garáže č. 126
1974 zřízena kuchyně JZD v čp. 42, v provozu do 10. 12.
1977 postaveno 2× po 6 bytovkách pro čl. JZD od č. 128
do 139
R. 1974 bylo přestěhováno z lihovaru zařízení pro
opravu mechanizace JZD do nově postavených dílen JZD
č. 126. Z bývalé sladovny o rozm. 12×14 m byla zřízena
na hluboké podestýlce výkrmna prasat. Lihovar zůstal
nevyužit, začal hlodat zub času.
R. 1993 se zemědělská farma Horní Ves odpoutává
od JZD Horní Cerekev a stává se samostatnou
hospodářskou jednotkou. Při tomto osamostatnění bylo
opomenuto převést zpět do majetku družstva v Horní
Vsi také bývalý družstevní lihovar v H. Vsi. Tím zůstal
lihovar v Horní Vsi v majetku ZD Horní Cerekev.
Od zůstatkového ZD v Horní Cerekvi kupuje bývalý
lihovar v Horní Vsi v r. 1999 Bohumil Povolný z Horní
Cerekve. B. Povolný hodlá po náležitých úpravách v tomto objektu bývalého lihovaru zřídit tesařskou provozovnu.
K tomuto záměru však pro zdravotní problémy nedošlo
a tak v polovině roku 2014 kupuje objekt Petr Parkan
čp. 46, který provádí pískování různých předmětů.
Předsedové Jednotného zeměděl. družstva v Horní Vsi
Předsedou JZD od založení v r. 1949 byl Josef Kapoun
čp. 109 do 11. února 1966.
Od 11. února 1966 byl předseda Josef Bláha č. 123.
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Od 17. dubna 1971 byl předseda Stanislav Hašek
z Hříběcí.
Od 24. února 1972 byl předsedou ing. Frant. Slavík č. 43.
1. ledna 1976 bylo sloučeno JZD H. Ves s JZD Horní
Cerekev.
V Horní Vsi farmářem Stanislav Hašek, Hříběcí.
Od 1. července 1987 farmář ing. Zdeněk Jíra, H. Cerekev.
Od 1. září 1993 samostatná společnost KLAS Horní
Ves s.r.o., jednatel Josef Kapoun č. 127.
Od 1. 1. 2011 dochází ke změně vlastníka a společnost
kupuje Lenka a Štefan Spišiakovi ze Šanova. V září
2011 ruší chov dojnic a následně celou živočišnou
výrobu a začínají se orientovat na rozvoj rostlinné
výroby.
Přehled výnosů plodin q/ha
Rok
1951 1952 1953 1954 1955
pšenice
14,9 30,7 22,6 19,0 22,0
žito
28,2 24,9 21,4 22,0 24,0
ječmen
19,8 21,6 24,0 20,0 20,0
oves
19,7 30,4 19,0 15,0	  4,0
len ston.
24,7 24,8 30,6 28,0 23,0
len semeno	 6,8		  3,9			
brambory
157,0 	236,0 	186,0 	160,0 	 200,0

1956

neset
háďátko
ovesné

Rok
1957 1958 1959 1960 1961
pšenice
17,8 20,0 15,0 17,4 30,0
žito
26,0 21,5 24,0 17,0 24,3
ječmen
20,0 22,9 16,9 27,0 27,7
oves		
25,0 21,1 22,0 26,5
len stonek		
25,3 26,2
len semeno		  5,2	  4,4
brambory
137,0 	165,0 	166,0 	135,0 	134,0 	

1962
26,1
27,3
22,0
23,0
150,0
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Rok
1963 1964 1965 1966 1967
pšenice
30,1 27,6 23,2 16,9 27,4
žito
23,6 26,5 22,6 22,2 27,2
ječmen
28,0 27,4 21,6 24,6 28,1
oves
21,6 23,7 14,2 19,3 23,9
len stonek			
32,0 33,5 35,8
len semeno
brambory
225,0 	247,0 	144,0 	138,0 	238,0 	
Rok
pšenice
žito
ječmen
oves
len stonek
len semeno
brambory

1969
23,8
28,4
35,1
28,5
51,1

1970
23,2
20,4
28,7
25,4
34,0

1971 1972
32,4 26,6
33,4 33,5
36,4 27,4
40,2 24,6
35,0		

1973
30,3
30,9
34,5
30,4
39,4

248,0
1977
30,7
31,8
28,0
16,5

241,0 	221,0 	199,0 	198,0 	219,0 	 280,0

Rok
1978 1979 1982
pšenice
33,6 31,4 35,0
žito
33,2 34,4 30,3
ječmen
44,8 38,8 39,9
oves
43,2 35,2 39,9
len stonek
53,0 30,9		
len semeno	  8,0	  6,2		
brambory
301,4 	254,0 	237,0 	

1983
pšenice
36,0
žito
36,0
ječmen jarní 41,0
ječmen ozim. 31,0
oves
21,0
len ston.	  0,0
brambory
221,0

Stav zvířat u Jednotného zemědělského družstva
Rok
1952
1955
1988
dojnice	  122	  128
191
telata a jalovice	   64	  170
158
býci	    0	    0
140
prasnice	   38	   36	  58
prasata	  334	  253
313
koně	   28	   29	   0
slepice
1463
1300	   0
ovce	   13	    0	   0
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1968
30,5
23,3
32,7
18,5
27,0
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Výměra pozemků, držitelů půdy v r. 1948:
Jméno
čp.
Celk. Orná Louky Pastv. Dom. Lesy Rybník
		
vým.				
zahr.			
plocha
Hašek Jos.
1
5,63
3,56
1,26 0,09
0,01
0,65		
Makovičková B.
2
2,98
2,40
0,50 0,08
0,02			
Lisa Jos.
3
22,58 14,60
3,68 1,08
0,10
2,92		
Hejda Rud.
4
7,23
4,26
1,77 0,16		
0,87		
Brada Frant.
5
39,39 23,75
8,37 1,00
0,05
5,76		
Kukla Rud.
6
4,94
1,16
1,67 0,01
0,02
2,00		
Čech Frant.
7
4,73
2,27
1,10 0,10
0,02
1,10		
Plachý Rud.
8
6,96
3,86
0,75 0,05
0,03
2,17		
Makovička K.
9
14,26
8,13
1,94 0,33		
3,65		
Bláha Frant.
10
10,22
6,11
0,80 0,05
0,05
3,15		
Hejda Jar.
11
9,36
6,58
1,72 0,92
0,04			
Paclík Jos.
12
7,36
3,78
1,74 0,13		
1,64		
Parkan Ant.
13
26,42 17,24
3,95 1,37
0,08
3,48		
Holec Frant.
14
9,70
5,44
1,60 0,06		
2,51		
Vlček Lad.
15
6,12
4,38
1,20 0,20
0,20			
Lisa Ant.
16
31,65 17,83
5,40 1,73
0,11
6,27		
Jahoda Frant.
17
39,84 26,54
7,28				 6,60
Kolář Karel
18
18,66 12,93
2,70 0,22
0,10
2,30		
0,06
0,08
0,20
0,07
0,20
0,08
0,05
0,08
0,08
0,06
0,06
0,07
0,17
0,09
0,14
0,12
0,45
0,19

0,12

0,19

0,13

0,09
0,02
0,13
0,04
0,04

0,10
0,26

Zast. Neplod.
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Jméno
		
Doškář Jos.
Venkrbec Jan
Kolář Rud.
Kapoun K.
Volavka F.
Trávníček Jos.
Kolář Jan
Vlček Rud.
Vlček Jan
Makovička A.
Makovička F.
Hašek Václav
Talpa F.
Cháb Jos.
Venkrbec P.
Fexa Alois
Trávníček J.
Kejval Jar.

čp.
Celk. Orná Louky Pastv. Dom. Lesy Rybník
vým.				
zahr.			
plocha
19
36,39 21,72
9,55 0,67
0,18
5,75		
20
5,24
3,56
1,18 0,28
0,08			
21
22,82 13,24
4,52 1,64
0,01
3,20		
22
28,51 19,09
4,43 0,87		
3,94		
23
29,76 12,54
2,51 2,72
0,25 11,56		
24
10,00 7,060
2,35					
25
32,00 15,48
7,04 0,56		
8,17		
26
23,97 13,30
3,55 1,53
0,12
4,77		
27
2,80
2,05
0,64		 0,06			
28
19,64 10,89
2,18 1,37
0,04
5,00		
29
51,26 26,88 11,50 3,08
0,05
8,92 0,38
30
0,04				 0,02			
31
3,13
1,75
0,30		 0,01
0,54		
32
14,78 16,50
4,51 0,32
0,05
2,10 1,08
33
0,84
0,82						
34
5,00
3,50
1,40 0,03
0,02			
35
3,40
2,86
0,38		 0,01			
36
0,04				
0,02			
0,13
0,16
0,09
0,11
0,12
0,05
0,25
0,09
0,05
0,10
0,26
0,02
0,03
0,20
0,02
0,05
0,04
0,02

0,02

0,06
0,72

0,50
0,71

0,07
0,07
0,06

Zast. Neplod.
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Jméno
		
Syrovátka Jan
Vlček Jos.
Fišer Frant.
Doležal Frant.
Parkan F.
Syrovátka A.
Němec F.
Stránská M.
Volavková Lud.
Doležalová M.
Novotný F.
Mezera F.
Fišer F.
Mašek Boh.
Doležal Jos.
Svoboda Al.
Bártů Jan
Makovička M.

čp.
Celk. Orná Louky Pastv. Dom. Lesy Rybník
vým.				
zahr.			
plocha
37
1,00
0,74
0,25					
38
5,26
3,99
0,99					
39
4,14
3,15
0,80 0,07
0,01			
40
2,73
2,08
0,60					
41
7,69
5,17
2,44					
42
3,24
1,97
1,20					
43
5,09
2,50
,56 0,10		
1,79		
44
5,01
3,45
1,54					
45
2,77
2,01
0,70					
46
0,42
0,40						
47
6,31
3,91
1,20					
48
2,97
1,80
0,80					
49
9,52
4,97
3,00		 0,03
0,77		
50
0,66
0,57			 0,06			
51
5,59
4,14
1,23 0,14
0,03			
52
2,65
1,60
0,70 0,10				
53
11,61
5,70
2,14 0,85
0,10
2,56		
54
11,35
6,93
2,10 0,62		
1,64		
0,01
0,08
0,04
0,05
0,05
0,07
0,04
0,02
0,06
0,02
0,02
0,10
0,03
0,03
0,05
0,05
0,16
0,06

0,10

0,27
0,28

0,10

0,20
0,07

Zast. Neplod.
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Jméno
		
Čejka Al.
Švehla Jos.
Makovičková R.
Růžičková M.
Vobr Frant.
Hejda Frant.
Vlček Jan
Dvořák Jan
Havlíček Jos.
Makovička K.
Průcha F.
Růžička Jan
Parkan Jan
Tůma Frant.
Březina Jan
Vomastková F.
Škola
Venkrbec F.

čp.
Celk. Orná Louky Pastv. Dom. Lesy Rybník
vým.				
zahr.			
plocha
55
2,28
1,42
0,84					
56
3,13
2,23
0,70 0,16				
57
4,62
1,94
0,92 0,40
0,02
1,30		
58
0,90
0,60
0,20					
59
6,23
4,48
1,60					
60
3,21
2,35
0,78		 0,02			
61
6,53
5,18
1,20 0,04
0,01			
62
4,51
3,51
0,89					
63
3,60
1,89
1,63					
64
6,91
4,38
1,43					
66
2,02
1,48
0,51					
66
67
3,14
2,06
0,80					
68
12,21
6,10
2,51		 0,01
3,40		
69
2,61
2,50
0,69 0,37
0,01			
70
7,93
5,74
1,35
0,23		
0,53		
71
0,05				 0,02			
72
12,21
6,40
2,76 0,10		
2,92		
0,08
0,06
0,04
0,08
0,03
0,03

0,02
0,04
0,04
0,10
0,05
0,06
0,10
0,11
0,08
0,10
0,03

0,13

0,04

Zast. Neplod.
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Jméno
		
Parkan Jan
Kukla Karel
Parkan Jos.
Čech Frant.
Kalina K.
Žáček August.
Ťapal Stan.
Čech Rud.
Lisa Bohumil
Vlček Karel
Eisnerová M.
Vlas. pazderna
Krejčí Hynek
Hejda Jar.
Kec Frant.
Chudobinec
Plachý Petr
Vacek Jos.

čp.
Celk. Orná Louky Pastv. Dom. Lesy Rybník
vým.				
zahr.			
plocha
73
4,57
2,93
0,73 0,23		
0,51		
74
2,62
1,66
0,85 0,06				
75
76
4,73
3,55
1,23 0,02				
77
5,12
3,99
1,37 0,10				
78strážný domek ČSD - zastávka
79strážný domek ČSD Lísek
80
5,39
4,18
0,54 0,06		
0,52		
81
3,14
2,16
0,95					
82
0,85
0,52
0,22 0,08				
83
0,59				 0,58			
84od r. 1924 hasičská zbrojnice
85
1,25
0,77
0,38					
86
4,63
2,59
1,80 0,12
0,02			
87
0,20		 0,18					
88
0,03							
89
2,71
1,74
0,68			
0,26		
90
4,42
3,04
1,26					
0,10
0,10
0,02
0,03
0,03
0,12

0,07
0,03
0,03
0,01

0,03
0,06

0,03
0,05

0,02

0,13

Zast. Neplod.
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Jméno
		
Janoušek F.
Hašek Frant.
Vychytilová F.
Stránský Lad.
Makovička F.
Havlíček Jin.
Vlčková F.
Makovička Jan
Kukla Jos.
Jedlička Fr.
Vlček Frant.
Doležal F.
Pavlíček J.
Pavlíček J.
Lisa Ant.
Makovička R.
Pavlíček Jos.
Plachý F.

čp.
Celk. Orná Louky Pastv. Dom. Lesy Rybník
vým.				
zahr.			
plocha
91
0,02							
92
0,83
0,25
0,23		 0,32			
93
2,43
1,43
0,98					
94
3,52
2,70
0,21 0,56				
95
2,70
2,10
0,55 0,02				
96
2,67
1,83
0,61					
97
2,75
1,70
0,95		 0,08			
98
0,20				 0,10			
99
1,19
0,80
0,20		 0,10			
100
4,10
0,90
2,50 0,65
0,02			
101
0,28		 0,20		 0,06			
102
1,84
1,24
0,39 0,05
0,03			
103
0,51
0,30
0,13		 0,02			
104
3,73
2,58
0,88 0,17
0,07			
105
1,33
0,85
0,40 0,02
0,03			
106
3,81
1,98
0,37		 0,23
1,20		
107
2,40
1,60
0,76		 0,01			
108
2,30
1,26
0,94		 0,04			
0,02
0,03
0,02
0,05
0,03
0,03
0,02
0,06
0,06
0,03
0,02
0,03
0,09
0,03
0,03
0,03
0,03
0,06

0,17

0,10

0,04

Zast. Neplod.
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0,04
0,02
0,15
0,04
0,03
0,02
0,03
0,05
0,03
0,02
0,05
0,04
0,19
0,34

0,09

Zast. Neplod.

U drobných držitelů byla započtena výměra pronajaté (propachtované) půdy, která je ve vlastnictví obce Horní Ves.

Jméno
čp.
Celk. Orná Louky Pastv. Dom. Lesy Rybník
		
vým.				
zahr.			
plocha
Kapoun Jos.
109
2,62
2,03
0,47		 0,08			
Makovička F.
110
0,02							
Lisa Jan
111
4,32
3,12
1,00		 0,05			
Pavlíček Fr.
112
0,50
0,26
0,20					
Soukup Fr.
113
3,02
2,62
0,37					
Makovička M.
114
0,04				 0,02			
Pavlíček Jan
115
5,80
2,98
1,23 0,80
0,09
0,67		
Vlček Jos.
116
2,09
1,76
0,14 0,05
0,09			
Stránská E.
117
3,53
3,02
0,32		 0,16			
Knotek F.
118
2,23
1,91
0,19		 0,11			
Zajíc Jos.
119
0,30
0,03
0,10		 0,12			
Novák Jos.
120
0,24
0,05
0,10		 0,05			
Čech Frant.
121
7,14
4,46
1,10 0,20
1,10			
Lihovar		
0,34							
Hohenzollern		 93,54					 93,54

Stav hospodářských zvířat u zemědělců v Horní Vsi
rok
1881 1930 1935 1936 1938 1941
koně	  19	  48	  50	  60	  58	  59
krávy
220 262 240 247 268 226
hov. ostatní
226 284 233 215 295 291
prasata	  95 217 205 241 242 252
kozy	  38	  66	  63	  62	  65 100
ovce	   2	  2	   ?	   2	   ?	   5
husy	   ? 124 130 184 152 222
slepice a koh.	   ? 1691 	1752 	1831 	1730 	 1748
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86
83
78
98
79
70
60
55
41
29
29
32
31
33
21

34		 122
24		 110
22		 104
16		 133
17		 100
13		 83
10		 80
6
3
2
3
5
5
12
18

včelstev

skot
koně
domácích
porážek

45	  5	  9 109 4
44 10 31 102 3
43 16 13 88 4
41 18 18 73 4
42 16 14 70 3
30 22 11 56 2
26 23 11 51 1
20 9 8 40 4
12 18 14 26 13
9 24 12 20 19
16 18 3 18 27
14 27 7 15 28
12 46 9
8 29
19 29 6
4 24
10 25 2
2 25

prasata

ovce

kozy

1576
1453
1543
1653
1627
1594
1516
1532
1365
1361
1363
1295
1243
1298
1245

krůty

slepice
a kohouti
husy
a houseři

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

kachny

Rok

Stav hospodářských zvířat u drobných držitelů k 1. 1.
(mimo JZD).

43
44
52
48
52

slepice
a kohouti
husy
a houseři

kachny

krůty

kozy

ovce

prasata

skot
koně
domácích
porážek

1205 11 36
1235 9 33
1144 6 12
1269 5 20
1161 11 19
1115 12 15

7
2
6
1
2
2

3
4
6
6
5
8

15
8
10
22
12
13

21
37
34
53
38
31

12
9
7
8
13
9		 48 115

včelstev

Rok
1983
1984
1985
1986
1987
1988

73

Řemesla
Mezi nejstarší řemeslníky patřili zedníci, tesaři, kováři,
řezníci, pekaři, tkalci, ševci, krejčí, truhláři, koláři,
kameníci, košíkáři, provazníci, punčocháři, přesličkáři
a další řemesla, která dnes již neexistují.
Mlynáři v Horní Vsi:
V Horní Vsi stály dva mlýny, oba panské.
První co dnes č. 61, druhý čp. 32.
1565 Náčelní Václav
čp. 61
1727 Vejvoda Ondřej
čp. 32
1756 Makovička Antonín
čp. 32
pocházel z čp. 3 a mlýn čp. 32 koupil od vrchnosti
1809 Makovička Václav
čp. 32
1833 Makovička Antonín
1838 Porák Josef
čp. 32
1889 Porák Josef
čp. 32
1912 Porák Ladislav
čp. 32 do roku 1952
Hostinští v Horní Vsi:
1790 Hašek Bartoloměj
čp. 14
1831 Hašek Josef
čp. 14
1857 Třeský František
čp. 14
1876 Vlček František
čp. 14
1898 Holec Vojtěch
čp. 14
1930 Holec František
čp. 14
Nad těmito řemesly v minulosti vynikal mlynář nad
ostatní, byl svobodný (nepodléhal robotě) nebo byl
mlynářem na mlýně „náchlebním“, což byl mlýn v majetku vrchnosti pronajatý mlynáři za určitou úhradu zčásti
v penězích a zčásti v melivu.
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Zedníci: František Hašek čp. 1, František Doležal
čp. 40, Jan Vlček čp. 15, Jan Vlček čp. 27,
R. Čech čp. 80, František Makovička čp. 95,
Jan Pavlíček čp. 103, K. Makovička čp. 2
Mladší generace zedníků: F. Parkan čp. 41,
J. Parkan čp. 119, F. Novotný čp. 47, Josef Lisa
čp. 111, R. Makovička čp.106, Mil. Novotný
čp. 47, Jiří Tůma čp.125.
Tesaři:
mimo stavění krovů dělali do studní dřevěné
pumpy Josef Kapoun čp. 10, Josef Zajíc
čp. 119, Jan Volavka čp. 45,
Z mladší generace: František Němec čp. 43,
Jaroslav Čech čp. 80.
Kováři: v minulosti kovář na čp. 31 Tomáš Jirků, pak
Talpové, posledním kovářem František Talpa,
kovárna zanikla prodejem v roce 1967.

Tam na stráni za kovárnou
cestička se klikatí,
ale všechno už je dávno
a nikdy se nevrátí.
Verš Libuše Talpové
2000

Rodina kováře Talpy - č. 91 (foto
1925), Jan (1860 - 1929), dcera
Marie a syn
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Na čísle 90 vznikla kovárna J. Čecha, tuto
koupil Antonín Havlíček. Od A. Havlíčka kovárnu v roce 1925 koupil Josef Vacek, který
přišel z Počátek. Kovárna na čp. 90 zanikla
v roce 1967 úmrtím Josefa Vacka.
Řezníci: Josef Paclík čp. 12 otevírá živnost řeznickou
v roce 1926, tu si drží do roku 1958, kdy
živnost ukončil.
Pekaři: pekařství a obchod od roku 1936 vedl Jaroslav
Kejval čp. 36 až do roku 1965.
Krejčí: Josef Pavlíček čp. 104, Jan Pavlíček čp. 115,
Josef Mareš čp.12, Josef Vlček čp. 26.
Ševci:
František Makovička (starý Bednář)čp. 47, Jan
Kalina, několikrát se stěhoval čp. 89, 33, 46,
42, 88.
Truhláři: truhlář býval na čp. 80 Václav Parkan do r. 1920.
Rok 1992 zřizuje a otevírá truhlářskou dílnu
Jaroslav Parkan čp. 119. V roce 2000 zřizuje
a otevírá truhlářskou dílnou Aleš Hamrle
na čísle 23.
Pila:
1953 zahájil pilařskou práci a pořez kulatiny
Antonín Lisa čp. 16.
Kolář:
od r. 1920 František Bláha čp. 10, po Františku
Bláhovi syn Josef Bláha. Úmrtím Josefa Bláhy
v roce 1991 živnost zanikla.
Kameník: Jan Vlček čp. 61 si na živobití vydělával kamenickou prací na různých místech.
Tkalci: tkalo se u Trávníčků na čp. 24, Bártů čp. 53,
Kolářů čp. 18, Vobr František čp. 59 tkal kanafas a také jemné kmentové plátno. Od roku
1963 do 1980 zhotovoval na tkalcovském stavu
z nastříhaných proužků látky koberce F. Švehla
čp. 56.
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Košíkáři: košíky a opálky z loubků, košíčky a koše
z vrbového proutí zhotovovalo několik našich
občanů. Byli to: Jan Vlček čp. 27, Jan Bártů čp.
53, František Fišer čp. 49, Karel Makovička
čp. 9, František Průcha čp. 65.
Holič:
František Pavlíček čp. 112 holičství a stříhání
vlasů fungovalo od 1926 do 1952.

Seznam živnostníků a firem v obci (Výběr k 8/2014)
IČ		
49050702		
73491217		
02830078		
67186599		
01113356		
88048861		
26369681		
26369702		
87151529		
42368855		
43816908		
45034923		
49001132		
49059815		
60662140		
60858851		
60858915		
60858940		
72146095		
74238825		

Jméno
KLAS Horní Ves s.r.o.
Aleš Dvořák			
Cezastra s.r.o.		
Přemysl Makovička		
Heda Kabešová		
Miroslav Soukup		
Lukáč Petro			
Anna Durajová		
Martin Varodi		
Vladimír Soukup		
Jiřina Dvořáková		
Ing. Marie Slavíková
Aleš Hamrle			
Libor Vacek			
Jiří Vávra			
Petr Vlček			
Milan Nechvátal		
Aleš Kubů			
Ladislav Maryška		
Lukáš Pilát			

Horní Ves 126
Horní Ves 61
Horní Ves 61
Horní Ves 54
Horní Ves 28
Horní Ves 134
Horní Ves 22
Horní Ves 22
Horní Ves 5
Horní Ves 134
Horní Ves 61
Horní Ves 43
Horní Ves 23
Horní Ves 140
Horní Ves 109
Horní Ves 15
Horní Ves 73
Horní Ves 62
Horní Ves 125
Horní Ves 104
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74298381		
72160811		
73546551		
75106515		
72033622		
26675919		
41889908		
49025261		
49058967		
46180346		
86962833		
16852753		
60862840		
02580918		
72185309		
74487345		

Luboš Soukup		
Petr Parkan			
Jaroslav Makovička		
Marian Varodi		
Luboš Makovička		
Paintball Club Vysočina
Milan Makovička		
Petr Brada			
Karel Makovička		
Antonín Lisa			
Roman Daněk		
Jana Nechvátalová		
Miroslav Hejda		
Jan Hejda			
Karel Mach			
Josef David			

Horní Ves 134
Horní Ves 46
Horní Ves 64
Horní Ves 5
Horní Ves 105
Horní Ves 17
Horní Ves 105
Horní Ves 49
Horní Ves 54
Horní Ves 16
Horní Ves 131
Horní Ves 144
Horní Ves 86
Horní Ves 86
Horní Ves 143
Horní Ves 39

Obchod
Z minulosti je znám pouze jeden obchod v naší
obci na čp. 15, kde Natan Weiner obchodoval se vším.
Prodával kořalku a vše, co v té době bylo na krámě běžné.
Vykupoval obilí, len, vytřený len (žemličku), tříslo, husí
játra, husí krev a vše, co zemědělství dalo.
Po Weinerovi se stála majitelem obchodu Teresie
Moravcová a vedla tento obchod do roku 1926, kdy
stavení čp. 15 koupil Jan Vlček, který svoji dosavadní
chalupu čp. 37 prodal obecnímu sluhovi Janu Vlčkovi.
Teresie Moravcová odešla do Prahy. Od Jana Vlčka
měla obchod v nájmu Anna Oraná až do r. 1946, pak byl
obchod zrušen.
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Další obchod vlastnil Ludvík Pekárek na čp. 36 a vedl
jej až do roku 1936. Toho roku se odstěhoval do Nové
Vsi a obchod čp. 36 koupil Jaroslav Kejval. Nový majitel
čp. 36 zřizuje při
obchodě pekařství.
Někteří občané
udělali doma chléb
a dovezli jej k pe
kařovi upéci. Tato
živnost byla zru
šena v roce 1965.
Další obchod čp. 107 zřídila ovdovělá Marie Jandová,
která se provdala za Josefa Pavlíčka v roce 1921. Obchod
po celou dobu dobře prosperoval a po roce 1948 jej
přebralo spotřební družstvo Jednota se sídlem v Kamenici
nad Lipou. V této prodejně se vystřídali Josef Pavlíček
mladší, Pařízek, Doskočil, F. Daněk čp. 75. V čísle 107
byla prodejna Jednoty do r. 1963, kdy Jednota postavila
novou samoobslužnou prodejnu čp. 124. Tato prodejna
Jednoty zahájila provoz 23. března 1963.
Vedoucí prodejny Marie Střelcová čp.99, prodavačka
M. Vlčková čp. 15. Od června 1989 do 16. 8. 2000
byla vedoucí prodejny Marie Vlčková č.p. 101 a od
17. 8. 2000 se stává vedoucí prodejny Renata Hečsková
čp. 36.
Již v r. 1790 provozoval hostinec čp. 14 Bartoloměj
Hašek. Hostinští se střídali, posledním nájemcem
hostince čp. 14 Josef Paclík, který v roce 1926 nájem
hostince u Holců zrušil a koupil zbývající část stavení
Vojtěcha Mareše čp. 12. Toto stavení j. Paclík přestavěl,
upravil a otevřel řeznický krám s prodejem lahvového
piva. Roku 1959 Josef Paclík řeznickou živnost zrušil.
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Na hostinci čp. 42 tzv. Dolní hospodě pracovala Marie
Hejdová, která jej v roce 1926 prodala Josefu Vackovi,
řezníkovi z Rácova za 125.000 Kč. J. Vacek byl na hostinci do 20. 11. 1935, kdy hostinec kupil v soudní dražbě
František Jahoda čp. 17 za 72.100 Kč. František Jahoda
provedl úpravy a hostinec pronajal Josefu Vichrovi, který
přišel ze Spělova.
V roce 1937 prodal F. Jahoda hostinec Antonínu Syro
vátkovi, který přišel z Jihlávky. Antonín Syrovátka držel
hostinec čp. 42 do roku 1971, kdy jej prodal zdejšímu
JZD za 25.000 Kčs a sám se odstěhoval do Jihlávky.
JZD z bývalého hostince upravilo byt pro kuchaře, je
zde zřízena družstevní kuchyně, která od 10. prosince
1974 slouží družstevníkům. Prvním vedoucím kuchyně
a kuchařem byl Slavomír Filip.
Od roku 1921 byla v Horní Vsi TRAFIKA, prodejna
tabáku a tabákových výrobků Kateřiny Němcové čp. 43.
Prodejna byla zrušena roku 1960.
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Lihovar
Lihovar zbudoval v Horní Vsi Emanuel Roubíček,
nájemce dvora čp. 17, v roce 1860. Původní lihovar stál
v sousedství obytné budovy čp. 17 severním směrem.
Po působení Emanuela Roubíčka nastoupil v roce 1922
do lihovaru František Kec, který přišel z Nového Rychnova.
V roce 1925 vzniklo v Horní Vsi lihovarnické
družstvo, které 5. března kupuje od Emanuela Roubíčka
lihovar a strojní zařízení lihovaru za 31.000 korun.
Roubíček dával deputátníkům a ostatním přijednaným
pracovníkům v sezonních pracích na svačinu krajíc
chleba a 1/4 l kořalky, tzv. „bílé“. Surový líh používal
z vlastního lihovaru. V té době byl již lihovar zastaralý
a na uspokojení všech také malý.
Nové lihovarnické družstvo dostalo při parcelaci dvora
č. 17 řadu budov na severní straně a obytný domek čp. 87
postavený v roce 1909. Při založení čítalo družstvo 29
členů. Podíly si družstvo stanovilo na 500 Kč a 3 ha
půdy. První výrobu zahájil družstevní lihovar 20. ledna
1926. V roce 1928 se lihovarnické družstvo rozhodlo
svůj lihovar získaný z pozemkové reformy přestavět
a opatřit novými stroji a zařízením. Stavební práce
svěřili staviteli Josefu Patrovi z Černovic. Strojní práce
provedla firma Družstevní podniky v Havlíčkově Brodě
a Antonín Sedlák z Jihlavy. Stavitel Tomáš Coufal ze
Žirovnice postavil komín 25 m vysoký. Se stavbou
se začalo 16. června a téhož roku 12. prosince 1928
byl již zahájen provoz. Na místě dřívějšího zrušeného
lihovaru postavili sklep na 100 vagonů brambor
a novou sladovnu o rozměrech 11x14 m. V prostoru
tzv. malé bramborárny v samém sousedství průjezdu se
nacházela místnost o rozměrech 7,40x9,10 m klenutá
do tří oblouků a na šíř do dvou oblouků. Oblouky uprostřed
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podepírají dva kulaté kamenné sloupy o průměru 40 cm.
Rozteč mezi sloupy na délku je 2,75 m a na šíř 3,5 m.
Je to dosud původní zachovalá část z bývalého statku
přestavovaného v roce 1848. Prý to býval v minulosti
ovčín. V lihovaru denně zpracovali 37 až 40 q brambor
(jedna zápara). Bramborová kampaň skončila 25. května
v roce 1931/32. Pracovalo se 194 dní, vyrobilo se 779 l
lihu, zpeněžení brambor 1,- Kč za 1% škrobu, škrobnatost
brambor od 18% do 24%.
Největší množství zpracovaných brambor bylo 120
vagonů. Největší škrobnatosti brambor v historii lihovaru dosáhl Jos. Doležal čp. 51, kdy v roce 1934 naměřil
26,3% škrobu u odrůdy Parnasie. Do r. 1945 v lihovaru
pracovali tři pracovníci a jeden správce. Po roce 1945
čtyři pracovníci a jeden správce.
V lihovaru dlouhá léta pracovali: Jan Makovička
čp. 61, Josef Vlček čp. 38, Josef Doležal čp. 51, Josef
Kapoun čp. 72 a Josef Dvořák čp. 62. Správce lihovaru
František Kec bydlel s rodinou v čp. 87. Byl to velmi

Mlýnský rybník, 1950

82

schopný a podnikavý pracovník. Hrál s místní kapelou na housle, udělal si první amatérské rádio v obci,
za II. světové války jako radioamatér upravil rozhlasový
příjímač na odposlech zakázané ciziny. V jeho bytě se
scházeli lidé, kterým mohl věřit, a poslouchali zakázaný
rozhlas, obzvláště po heydrichiádě, a těch nebylo málo.
Jako první v obci měl motocykl.
V červnu 1947 lihovar získal traktor Škoda 30 a prvním traktoristou se stal Josef Dvořák čp. 65. Traktor
využívali nejvíce drobní zemědělci. Po založení JZD
byl předán družstvu. Po vedoucím lihovaru Františku
Kecovi nastoupil do vedení Jan Tomášů čp. 16. Tou
dobou se líh pálil také z nekvalitního obilí a naposledy
z denaturovaných datlí, které se dovážely z Jugoslávie.
Lihovar ukončil činnost v r. 1964.
Od r. 1965 se v lihovaru dělala tzv. TORULA pro
dochucování píce pro dobytek. Využívalo se sedmi
kvasných kádí, z nichž každá měla obsah 40 hl. Pohon
pro provoz lihovaru obstarával parní stroj, jehož hnací
síla se přenášela pomocí kol a řemenů na příslušné stroje
a zařízení. Hlavní transmise měla 8 převodů umístěných
u stropu. Výjimku pro pohon zařízení tvořilo vzduchové
dmychadlo poháněné elektřinou, vhánějící vzduch pod
rošt kotle, než se oheň rozhořel. Plamencový kotel
o výhřevné ploše 36 m2 vyrobila firma Novák a Jahn.
Torula se vyráběla do roku 1967 v prostoru, kde byl
umístěn rezervoár na líh, později zde zřídili dílnu pro
opravu mechanizace JZD. Volné skladové prostory lihovaru dočasně sloužily pro uskladnění motocyklů JAWA
určených pro vývoz. Po vyskladnění motocyklů celý
objekt lihovaru užívalo JZD. V roce 1974 si JZD z lihovaru přestěhovalo zařízení pro opravu mechanizace
do nově postavených dílen čp. 126. Z bývalé sladovny
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o rozm. 12×14 m se zřídila výkrmna prasat na hluboké
podestýlce, která zde fungovala v letních obdobích
několik let. Lihovar zůstal nevyužit a stavení začal hlodat
zub času.
V roce 1993 se zemědělská farma Horní Ves odpoutala od JZD a Horní Cerekev se stává samostatnou
hospodářskou jednotkou. Tím zůstal lihovar v Horní Vsi
majetkem ZD Horní Cerekev. Přes pozemkový fond kupuje bývalý lihovar v roce 1999 od ZD Horní Cerekev
Bohumil Povolný z Horní Cerekve, Sportovní čp. 218.
Bohumil Povolný zde hodlal po náležitých úpravách
zařídit tesařskou provozovnu. Tento projekt vlastník ze
zdravotních důvodů v rodině již nemohl realizovat a tak
v polovině roku 2014 objekt zakupuje Petr Parkan čp. 46,
který začíná objekt opravovat. Nový vlastník se zabývá
pískováním různých předmětů.
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Příroda
První značný zásah do přírody se v našem kraji datuje
od 14. do 16. století, kdy byly v našem kraji zbudovány
první rybníky a rybníčky. Celkem jich v těchto letech
přibylo 50, z nich některé se v pozdější době rušily.
Z celkového počtu zbylo pět rybníků, které dosud slouží
chovu ryb.
K dalšímu zásahu do přírody u nás došlo v roce 1924.
Prováděly se rozsáhlé meliorační práce. Potok Jihlava
byl vydlážděn kamenem až na hranice katastru. Také
ostatní potůčky od Křtěné studánky až po Malachu byly
vydlážděny kamenem a napojeny na drenáže a vedeny
do potoka Jihlava.
V souvislosti se založením JZD v roce 1949 dochází
k velikým a podstatným změnám v úpravě půdy (HTÚP),
polí a také luk. Většina osamocených stromů byla vykácena
a mnoho kazů a kázků bylo zrušeno. Společně se zrušením
starých cest se zničilo mnoho květeny. Co zde rostlo:
jalovec
mnoho po celém katastru,
Urbánkovo „Jalovčí“ (Kolář čp. 21) tomu
nasvědčuje, dnes vzácnost,
šípek
na mezích kolem cest,
hloh
na mezích kolem cest,
trnka
při cestě do Bradového vrchu (čp. 5),
šípek
- růže bez trní, což je vzácnost,
krušina olšová po krajích lesních porostů.,
lýkovec
- Ještěnice, Braha, Lísek, Podmezí,
olše zelená
lidový název „limbí“, Na Hříbecku,
Podmezí, Suchý vrch, Ouzkova, Smrky
až k Lísku. V lidovém lékařství se se
značným účinkem používá odvar z listů
limbí na různá kožní onemocnění.
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Z rostlinstva jsou to bika ladní a hajní, brusinka, bedrník obecný. Hojně se tu nachází borůvčí, ale borůvek
je zde málo, borůvka bílá rostla ve Dvořákovém sosní,
ale v pozdější době vyhynula. Dále divizna, devaterník
bílý, dřípatka horská, devětsil lékařský, hadinec, hvozdík
kropenatý, chrastavec polní, jaterník podléška, jetel různé
druhy, jeřábník, jitrocel prostřední a kopinatý, játrovka
mnohotvará, klikva, kopytník, konvalinka, kohoutek
luční, kociánek dvoudomý, kakost smrdutý, kokoška,
kopretina, kohoutek luční.
Kociánek dvoudomý již vymizel, sušil se na čaj.
Kontryhel obecný, kokoška, kopretina, kohoutek luční,
kozlík lékařský, lomikámen, lnice obecná, mléč zelinný,
mateřídouška, maliník, mochna husí, mařinka vonná,
náprstník dosud v Lísku, Ještěnici a Žlábky. Ostružiník,
prha chlumní (arnika) rostla na Podmezí, dnes se již
nevyskytuje. Psárka luční, pupava bezlodyžná, přeslička
rolní, plavuň vidlačka, (jelení skok) Lísek, Ještěnice,
prvosenka, pstroček, podběl obecný, pomněnka, pampe
liška, pryšec chvojka, popenec, rozrazil rezekvítek, rmen
rolní, rožec obecný, starček obecný, slzička, smolnička
obecná, již méně světlík lékařský. Jeho odvar se užíval
při očních nemocech. Sléz, lid. kloboučky - dobře působil
na hojivost ran. Svízel přítula, šťovík, štírovník, třeslice
prostřední, třezalka tečkovaná, tomka vonná a psí, vraní
oko, vratič obecný, vlaštovičník, který se užíval na bradavice, vítod nahořklý a obecný v několika barvách,
úročník planě rostoucí, zvonek.
Na domácích zahrádkách se pěstují léčivky: měsíček
lékařský, pelyněk, máta peprná, libeček lékařský a další.
Vodní a bahenní rostliny:
Andělika lékařská, blatouch, bledule, pryskyřník
prudký, lakušník vodní, leknín bílý, nejvíce se nalézal
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v rybníku Novém a Prokopském. Dnes již není v žádném
z těchto rybníků. Řeřicha ladní, řeřešice, pomněnka,
hojně puškvorec, rosnička okrouhlolistá - v lidovém
lékařství odvar snižoval krevní tlak, sasanka hajní, sítina
rozkladitá, odvar vypudil tasemnici, sněženka již jenom
v zahrádkách a v přírodě vzácně. Suchopýr úzkolistý
(císařské fousy) - vzácný. Vachta trojlistá - odvar na podporu trávení, na Hadovce a Venkrbcově louce (vedle čp.
92) dnes již není, vstavač (kukačka) širokolistý a osmahlý
- dnes vzácnost.
Polní plevele:
Koukol, chrpa, vlčí mák, hadinec, kokotice, kokoška
pastuší tobolka, penízek rolní, luštinec, ohnice.

Zvěř:
Ze zvěře nejvíce byl zastoupen zajíc. V dobrých létech
se lovilo až 120 zajíců. Celkový stav se ale neustále
snižuje z důvodu velkých ploch, zajíci nemají vhodné
krytí. V roce 1982 se ulovilo pouze 18 zajíců. Srnčí zvěř
do roku 1920 velká vzácnost, později stavy kolísavé.
Po roce 1945 se srnčí zvěř rozmnožila. Na podzim v žitě
u Ještěnice bylo v roce 1983 viděno 43 kusů.
Divokých králíků bývalo mnoho, dnes vzácně. Tchoř,
lidově řežabník, dnes málo, chybějí mu žáby, jezevec,
dosud se vyskytuje v Lísku, hranostaj, lasice kolčava
dosud, křeček, sysel - vyhynul, veverka do roku 1940 se
lovily pro kůži až 25 Kč za kus. Stav postupně klesal.
Kuna lesní vzácná, kuna skalní, liška obecná, ježek,
plch vzácný, vydra říční - občas se objeví na tahu, krysa
pižmová (ondatra) dosti ve všech rybnících i na potoce.
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Nové druhy zvěře:
Mufloni se drží v oblasti Ještěnice, občas se objeví
daňci (23. 11. 1980 Z. Vlček ulovil 75ti kilového daňka.
Divoké prase se objevilo v roce 1959 (1. 10. 1959
ulovil prase o váze 30 kg František Parkan čp. 41) dnes
je divočáků dost.
Ptáci:
Koroptví bylo po celém kraji dostatek. Scelením
pozemků se koroptve přestěhovaly do záhumenků
družstevníků umístěných kolem obce. Po zrušení
záhumenků stav koroptví rychle klesal. Ještě v roce 1969
se lovilo 120 koroptví, byl to poslední odstřel. Dnes
je na katastru jedno hejno. Kachny divoké, křepelky,
chřástalové jsou zde dosud, bažanti pouze vzácně.
Tetřívků bylo na jaře při tokání ve Velké obci až 30, další
tokaniště Skalní pod Křtěnou studánkou a Turovecko,
Bradova louka. Poslední tetřívek spatřen v roce 1983.
Poštolky a káně myšilov dosud, jestřáb přilétá občas
z Velkého lesa, vrána šedivka pouze vzácně, kavky,
straky se přestěhovaly do lesa ke vsi, občas je vidět
i ledňáčka a také skorce. Žluv a strakapoudů dosti a občas
je k vidění i datel. Ze zpěvného ptactva po roce 1950
se objevila hrdlička divoká, čápi se usadili na větráku
kravína za čp.5, kde hnízdili do roku 1951, labutě hnízdily
na Mlýnském rybníku od roku 1983.
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Plazi a obojživelníci:
Dříve byla velmi hojná zmije obecná, která se dnes
vyskytuje velmi vzácně, také čolek, rosnička zelená
a všechny druhy žab téměř vyhynuly. Nyní se zde ještě
nachází ještěrka, užovka a slepýš.
Ryby:
Kapr, lín, candát, štika, jeseň, pstruh duhový, vzácně
mník, pokud se nasazují, stav bývá stejný. Nové druhy:
maréna, peleď. Plevelné ryby jsou okoun, plotice. Pstruh
býval také v potoce, který vtékal do rybníka Prokopského,
v hraničním potoce Čechy a Morava býval hojný, dnes
je již vzácný.
Drobné rybky: piskoř, slunéčko, mřenka - všechny již
vyhynuly.
Škelle rybničné jsou zde dosud, raků bývalo mnoho
v každém potoce a rybníce. Dnes je již opět v Novém
rybníce rak kamenáč.
Hmyz a brouci:
Vzácně se vyskytují: bělásek, žluťásek, jasoň, babočka
admirál, babočka osiková, otakárek fenyklový, chrobák,
majka, vážky všeho druhu a velmi vzácné saranče. Dosud
se zde vyskytují: kobylky, babočka paví oko, střevlík
měděný, čmelák.
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Jako škůdci každý přestupný rok chrousti, od roku 1952
jich však ubývalo a dnes již nejsou. Na lnu se objevil
dřepčík - škůdce lnu, na řepce olejné škodil blýskáček
olejný. 13. 7. 1952 se poprvé objevila mandelinka bramborová.
Místní názvy
Součástí historie jsou místní názvy:
Pode vsí
Mlynářovo pajedlí
Plíveň
Ve žlábkách
Skelný vrch
Dvořákovo sosní čp.29
Hříběcko
Dvořákovo skalní čp. 29
U malachu
Vobícka
Hliniště
U křtěné studánky
Boubelík
Braha
Březina čp. 7
Pod Brahy
Bradů vrch čp. 5
Z novecka
U kočičího
Velká obec
Podmezí
Urbánkovo Jalovčí
Hadovka
Velké čtvrtě
Ouzkova
Křižné cesty
Malé smrky
Hložkův kázek
Velké smrky
Na vohradě
Tabule
Na obci
U dvora čp.17
Ve vejvoze
Za dvorem čp. 17
V zahradách
Na stráni
U rybníku
U hradu
Bejkovna
Štěpnice
Ve volší
Velký Lísek
Malý Lísek
Na kopaninách
Vrculka
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Za Novým rybníkem
Myšinky (Doškář čp. 19)
Za Janovy čp. 19
U břehu
Na kopcích
Šimanův vrch čp. 25
Za Soukenickou cestou
Plaštinka
Ještěnice

Rybníky:
Nový
Struhovec (Struhoveček)
Frejmark
Prokopský
Dvořáků čp. 29
Mlýnský
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Školství
V Horní Vsi se vyučovalo až do roku 1854 u Kalců
čp. 11, Číhalů čp. 6, Vlčků čp. 14, v obecní pastoušce
čp. 30 i jinde. V době 1817 - 1854 docházeli učitelští
spomocníci do Horní Vsi z Horní Cerekve. Byli to: Svoboda, Malý, Samec, Janovský, Kutný, Vomáčka, Kalaš,
Lešák, Rataj, Průša, Jaroš, Semrád, Venkrbec. Učitelští
spomocníci se po týdnu stravovali u větších hospodářů.
V roce 1854 byla postavena nová přízemní školní
budova s jednou třídou a bytem pro učitele, označená
čp. 71. Náklad na stavbu školy činil 2.100 zlatých.
Do jedné třídy bylo zapsáno 150 dětí z Horní Vsi, Leskovce a Turovky. Prvním řídícím učitelem se stal Josef
Venkrbec, který zde působil od roku 1854 do roku 1868.
Roku 1881 bylo v Horní Vsi 615 obyvatel a více než 150
dětí školou povinných. Jedna třída zdaleka nepostačovala,
a proto byla provedena nástavba školy s nákladem 3.600
zlatých. Zřídila se II. třída. Ve školním roce 1899/1900
bylo zapsáno 201 dětí. V roce 1900/1901 vyškolena Turovka a přiškolena do Hříběcí, přesto ještě bylo do zdejší
školy zapsáno 183 žáků (154 římskokatolických, 29
evangelíků).
Od roku 1900 se jevil značný úbytek žáků. Po roku
1910 se počet žáků zvyšoval, 1917/18 zapsáno 156 žáků.
Po roku 1925 zřízena III. třída, počet žáků ve škole se
pohyboval kolem 100.
V roce 1933/34 byla zrušena III. třída, toho roku se
zapsalo 99 žáků, z toho I. třída 55 žáků a druhá 44 žáků.
Roku 1938 obec pořídila do školy nový rozhlasový příjímač. Ve školním roce 1939/40 se opět zřídila
III. třída, v té době byly problémy s umístěním učitelů,
kteří museli opustit zabrané pohraničí. V tomto roce
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se zapsalo 98 žáků, do I. třídy 40, do II. třídy 28, do
III. třídy 30 žáků. Ve školním roce 1944/45 bylo zapsáno 67, ve školním roce 1945/46 zapsáno 53 žáků.
Značný pokles žactva si lidé vysvětlovali tím, že počet
dětí narozených se snižuje, a také tím, že se mnoho rodin
po roku 1945 z obce vystěhovalo. Od roku 1960 odškolen
Leskovec do Počátek.
Počet žáků na zdejší dvojtřídní škole od školního
roku 1944/45:
Školní rok: Počet žáků:
Školní rok: Počet žáků:
1944/45
67
1960/61
54
1945/46
53
1961/62
48
1946/47
40
1962/63
54
1947/48
41
1963/64
54
1948/49
38
1964/65
49
1949/50
30
1965/66
50
1950/51
42
1966/67
42
1951/52
41
1967/68
38
1952/53
46
1968/69
28
1953/54
49
1969/70
24
1954/55
51
1970/71
19 jednotřídní
1955/56
50
1971/72
19
1956/57
47
1972/73
16
1957/58
39
1973/74
12
1958/59
49
1974/75
15
1959/60
52
1976/77
14
Od roku 1977 navštěvuje školu v Horní Vsi 30 až 45
žáků z Horní Vsi.
Ve školním roce 1998/99 II. pololetí 36 žáků.
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Učitelé na škole v Horní vsi od roku 1854:
Josef Venkrbec ředitel školy 1854-68
Linhart Frei ředitel školy
1868-69
Petr Sedlák ředitel školy
1869-79
František Hrbek učitel
1879-81
F. Kloboučník ředitel školy
1880-24
Karel Brodil učitel
1884-03
F. Plechatý učitel
1882-87
A. Richterová i. uč.
1884-03
Ber. Matějka učitel
1886
Alois Čermák uč.
1887-88
Boh. Paleček učitel
1888-95
Rud. Žižka uč.
1895-98
Božena Mašková i. učitelka 1895-00
Jan Svoboda uč.
1895-96
Jul. Semotán učitel
1896-99
Fran. Šeba uč.
1898-01
Roku 1900-01 vyškolena Turovka a přiškolena do Hříběcí.
Stanislav Plíhal učitel
1899-15
Bož. de Gregorio i. uč.
1900-03
Boh. Mrázek učitel
1901-04
Bedřich Bašus uč.
1904-06
František Jíra učitel
1906-09
Jan Nehoda uč.
1909-10
Marie Vosolová i. učitelka
1910-22
Růž. Němcová uč.
1911-12
Jan Strádal učitel
1912-19
Em. Vejžvaldová uč.
1915-16
Ot. Kamperlová učitelka
1916-20
Rud. Makovička uč.
1919-57
		
od 16. 10. 1939 ředitel školy
Alois Povolný uč.
1920-21
Karel Skala uč.
1921
Stan. Charvát uč.
1921-22
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Marie Pokorná uč.
Lud. Hojovcová i. uč.
M. Poláčková-Pajderová
Em. Korandová uč.
Jos. Diviš ř. uč.
Ferd. Švec uč.
Otakar Brýna uč.
Jan Longin uč.
Oldřich Šimek uč.
Mil. Malecká uč.
Bož. Pavlisová uč.
Marie Marešová uč.
Jan Hrabák uč.
Marie Kubů uč.
Anna Andělová uč.
Božena Chlebcová uč.
Bohuslav Boukal uč.
Marie Palatová i. uč.
Em. Slancová uč.
Jiřina Rychnová i. uč.
Jar. Lippmannová uč.
Bož. Spěváčková uč.
M. Semorádová uč.
Marie Balounová uč.
Emil Lhoták uč.
Boh. Melsoch uč. 39-44
A. Kučerová i. uč.
M. Kumbárová i. uč.
Jan Sklenář uč. němč.
J. Houška uč. němč.
Hana Neckářová uč. němč.
Rafflová uč. něm.
Mil. Hruška uč. něm.
B. Řídková-Hobzová uč.

1922-23
1922-24
1924-34
1924-29
1925-38
1925
1925
1925-26
1926-27
1927
1927-29
1929
1929-30
1930
1930-31
1931
1933
1934-37
1937
1937
1937-38
1938
1938-39
1938-39
1939-45
1946-48
1939-40
1940-44
1942
1943
1943
1943
1943
1944-45
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Jar. Hošková i. uč.
1944-45
Stan. Veselý uč.
1945-46
E. Farková i. uč.
1947-49
M. Procházková i. uč.
1949
Mir. Papoušek uč.
1950-51
Stanislav Hron uč.
1951
Václav Vopálka uč.
1951-52
M. Náměstková-Marková uč. 1952-64
Jiř. Vacková uč.
1957-59
Karla Vovsová uč.
1959
Jiří Bína uč.
1959
Frant. Kopečný uč.
1959-61
Jos. Holčák řed. školy
1961-70
M. Kapounová uč.
1964-66
Jos. Bodlák uč.
1965
Zdeněk Rykl uč.
1965-66
M. Makovička řed. š.
1970-77
Irena Jirků řed. školy od 3. ledna 1977 do zrušení školy
29. 7. 1977
Zrušení ZDŠ v Horní Vsi od 29. 7. 1977
Při soupisu učebních pomůcek zapsáno na seznam
celkem 436 položek. Celková hodnota inventáře byla
stanovena na částku 34.563,05 Kčs.
Vyřazené školní pomůcky měly hodnotu 4.600,- Kčs.
Jedná se většinou o staré obrazy a drobné školní pomůcky
v té době již pro školní výuku nevhodné a nevyhovující.
Do ZDŠ v Horní Cerekvi byly převedeny školní pomůcky
v hodnotě 29.963,05 Kčs. Čtyři školní kroniky byly odevzdány do OA v Červené Řečici. Školní budova po svém
123letém trvání ztratila svoji hlavní úlohu, pro kterou
byla ve své době zřízena.
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Mateřská škola
Mateřská škola v Horní Vsi byla zřízena od 1. května
1950. V té době se zapsalo do MŠ celkem 25 dětí, což bylo
na obec se 120 čísly a 500 obyvateli velkým úspěchem.
První ředitelkou mateřské školy byla Růžena Valentová,
od 1. května první učitelkou Blanka Michálková, později
učila Libuše Svobodová a Marie Zítková.
Ředitelky mateřské školy:
Učitelky MŠ:
Počet dětí
20. 4. 1953 M. Náměstková
V.Vetchá
30
1. 9. 1956 B. Smrčková
V. Vetchá
22
1957/58
B. Smrčková
T. Třísková
31
1958/59
B. Smrčková
Jar. Březinová
29
1959/60
M. Teplá
Jar. Březinová
15
1960/61
J. Březinová
Růž. Daňková
16
1961/62
J. Březinová
M. Makovičková čp. 54 20
1962/63
J. Kapounová
Růž. Daňková čp. 75
20
1963/64
J. Kapounová
Růž. Daňková čp. 75
25
1964/65
Lud. Hejlková čp. 17 Vl. Baštová
20
1965/66
Lud. Hejlková
Kapounová Jar. čp. 22 16
1966/67
Lud. Hejlková
Dalíková Věra čp. 26
17
1967/68
Lud. Hejlková
Dalíková Věra
20
1968/69
Lud. Hejlková
Dalíková Věra
1969/70
J. Kapounová
až do r. 1986
14
až do r. 1995
dětí od 12 do 28 (prům. 20)
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1994/95
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2009
2011/ -

Rýznarová Boh.
27
Rýznarová Boh.
26
Rýznarová Boh.
28
Rýznarová Boh.
23
Rýznarová Boh.
17
Rýznarová Boh.
20
Makovičková M. čp. 105 17
M. Makovičková 105 0		
10
M. Makovičková
0		
2
M. Makovičková
0		
12
M. Makovičková
0		
9 - 12
P. Krátká
1-2
15 - 30
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Docházka dětí do mateřské školy:
V prvním roce při založení mateřské školy se zapsalo
25 dětí. Docházka však již druhým rokem začínala slábnout a v roce 1950 se přihlásilo jen 7 dětí. Během roku
se pak přihlašovaly další děti. Práce vychovatelek byla
velmi náročná. Vždyť zvládnout děti, které přišly z „ulice“, nebyla snadná záležitost. Děti se těžko podřizovaly
kázni. Některým dětem se ve školce nelíbilo, docházka
slábla. Mnoho dětí nemohlo pochopit, že jsou v něčem
omezovány, že se musí podřídit určité kázni a návykům,

že se musí s druhým dítětem snést, že se musí o hračku
také podělit s druhými. Těžko však bylo možné pochopit
některé rodiče dětí, kteří neuznávali význam mateřské
školy pro jejich dítě. Děti, které byly v rodinách vedeny
ke kázni a pořádku, byly s pobytem v mateřské škole
spokojeny a školku navštěvovaly rády.
Nelze nevzpomenout první ředitelku mateřské školy
Růženu Valentovou, která odvedla veliký kus poctivé
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a průkopnické práce. Docházka dětí do mateřské školy
byla kolísavá a nejednou ve svém začátku musela být pro
nedostatek dětí školka uzavřena.
Zrušením Základní školy v Horní Vsi v roce 1977
a převedením žáků do Horní Cerekve se uvolnily prostory
ZDŠ a byly využity tak, že z první třídy byla zařízena
ložnice dětí a druhá slouží jako tělocvična k pohybovému
cvičení dětí.
O Vánocích v roce 1950 se pořádala v hostinci čp. 14
první mikulášská nadílka pro děti mateřské školy, na kterou maminky napekly dobroty. V roce 1979, který byl
vyhlášen jako Mezinárodní rok dítěte, se tehdejší MNV
usneslo, že zřídí nové sociální zařízení pro mateřskou
školu v místnosti bývalého kabinetu školy, který byl
po zrušení ZDŠ nevyužit. Zřídily se tedy umyvárny,
sprchový kout s teplou vodou, zabudoval se elektrický
ohřívač vody, splachovací záchody, šatna, a to vše vytápěno akumulačními elektrickými kamny. V roce 1982
byla vyměněna stará nevyhovující dlažba v hlavní chodbě
v přízemí za novou keramickou dlažbu. Téměř žádná
oslava se neobešla bez vystoupení dětí mateřské školy,
které vždy zpestřily program oslavy.
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Poslední roky bylo zachování provozu mateřské školy
velmi problematické z důvodu nedostatku dětí. V polovině roku 2009 se tento stav stal neudržitelným.
3. 9. 2009 zastupitelstvo rozhodlo o přerušení činnosti
MŠ z důvodu nedostatku dětí a děti začaly dojíždět do MŠ
v Horní Cerekvi.
Na jaře roku 2011 se rodiče dětí obrátili na zastupitelstvo obce s žádostí o znovuotevření mateřské školy
a závazně přihlásili 15 dětí, což byl nejnižší možný počet
pro znovuotevření MŠ.

Vítání občánků do života
v Horní Vsi 26. 12. 1983

1976 byl založen Sbor
občanských záležitostí
SPOZ.
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3. 6. 2011 proběhl 1. konkurz, výběrové řízení na ředitele
MŠ – nikdo nebyl vybrán.
2. 7. 2011 proběhl 2. konkurz, výběrové řízení vyhrála
Bc. Pavlína Krátká z Počátek.
1. 8. 2011 je ředitelkou mateřské školy jmenována
Bc. Pavlína Krátká z Počátek. Učitelkou a současně
asistentkou pedagoga je Eva Parkanová z čp. 119
a kuchařkou a školnicí Marie Makovičková č. 64
Do školky nastupuje do školního roku 2011/2012 15 dětí.
Od 7. 10. 2011 dochází ke změně názvu z Mateřská škola
Horní Ves na Mateřská škola Sedmikráska.
Pro školní rok 2012/2013 přichází učitelka Petra
Čábelková z Kamenice nad Lipou a vznikají dvě třídy.
K 12/2012 končí dodávky stravy ze závodní jídelny
KLAS Horní Ves s.r.o. a od 1. 1. 2013 dodává stravu
jídelna MŠ v Horní Cerekvi a dopravu stravy zajišťuje
Marian Varodi čp. 5.
6/2013 - Mateřská škola Sedmikráska vítězí v hodnocení mateřských škol jako nejlepší školka v okrese
Pelhřimov.
Od školního roku 2013-2014 dochází ke zvýšení kapacity
z 25 na 30 dětí a přichází učitelka Jana Nevoralová
z Horní Cerekve, současně končí Eva Parkanová
na pozici asistenta pedagoga.
1. 1. 2014 střídá Šárka Havránková z Nové Bukové Petru
Čábelkovou.
2014 - MŠ vybrána a následně zapojena do projektu Univerzita lektorů. Do MŠ je přihlášeno 30 dětí. Stejně
jako v minulém období se MŠ účastní většiny společenských akcí a současně pořádá svoji akci na konec
školního roku pod názvem "Školní akademie" s velkým diváckým úspěchem.
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Sport
Do první světové války a na začátku první republiky
se nedá hovořit o tom, že se někdo v obci zajímá o sport.
Až v roce 1925 se projevují snahy a zájem především
u mladých lidí o sport, zejména u těch, kteří ukončili
základní vojenskou službu, a tím přinesli do obce jisté
znalosti o sportu. V roce 1933 žilo v obci 670 obyvatel,
z toho hodně mladých. Touha sportovat je značná a z popudu několika sportovních nadšenců, zejména učitele Rudolfa Makovičky čp. 57, dochází v Horní Vsi 5. března
k založení sportovního klubu. Předsedou R. Makovička
čp. 57, jednatelem R. Parkan čp. 73, tajemník František
Čech mladší čp. 7, náčelník František Němec čp. 43, člen
výboru Jar. Vlček čp. 37, Josef Lisa čp. 3, Antonín Parkan
čp. 13. Klub čítá 43 členů, členský příspěvek činí 5 Kč za
rok. Obec poskytla sportovcům do bezplatného užívání
pozemek pastvisko „Na obci“ číslo parcelní 139/140
k založení sportovního hřiště, což by vyžadovalo značné
práce pro svažitý terén.
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Školní hřiště se nacházelo za stodolou K. Makovičky
čp. 9, který toto místo poskytl škole za náhradu louky
v Plívni. Toto školní hřiště se využívalo sportovci hlavně
pro odbíjenou, jejíž mužstvo v té době dosáhlo velmi
dobré úrovně. Hráli: Jan Růžička čp. 66, Rudolf Brada
čp. 5, Josef Parkan čp. 13, František Němec čp. 43,
F. Parkan čp. 41,Václav Vlček čp. 15, František Fišer
čp. 39, K. Parkan čp. 41,bratří Plíhalové čp. 58, Jaroslav
Vlček čp. 37.
V zimě se hrál hokej, hřiště na Mlýnském rybníku.
Prkna na mantinely 20 cm široká zakoupili v roce 1936
na pile Poláka v Horní Cerekvi. Branky byly dřevěné,
zhotovené doma. Výstroj si každý pořizoval sám. První

Mužstvo hokejistů Horní Vsi v roce 1948.

hokejové družstvo tvořili: brankář A. Tůma čp. 68,
František Němec čp. 43. F. Parkan čp. 41, Václav Vlček
čp. 15, Jaroslav Vlček čp. 37, Antonín Fišer čp. 39,
K. Parkan čp. 80, K. Průcha čp. 65, František Doležal
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čp. 46, bratři Plíhalové čp. 58. V zimě mimo hokeje se
také lyžovalo, protože zimy byly bohaté na sníh. Lyže
vyráběl Josef Zajíc čp. 119 ze štípaného jasanu, lyže
velmi kvalitní, stály 40 až 50 Kč.
Kopaná: Chuť do kopané byla také veliká, ale chybělo
hřiště. Na přiděleném obecním pozemku se pro sportovce
něco udělalo, ale pro kopanou málo. Po dobu okupace
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1939 až 1945 byl sport odsunut do pozadí. Také sportovní
klub byl rozpuštěn a nuceně ukončil svoji činnost. Po roce
1945 byla situace velice rušná a nezbývalo na sport
mnoho času. Také se v té době vesnice vylidnila.
Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno v naší
obci v roce 1949. V září 1950 se uskutečnily v obci první
družstevní dožínky na poli vedle čp. 1, majitel Josef
Hašek. Toto místo vyhovovalo jak pro družstevní, tak
také pro sportovní akce. Oslava družstevních dožínek se
konala každý rok.

25. dubna 1953 byl založen TJ Sokol Horní Ves
za předsednictví Jaroslava Parkana čp. 67. Měl 28 členů.
Sportovní činnost v obci zaostávala, několik sportovců
hrálo úspěšně v hokejovém oddílu v Horní Cerekvi. 15.
března 1964 dochází k reorganizaci Sokola v Horní Vsi.
Předsedou je Antonín Parkan čp. 41. V té době se hrála
odbíjená a v zimě hokej.
V roce 1968 se utvořil oddíl kopané, který se přihlásil
do okresní soutěže, v níž skončil na II. místě za Duklou
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Pacov. Tímto úspěchem od roku 1969 TJ Sokol vyvíjel
největší sportovní činnost oddíl kopané a kopaná se stala
v naší obci sportem číslo jedna. Téhož roku oddíl kopané
uspořádal I. ročník turnaje o „Rubínový pohár“. Zhlédlo
jej 150 diváků. Jednotná zemědělská družstva se zakládala i na jiných místech a obliba dožínek upadla. Určitá
atraktivnost dožínek přestala působit. Kopaná naopak
získávala své příznivce. Sportovní činnost vyžadovala
postavení kabin pro sportovce na hřišti čp. 61. Tehdejší
MNV v Horní Vsi potřebný pozemek od J. Haška
vykoupil o výměře 60 arů za 11.800 Kčs, od M. Lisové
čp. 3 o výměře 2,5 arů za 480 Kčs (parcelní číslo 157/1).
Ještě tento rok byly postaveny na hřišti kabiny, které se
napojovaly na vodovod od čp. 3 v délce vedení 110 bm.
Sportovci značnou měrou přispěli svojí prací. V zimě
téhož roku byly ideální podmínky pro lyžařské závody
dětí. V zimním období se také hrál stolní tenis v sále
hostince čp. 14.
V roce 1976 Sokol ve vlastní režii vybudoval stánek,
který se osvědčil při turnaji v kopané o Rubínový pohár.
Roku 1984 se uskutečnil mimo soutěž v kopané turnaj
„Starých gard“ a tato akce se očas opakuje.
5. července 1987 se sehrál již 19. ročník turnaje v kopané o Rubínový pohár. 18. července byl uspořádán další
turnaj v kopané „Staré gardy“.
9. srpna sportovci uspořádali společně s místní organizací chovatelů Chovatelský den, s prodejní výstavou
zvířectva. Při této příležitosti se hrálo zvláštní utkání
jedenáctky Makovičkové proti bývalým hráčům v kopané, což tvořilo mužstvo nemakovičků.
Za Makovičky čp. 54 hrál otec a tři synové, Makovič
kové čp. 64 hráli tři bratři. Utkání se tehdy nedohrálo,
protože přišla bouřka. Této zdařilé akci přihlíželo více
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než 200 lidí. Po terénních úpravách bylo hřiště oploceno
a provedena výsadba okrasných stromů a keřů. V roce
1987 byla postavena tribuna pro 100 diváků. Hřiště
a tribunu nevyužívali pouze sportovci a diváci, ale také
děti z mateřské školy, které se v případě nepřízně počasí
měly kam schovat.
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Tento malý sportovní areál byl zbudován především
za účasti členů Sokola, přispěním JZD a MNV a také
ostatní naši občané se brigádnickou pomocí podíleli
na vybudování tohoto sportovního zařízení. Oddíl
kopané sehrál každoročně kolem 30 utkání a za svou
činnost získal titul Vzorný kolektiv III. a II. stupně,
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mimo dalších ocenění. Dobré výsledky Sokola v Horní
Vsi byly založené na dobrém a cílevědomém vedení
a veliké obětavosti Karla Bártů čp. 53 a Jaroslava Hejdy
čp. 11, který i když se v roce 1973 odstěhoval do Jihlávky, do Horní Vsi dojížděl a obětavě se o činnost Sokola
po dobu téměř dvaceti let jako předseda TJ Sokol staral.
Po J. Hejdovi byl na krátký čas předsedou TJ Sokol Vincent Strakay čp. 130. Po něm je jmenován předsedou SK
ing. Ivan Dalík čp. 26. Organizační pracovník Roman
Makovička čp. 21. Hornoveští fotbalisté se zúčastňují
různých turnajů v okolí s různými úspěchy.
Domácí turnaj v kopané o Rubínový pohár je v obci
hrán již 31 roků a stal se tradicí. Není možné nepřipo
menout vzájemné zápasy v kopané mezi mužstvy Horní
Vsí a Horní Cerekví, které jsou vždy velice prestižní.
V některém období mohl být oddíl hráčů v kopané
postaven jenom z bratrských dvojic, což byla zajisté kuriozita. Byli to bratři Mezerové čp. 48, Machové čp. 66,
Hejdové čp. 11, Holčákové čp. 17, Makovičkové čp. 64,
Stránských čp. 44. Daňkové čp. 75 a Trávníčkové čp. 24.
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Historického úspěchu dosáhl oddíl kopané v roku 1980,
kdy již 4 kola před skončením okresního přeboru se stal
vítězem OP a postoupil do I.B třídy jihočeského kraje se
39 body a skóre 85:31.
Obecní zastupitelstvo a SK Horní Ves s rodiči dětí
uspořádali 24. června 2000 sportovní odpoledne na hřišti,
kde byla tímto ukončena velká rekonstrukce budovy
s přístavbou a modernizací celého vnitřního vybavení
finančním nákladem 890.000 Kč.
Na závěr tohoto dne sehráli přátelské utkání v kopané.
Jedenácka bývalých hráčů přivítala poprvé oddíl ženské
kopané Start Jihlava hrající Moravskoslezskou ligu
s výsledkem 4:1 pro domácí mužstvo.
Sportovní areál v Horní Vsi zajisté patří k jednomu
z nejmodernějších v okresu.
Sport v obci v letech 2000 až 2014
Fotbal
V letech 2000 – 2011 reprezentovaly ve fotbale tyto oddíly:
mladší žáci, starší žáci, starší přípravka, dorost a muži.
V těchto letech fotbal v obci velmi prosperoval, muži
hráli většinou II. tř. OS. Velkou zásluhu na tomto úspěchu
má Roman Makovička č.p. 21 s výkonným výborem SK.
7. 9. 2003 na 70. výročí organizované tělovýchovy v obci
byl sehrán historický zápas ve fotbale mezi domácí
starou gardou a Amfora klub Praha.
V roce 2007 měl náš SK celkem 17 sponzorů.
Tradiční turnaj O Rubínový pohár v naší obci končí
39. ročníkem v roce 2009, od té doby nebyl uspořádán.
V roce 2012 jsou v soutěži pouze muži, hrají III. tř. OS.
Rok 2013 není úspěšný, mužstvo mužů sestupuje do nejnižší
IV. tř. okresní soutěže, což je nejhorší v historii našeho
fotbalu.
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Stolní tenis
K obnovení činnosti oddílu stolního tenisu při SK Horní
Ves došlo dne 16. 8. 1999. Velkou zásluhu na obnovení oddílu stolního tenisu v obci má Josef Dvořák
ml. č.p. 61.
Bylo rozhodnuto o přihlášení do soutěže a 8. 10. 2000
je odehrán první mistrovský zápas.
V letech 2006 - 2007 byla historická sezona, kdy hrály
za naší obec tři týmy.
Nyní (2014) mužstvo hraje okresní přebor.
Lední hokej
V roce 2008 startuje v Podnikové lize ledního hokeje
Pelhřimovska tým pod hlavičkou SK Horní Ves. V sezonách se vždy umísťuje na předních místech, bojuje
o prvenství v soutěži. Titul toto mužstvo získalo v roce
2010, 2011 a 2014. Činnost tohoto oddílu zajišťuje Karel
Makovička z Horní Cerekve, bývalý občan naší obce.
Představitelé SK Horní Ves
2001 - 2008 		
předseda Pavel Hečska,
				
jednatel Roman Makovička
2008
		
předseda Antonín Podhorský
				
jednatel Roman Makovička
2008 - 2011 		
předseda Jiří Brada
				
jednatel Roman Makovička
2011 - 2012
předseda Pavel Hečska
				
jednatel Jan Srbek
2012 - dosud		
předseda Pavel Hečska
				
jednatel Petr Vlček
Na našem sportovním areálu byla v roce 2006 postavena pergola, následně venkovní krb. V roce 2010 společně
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sportovci s naším SDH vyrobili pěkné stylové venkovní
sezení.
Toto zařízení využívají nejen sportovci, ale i naši hasiči
při pořádání soutěží a další subjekty.
V roce 2011 v našem sportovním areálu pokračovala
modernizace. Začala výstavba tenisového kurtu - víceúčelového hřiště. Byla rozdělena do tří etap. Stavba byla
ukončena v roce 2013, náklady činily 841 136 Kč, dotace
z Obnovy venkova byla přiznána ve výši 184 000 Kč.
Nyní je toto hřiště hojně využíváno jak domácími, tak
i přespolními zájemci o sport.
Vzpomínka
19. listopadu 1999 nás opustil ve věku 51 let sportovec,
člen výboru a předseda SK Horní Ves Vincent Strakay.
5. dubna 2007 zemřel ve věku 61 let dlouholetý člen SK
Horní Ves a sportovec tělem i duší, zastupitel obce
Miroslav Brada.
6. října 2007 nás ve věku 70 let opustil velký sportovec
a činovník hornoveského sportu, starosta obce a držitel
Medaile za zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu,
Karel Bártů.
22. května 2009 ve věku 76 let zemřel velký sportovec
a dlouholetý člen SK Horní Ves Josef Paclík.
20. března 2011 zemřel dlouholetý člen SK Horní Ves,
člen výboru a předseda SK Horní Ves, sportovec
Antonín Podhorský ve věku 53 let
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Významné osobnosti
Miloslav Vlček
Již od svého mládí lnul
ke sportu. Navštěvoval
Vyšší hospodářskou školu
v Jindřichově Hradci, kde
začínala jeho sportovní dráha
v disciplíně desetiboj. V roce
1952 nastoupil vojenskou službu
a byl přidělen k tehdejšímu
ATK, později ÚDA, pak Dukla
Praha.
Doma dělal Miloslav trenéra sám sobě, na vojně
pak pod odborným vedením trenérů dosahoval lepších
a vyšších úspěchů. Stal se mistrem ČSSR v desetiboji v roce 1953,1956 a 1958. Po absolvování Vysoké
trenérské školy působil M. Vlček v Dukle jako trenér
s vynikajícími výsledky svých svěřenců. Od roku 1974 M.
Vlček trenoval Imricha Bugára, který dosáhl vynikajících
úspěchů na Mistrovství Evropy v hodu diskem v roce
1978 v Praze. Dále získal stříbrnou medaili na olympijských hrách v Moskvě v roce 1980, zlatou medaili
na ME 1982 v Athénách a zlatou na Mistrovství světa
v Helsinkáchv roce 1983.
Imrich Bugár je desetinásobným mistrem republiky, držitel československého rekordu v hodu diskem
s výkonem 71,26 m. Trenér Imricha Bugára M. Vlček
byl se svým svěřencem dvakrát ve Spojených státech
a za sportem procestoval celou Evropu. Imrich Bugár
byl vyznamenán Řádem práce v roce 1983. Všichni, kteří
přišli s Imrichem Bugárem do styku, už předem lámali
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nad ním hůl. Ne však M. Vlček, který právě za úspěšnou
trenérskou činnost získal titul “Vzorný trenér”.
Za dobré úspěchy ve sportovní činnosti bylo uděleno
Miloslavu Vlčkovi “Veřejné uznání III., II. i I. stupně.
Za rozvoj tělesné výchovy a sportu 17. listopadu 1988
obdržel Miloslav Vlček státní vyznamenání „Za vynikající práci”. Přes vynikající výsledky ve sportovním
poli zůstal Miloslav Vlček skromným, kamarádským
a družným člověkem.
Rád bych dodal, že Miloslav Vlček působil jako
předseda vrhačské sekce ústřední trenérské rady. Je
autorem publikace „Vrhy a hody“ vydané v roce 1985.
Miloslav Vlček zemřel 9. července 2012 v Praze.
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Zbyněk Hejda
Třebaže se Zbyněk Hejda
narodil v Hradci Králové,
s Horní Vsí ho vázalo silné pouto. Pocházel odtud
jeho tatínek František Hejda,
a četné pobyty na Vysočině
silně ovlivnily především
jeho básnickou tvorbu. Tu
však nyní necháme stranou
a budeme se věnovat rodinné
historii.
Praděd Zbyňka Hejdy z Dvořákova statku měl jedenáct
dětí, z toho pět synů. Nejstarší syn se jmenoval Jan Hejda
(Zbyňkův dědeček). V roce 1885 se Jan Hejda oženil
a koupil si dům, do kterého se přestěhoval se svou ženou.
Místu, kde se dům (č. 4) nachází, se v Horní Vsi říkalo
„u Zanáků“. Tam se mu narodilo pět dětí. Zbyňkův strýc
Jan, teta Marie, teta Anna, Zbyňkův otec František, strýc
Rudolf a teta Ema. Chlapci byli pokřtěni jako evangelíci,
dívky byly katolického vyznání.
Dědeček Zbyňka Hejdy, Jan, byl mezi lety 1911 až 1919
starostou obce. Strýc Jan vlastnil ve Vsi hospodu, ze které
se později stala závodní kuchyně. Zahynul v První světové
válce na Srbské frontě. Hornoveská rodina věděla, že se
Jan už v roce 1914 dostal do zajetí, ale téhož roku od něj
přestala ze dne na den dostávat zprávy. Rok na to odjel
do Ruska bojovat Zbyňkův otec František Hejda. Stal se
legionářem a vrátil se z Vladivostoku teprve v roce 1921.
V roce 1932 Zbyňkův dědeček předal chalupu svému
synovi Rudolfovi, který společně s ostatními členy rodiny
hospodařil na pozemcích o přibližné rozloze šesti a půl
hektaru. V dětství Zbyněk Hejda jezdil z Hradce Králové,
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kde žil s rodiči, velmi pravidelně do Horní Vsi, kde
pomáhal s hospodářstvím. Své blízké miloval, především
svého bratrance Jarku (syna Rudolfa), a byl silně ovlivněn
tetou Boženou, Rudolfovou manželkou, která pocházela
z Polesí a měla skvělé vyprávěcí schopnosti.
Nutno podotknout, že v Horní Vsi zažil Zbyněk Hejda
i smutné chvíle. Tou nejsmutnější byla zpráva z Hradce
o tatínkově úmrtí. Když František Hejda v roce 1939
zemřel, Zbyněk, který byl v té době devítiletý chlapec,
se právě nacházel v Horní Vsi. Otřáslo to s ním i s celou
hornoveskou rodinou. Po válce zemřel na tuberkulózu
bratranec Jarka. To byla další rána.
V dobách komunismu se rodině nedařilo příliš dobře.
Strýc Rudolf sice nejprve vstoupil do družstva, ale již
v roce 1949, poté, co byl porušen slib, že nedojde ke kolektivizaci, z něj zase vystoupil. Nátlaku čelil až do roku
1959. Během těchto deseti let družstvo Rudolfovi zabavilo pozemky a nahradilo je jinými, které byly vesměs
na okraji katastru. Náhradní pozemky sice původním
odpovídaly rozlohou, byly však natolik nekvalitní, že
když je družstvo získalo zpět, vysázelo na nich les. Bez
ohledu na kvalitu přidělených polností a obtížnost jejich obdělávání způsobené tím, že byly velice vzdálené,
družstvo Rudolfovi vyměřilo vysoké dávky.
Zbyněk Hejda připomínal, že velkých sedláků, kteří,
byli trestáni vězením nebo vysídlením za to, že veřejně
vystupovali proti kolektivizaci, nebylo oproti obecné
představě tak mnoho – v Horní Vsi ani jeden. Vystěhování
obvykle přišlo jako blesk s čistého nebe. Do družstva
sedláci někdy vstupovali dobrovolně, protože v tom viděli
záruku, že nebudou vystěhováni. Zato malí chalupníci
vzdorovali. V Horní Vsi jich bylo osm, mezi nimi, jak už
bylo řečeno, i Rudolf. I v Horní Vsi se vyskytovaly hyeny,
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které okamžitě vykrádaly opuštěné domy sedláků. Strýc
Rudolf to velmi odsuzoval.
O kolektivizaci a o komunistické minulosti by se toho
dalo napsat ještě hodně. Byla však i další otázka, která
Zbyňka Hejdu trápila, a to drastický zásah do přírody
během tzv. normalizace. Zbyněk Hejda se domníval, že
především během tohoto období se krajina ve srovnání
s jeho dětstvím proměnila k horšímu. Mrzelo ho, že
zmizely meze a cesty (které měly význam jak praktický
tak symbolický). I tyto smutné stránky spjaté s rodinnou
pamětí na Horní Ves je nutno připomenout.
Přes to všechno jezdíval Zbyněk Hejda do Horní
Vsi velmi rád, nejprve se svou dcerou Jitkou s prvního
manželství, a později, když zdědil dům po Rudolfovi, se
ženou a dětmi z druhého manželství – Suzette, Tomášem
a Marií. Považoval toto místo za svůj domov. Miloval
houbaření, přijímal zde své nejbližší přátele, v rozhovorech vytrvale oživoval paměť míst, okolních jmen
a vzpomínky na hornoveský rod.
Věnujme, ale několik vět profesnímu životu Zbyňka Hejdy, který byl historik, básník, překladatel, vysokoškolský
učitel a nakladatel. Vystudoval filozofii a historii
na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na této
fakultě pak působil jako odborný asistent, poté přešel
do Vlastivědného střediska Pražské informační služby.V
roce 1968 pracoval jako nakladatelský redaktor
a od konce 60. let byl zaměstnán v antikvariátu. Podpis
Charty 77 mu spečetil na dlouhá léta osud domovníka.
Po změně politické garnitury přednášel od roku 1990
filozofii na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zbyněk
Hejda se stal v roce 1989 laureátem Ceny Toma Stopparda za esejistické dílo a v roce 1996 mu byla udělena
Cena Jaroslava Seiferta.
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Jeho dílo vycházelo nejdříve v samizdatu a v zahraničí.
Na knižní pulty se oficiálně dostává až po roce 1989.
Výběr přehledu díla:
Blízkosti smrti (1978), Lady Felthamová (1979) a Tři
básně (1987); souborné vydání Hejdova básnického díla
vyšlo v edici Petlice pod titulem Básně (1979). Od roku
1985 spoluvydával samizdatovou revue Střední Evropa, pro jejíž knižní řadu také redigoval knihu Šimona
Welse U Bernatů (1987). Časopisecky i samizdatově
publikoval překlady z Georga Trakla, Gottfrieda Benna
a Emily Dickinsonové (posléze vyšly v knižním souboru
Překlady). Jako příloha časopisu Aluze (2006, č. 2) vyšlo
CD s autorským čtením sbírky Valse melancoloique.
Zbyněk Hejda zemřel 16. 11. 2013 v Praze a jeho ostatky jsou dnech uloženy do hrobu v Horních Dubenkách,
kde odpočívá část jeho hornoveské rodiny.
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Společenský život a kultura		
Společenský život v naší obci se rozvinul po založení Sboru
dobrovolných hasičů v roce 1893. Hlavním iniciátorem založení sboru byl řídící učitel zdejší školy Karel Kloboučník,
který vedl nejen hasiče, ale také ostatní občany ke kulturnímu
a společenskému životu. Jako hlavní kulturní činností se projevilo nacvičení a sehrání divadelních her místními ochotníky.
Hlavní starost o sehrání divadla si vzali za své hasiči, nepřímo
donuceni získat nějakou korunu na svoji činnost a na zaopatření nutných potřeb spolku. Od roku 1920 až do roku 1942 se
sehrála každým rokem 2 až 3 divadelní představení. Ke konci
druhé světové války se však již nehrálo.
Po osvobození v roce 1945 bylo mnoho jiných zájmů
a na divadlo nezbyl čas a nebylo také nikoho, kdo by se této
úlohy ujal. Mnoho lidí ze vsi odešlo. Až po roce 1950 ochotníci opět několik divadelních her sehráli.

Dřevoryt Zdeněk Mézl, 1955

V roce 1958 byl založen Kulturní klub Jednotného zemědělského družstva. Vedoucím byl František Daněk čp. 75.
Nastalo značné oživení kulturní činnosti v obci a důkazem
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toho je sehrání prvního divadelního představení dne 9. února
„Jen na lékařský předpis“. Téhož roku bylo 25. prosince sehráno se značným úspěchem náročné divadelní představení
Lucerna. Tato hra byla ochotníky opakována také v Kulturním
klubu v Dobré Vodě.
Činnost Kulturního klubu po plodném a pestrém začátku
pomalu upadala.
31. srpna v roce 1975 ukončil Kulturní klub JZD svoji
činnost rozpuštěním. Od 1. října 1975 opět zřídili Osvětovou
besedu v Horní Vsi, vedoucí V. Dalík čp. 26.
V té době se opět objevila snaha sehrát divadlo a pilně se
nacvičovalo. Podmínky a situace pro účinkující byly nepříznivé. Ještě v roce 1980 se nacvičovalo, ale k sehrání divadla
nedošlo.
V osmdesátých letech bývalo v obci deset společenských
organizací. Nový politický systém se nesnažil činnost společenských organizací podporovat, a tak přežívají jen některé
spolky s pochopením svých členů. Udržely se jen čtyři spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Svaz zahrádkářů, Organizace
František Pavlíček,
čp. 112, zdejší holič,
se narodil v roce 1899
a zemřel 1. srpna 1966.
Byl nadšeným divadelním ochotníkem,
maskérem, nápovědou.
Jeho obětavost pro sehrání divadla ať už jako
herce, v jakékoli roli,
nebo jako pomocníka
byla příkladná.
František Pavlíček Jedenáctém přikázání
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Červeného kříže a Sportovní klub Horní Ves. Tyto organizace
se vždy po roce střídají v dodržování více jak stoleté tradice
pořádání masopustu v Horní Vsi.
Taneční zábavy
V minulosti a obzvláště v době první republiky se
konala taneční zábava o každém významném svátku
mimo období adventu. Zvláštní druh taneční zábavy byl
„VĚNEČEK“, kdy děvčata měla navrch, což znamenalo,
že děvčata si volila k tanci chlapce. Hornoveská děvčata
uspořádala zástěrkový věneček 18. května 1930 a při
tomto věnečku došlo mezi domácími chlapci a chlapci
z Janštýna k nedorozumění. Šarvátka, která vznikla, se
přesunula z hostince ven a pokračovalo se v bitce až před
hostinec čp. 14. Tato událost skončila u soudu.
Za druhé světové války byly zábavy zakázány.
Po roce 1945 se zábavy opět začaly pořádat a došlo
i k oživení plesů. Požárníci, železničáři, po založení JZD
a ČZS v roce 1975 také Družstevní ples a ples zahrádkářů,
chovatelů. Po založení JZD se pořádaly také družstevní
dožínky.
13. září 1953 se na hřišti u čp. 1 prodalo za odpoledne
1.157 vstupenek po 3,- Kčs a večer pokračovala zábava,
kde se prodalo 760 vstupenek po 5 Kčs.
Slavnost kácení máje spojená s taneční zábavou byla
v minulosti významnou celospolečenskou událostí.
Opatření máje dalo mnoho starostí všem pořádajícím.
Bylo třeba ji přivézt, připravit, upravit šátky, obtočit hada
kolem máje, postavit a nakonec pokácet a vydražit. Vždy
se našlo dostatek těch, kteří rádi a nezištně pomohli.
Máj se stavěla na školním hřišti za čp. 9 (Prokopovi).
Mezi školní zahradou a hostincem čp. 42 bylo místo
velmi nevhodné, protože zde stálo vedení elektřiny.
Poslední kácení máje na hřišti u čp. 1 bylo 9. června
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1968, které pořádali požárníci. Slabá návštěvnost byla
příčinou prodělku 640 Kčs, i když počasí bylo pro tuto
zábavu příznivé.
Dožínková slavnost se za první republiky pořádala
jen občas. Dožínkový věnec se zavěsil uprostřed stropu
v tanečním sále. Také Josefové, pokud jich bylo v obci
více, pořádali josefskou taneční zábavu.

Masopust 1975
Karel Mach, kovář v JZD, čp. 66 jako
listonoš.

Masopust 1975
Muzikanti před čp. 21. Jan Trávníček,
čp. 35, F. Němec čp. 43, vzadu klarinetista Knotek, harmonikář.

Oslava
Na paměť upálení M. J. Husa v předvečer 6. července od r. 1919 se konalo pálení hranice na Novákovém
poli č. 6, za dráhou, až do r. 1926. Další místo, kde se
konalo pálení hranice, bylo na Makovičkově č. 28 poli
za zastávkou.
Od r. 1933 se pálila hranice na Obci za dráhou při
cestě do Nové Vsi. Od r. 1939 až do r. 1946 se slavnost
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pálení hranice nekonala. Od r. 1946 až do r. 1949 se
konala slavnost pálení hranice na Vlasákovém kopci,
č. 16 (Lisovém), pak od tohoto zvyku bylo upuštěno snad
z důvodu, že nebylo organizátora této slavnosti.
Této vzpomínkové slavnosti se vždy účastnili místní
hasiči ve stejnokroji, kteří přišli se svým velitelem v útvaru, a také mnoho občanů a školních dětí. Slavnostní projev
pronesl vždy zdejší učitel Rudolf Makovička čp. 57. Vždy
se zpívala píseň Hranice vzplála a Hej Slované; zpívali
všichni přítomni.
Výstavy
Kulturní klub při JZD připravil 24. dubna 1965 v sále
hostince čp. 14 velmi pěknou výstavu pod heslem: 20letá
budovatelská práce v naší obci. Výstava byla velmi kladně hodnocena a navštívilo ji 400 občanů zdejších a také
z okolí.
Místní organizace zahrádkářů uspořádala po několik
roků výstavu ovoce, zeleniny a květin v sále hostince
čp.14. Za nejúspěšnější je možné pokládat výstavu zahrádkářů uskutečněnou 30. září 1990 (Václavská pouť).
Vůdčí osobností všech pořádaných výstav je Ing. Marie Slavíková čp. 43, která přispívá radou, vystavenými
druhy, zkušenostmi a velmi dobrým vkusem. Současně
s touto výstavou zahrádkářů se konala také prodejní výstava Knihy Pelhřimov. Knih se tehdy prodalo za 4.200
Kčs. Pro zpestření této výstavy se také vystavovaly opisy
kronik naší obce, čtyř dílů s přílohami. V poslední době
se konaly výstavy v bývalé škole čp. 71.
Zájezdy
První autobusové zájezdy pořádalo JZD za poznáním
vlasti. Zájezdy sportovců pro různé sportovní akce a několik zájezdů do Horáckého divadla v Jihlavě.
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Kronika
Kroniku obce Horní vsi založil řídící učitel Karel
Kloboučník roce 1892 a vedl ji do roku 1923. Od roku
1923 vedl kroniku učitel Rudolf Makovička čp. 57
až do roku 1967, kdy se pro svoje stáří vzdal vedení
kroniky. Od roku 1968 usnesením rady MNV byl vedením kroniky pověřen František Švehla čp. 56, a to od
25. července 1970. Jmenovaný se kronikářské práce vzdal
v roce 1990. Od roku 1990 až do roku 1995 vedl kroniku
K. Fišer čp. 40 a K. Bártů čp. 53. Od roku 1996 zpracovával kronikářský materiál K. Bártů čp. 53. Všechny
zápisy do kroniky prováděl ing. Jar. Hanzal čp. 6.
Od roku 2002 do 2007 zpracovával kronikařský materiál
a současně zapisoval Vlastimil Lysý čp. 63. Následující
dva roky 2008 a 2009 ve zpracovávání kronikářského
materiálu a jeho zápisu pokračuje Marek Švehla čp. 56,
kterého v roce 2010 vystřídala Mgr. Martina Bojanovská
a pokračuje dosud.
Knihovna:
Knihovna v Horní Vsi funguje od roku 1896, kdy řídící
učitel Karel Kloboučník daroval do obecní knihovny jako
základ 20 knih a tyto také půjčoval. Tím byl dán základ
pro veřejnou obecní knihovnu. Knihovna v této době
byla umístěna ve škole čp. 71, kde také K. Kloboučník
bydlel. Počet knih pozvolna narůstal, byly to knihy jak
poučné, tak literatura krásná.
Od roku 1912 je obecní knihovna umístěna ve mlýně
čp. 32, kde mlynář Ladislav Porák knihy půjčoval. V té
době bylo v knihovně asi 60 svazků. Každým rokem
několik knih přibývalo. Ve mlýně byla knihovna do roku
1950, kdy se přemístila do školy čp. 71. V roce 1958 byl
ustanoven při Jednotném zemědělském družstvu Kulturní klub JZD, vedoucí František Daněk čp. 75, který
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knihovnu přebral do správy. V témže roce je knihovna
přemístěna do čp. 88 (chudobinec).
Knihovna je ve správě Kulturního klubu JZD až
do zániku Kulturního klubu JZD v roce 1975. Od tohoto
roku je veřejná obecní knihovna opět ve správě MNV
a vedoucí se stala Marie Makovičková čp. 9 až do roku
1963. Umístění knihovny v objektu MNV se jeví jako
nevyhovující. Počet knih se v té době pohyboval od 300
do 495 knih, počet čtenářů 70 až 80.
V roce 1983 byla upravena samostatná vhodná místnost
pro knihovnu v čp. 88. Knihovna byla do nově upravené
místnosti přemístěna a od 1. listopadu 1983 slouží našim
občanům k jejich spokojenosti. Knihovna je slušně vybavená zařízením. Vedením knihovny je i nadále pověřena
Marie Makovičková čp. 54 a zájemci o knihy jsou s její
ochotou i prací spokojeni. V roce 1982 v knihovně bylo
1450 knih a 810 výpůjček. Tento stav zůstává téměř neměnný do roku 1988, kdy jsou vyřazeny hlavně poškozené a nevhodné knihy a zbylo jich 914. V roce 1999 je
v knihovně 1500 knih různého zaměření. V roce 1999 si
vypůjčilo knihy 53 čtenářů, z toho 13 dětí (1342 knih).
Knihy se půjčují zdarma.
Po přestěhování knihovny do zadní části obecního
úřadu dostala knihovna nejen větší postory, ale i dvě místnosti s novým nábytkem. Jedna místnost, kde jsou knihy
uloženy, současně slouží k půjčování knih a v neposlední
řadě umožňuje přátelské posezení návštěvníků. Druhá
místnost je vyhrazená veřejnému internetu. Výbava této
místnosti umožňuje její využití pro spolky, dochází zde
k prvním přípravám na společenské akce a podobně.
24. listopadu 2010 byla paní Marie Makovičková čp. 54
vyznamenána na "Malých knihovnických slavnostech"
v Havlíčkově Brodě za dlouholeté vedení neprofesionální
knihovny, kterou vede již 51 let (v roce 2014) a je nej125

déle sloužící neprofesionální knihovnicí v kraji. Na téže
slavnosti naše knihovna získala ocenění "Knihovna
Vysočiny 2010".
V současné době je v knihovně 84 čtenářů z toho
15 dětí, kteří si celkem vypůjčili 1625 knih. K dispozici
mají na výběr z více než 2400 knih.
V posledních dvou letech dochází k postupné elektronické evidenci knih, po jejímž dokončení bude systém
zapůjčování knih řízen pomocí počítačů. Tento systém je
poskytován z Městské knihovny v Pelhřimově, která současně zapůjčuje různé atraktivní tituly do obecní knihovny,
čímž je zajištěna vysoká pestrost nabízených knih.
Účelem knihovny je nejen půjčování a doplňování
nových knižních titulů, ale i plnění společenské funkce.
Knihovna se tak současně stává místem setkávání občanů.
Kino
Kino v Horní Vsi je zařízeno a umístěno v hostinci
čp. 14. Promítat se začalo 25. února 1950. V počátku byla
návštěvnost kina hojná, ale později klesala. Promítalo se
v letním období, později celoročně.
1967 promítáno 78x průměrně 36 diváků, vstupné 2,40 Kčs.
1970 promítáno 29x průměrně 47 diváků, vstupné 2,40 Kčs.
1972 promítáno 68x průměrně 41 diváků, vstupné 2,40 Kčs.
1973 promítáno 61x průměrně 41 diváků, vstupné 2,40 Kčs.
1974 kino nepromítalo, konala se přestavba čp. 14
Provoz kina zahájen opět od 2. 4. 1976.
1976 promítáno 13x průměrně 56 diváků, vstupné 3,40 Kčs.
1977 promítáno 47x průměrně 37 diváků, vstupné 3,40 Kčs.
1979 promítáno 37x průměrně 35 diváků, vstupné 3,40 Kčs.
1983 promítáno 32x průměrně 23 diváků, vstupné 3,40 Kčs.
1986 promítáno 47x průměrně 36 diváků, vstupné 3,40 Kčs.
1987 promítáno 23x průměrně 31 diváků, vstupné 3,40 Kčs.
1988 promítáno 30x průměrně 31 diváků, vstupné 4,00 Kčs.
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Hudebníci v Horní Vsi
První dechová kapela v Horní Vsi hrála od roku 1926.
Karel Janů čp. 19 křídlovka, Rud. Stránský čp. 44 křídlovka, Jan Vlček čp. 27 klarinet B, Rud. Hejda čp. 4

klarinet Es, Václav Hašek čp. 30 baskřídlovka, František
Talpa čp. 31 trubka, Kalina čp. 77 bas, Petr Plachý čp.
89 buben.
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Vedoucím tohoto souboru K. Janů, po jeho úmrtí
se kapela rozpadla. Muzikanti vypomáhali v okolních
kapelách. V roce 1935 vznikla nová dechová kapela,
vyučoval Roháček z Batelova. František Tůma a Antonín
Tůma čp.68 trubky, Karel Kukla čp. 74 basa, K. Doležal
čp. 102 křídlovka, František Němec a František Parkan
čp. 41 klarinety, František Kec čp. 87 housle, přijednáván
harmonikář Karel Kremlička z Počátek.
Po roce 1950 vznikla tzv. „Svatební kapela“. Svatební
proto, že tato kapela hrála před svatbou nebo o svatbách
na pozvání. Frant. Němec čp. 43 a František Tůma čp.
28 trubky, F. Parkan čp. 41 klarinet nebo saxofon, Jan
Trávníček čp. 35 trombon, Jar. Volavka čp. 45 bubny,
Josef Holčák čp. 17 a Josef Parkan čp. 46 harmoniky,
přijednáván Štorkán z Batelova na klarinet. Všichni tito
muzikanti vypomáhali v okolních kapelách při oslavách,
tanečních zábavách, plesech, pohřbech. Tato kapela byla
v obci velice populární a téměř na každé svatbě přispěla
velikou měrou ke svatebnímu veselí.
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Kapela „Zoufalka“
Píše se rok 1986, když dřívější muzikanti nemohli pro
svůj věk už hrát a bylo třeba při různých oslavách pro
obveselení přítomných trochu muziky, vznikla kapela,
která si dala název Zoufalka, a to proto, že tuto poslouchat
někdy bylo k zoufání.
Hráli: Roman Makovička čp. 21, Karel Makovička čp.
54 a Mil. Plachý (trubky), Lad. Mareš čp. 29 (bubny),
Marie Makovičková čp. 54 (housle).

Zoufalka číslo 2
Po úmrtí Miloslava Plachého čp. 8 v roce 1992 vznikla Zoufalka č. 2, z původní zůstal Karel Makovička čp.
54 baskřídlovka, Jaroslav Volavka čp. 54 baskřídlovka,
Jaroslav Volavka čp. 45 bubny, přijednán Jos. Pavlíček
z Horní Cerekve na harmoniku a z Nové Vsi Hradecký
na trubku a Soukup na saxofon. Tato kapela každým
rokem vyhrává o masopustě.
Ale nezůstalo jen u této tradiční příležitosti k vyhrávání. Kapela postupně získala oblibu v okolí a každoročně
se účastnila i masopustu v Horní Cerekvi, Hříběcí, svým
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vystoupením přispěla k dobré náladě na oslavách dne
matek v Horní Vsi a Horní Cerekvi, hasičských schůzích
a setkáních seniorů. Muzikanti také přivítali návštěvníky
na Srazu rodáků v Nové Bukové (2001) a v Horní Vsi
(2010).
Každoročně také zajistili dobrou náladu na řadě soukromých, ale i firemních oslavách. Dlužno dodat, že
Zoufalka hrála i pro mezinárodní publikum. V Horní
Cerekvi pro Angličany (2000), pro Švýcary (2001 2x,
2003), nejvíce ale hrávali pro Belgičany (2005 5x,2006
6x, 2007 12x a 2008 8x). V několika posledních letech
v kapele stabilně hráli: K. Makovička čp. 54, L. Koníř
z H.C., J. Volavka č.p. 45 , J. Pavlíček z HC., Z. Charvát
st. i ml. z H.C., R. Makovička čp. 21.
Pro zdravotní problémy některých členů kapela od roku
2012 omezila své aktivity pouze na tradiční masopust.
Tomeš
Ve Studené se narodila a žila
Marie Zezulková 1890-1979.
Pseudonymem podle Javořice
Vlasta Javořická. Mimo jiné
napsala také román „Na Veveřím gruntě“. V tomto románě je
popisován blázen Tomeš, děj se
odehrává v Metánově a okolí.
Tomeš, vlastním jménem
Tom áš Havlíček, pocházel
z Horní Vsi čís. 63. Jakým
způsobem přišel o rozum, kolovala dvě vysvětlení. Jedna,
že sebral na panském hrst ovsa,
byl přistižen šafářem, který Tomáše ztloukl holí do hlavy
tak, že se Tomáš pomátl na rozumu. To se však nesmělo
130

povídat, proto se pomatení rozumu svedlo na to, že jak
spaly na peci děti a Tomáš slézal z pece, spadl nešťastnou
náhodou hlavou na plotnu, a tím se pomátl na rozumu.
Tomáš chodil bosý v jednoduchých rozškubaných šatech,
a to i v zimě, kdy bylo přes 30° mrazu a přes půl metru
sněhu, 1928/29. Když dostal od někoho boty nebo slušný
kabát, pověsil boty nebo kabát na kříž se slovy „na, tobě je
větší zima“. Spával ve chlévě zavrtaný do slámy nahý. Oblek, spíše hadry, které ze sebe svlékl, položil vedle sebe,
na tyto položil klobouk, jinou pokrývku hlavy neuznával.
Nebezpečný nebyl, mnoho občanů Tomáše využívalo
ke vzkazům příbuzným a známým v širokém okolí. Bylo
na něho spolehnutí. Když však Tomáše někdo rozzlobil
pokřikováním „Tomši, jehla, flinta pu“, Tomáš v nepříčetnosti začal házet kamením po komkoli a vyhrožoval,
že celou ves vypálí.
Velmi rád hrál na foukací harmoniku bez melodie. Zemřel asi 1930 v Havl. Brodě v ústavu pro choromyslné.
Obecní hospoda
5. 3. 2007 byla podepsána kupní smlouva starostou
obce Karlem Bártů a místostarostou Pavlem Pilátem
odkup nemovitosti pohostinství č.14, částka 1,6 mil.Kč,
odkup parkoviště před pohostinstvím,
Dále byl proveden odkup movitých věcí, zařízení pohostinství, ocenění za 50% pořizovací ceny z roku 1993,
veškeré vybavení představovalo částku 42.000 Kč.
Nemovitost byla před koupí za účasti stavebního
odborníka fyzicky prohlídnuta, i po dvouleté provozní
přestávce byl stav vhodný pro víceúčelové zařízení obce
a po stavebních úpravách připravena k provozu.
V roce 2008 byla provedena výměna oken a plynové
topení v sále, náklady činily 300 tis. Kč, dotace byla
přiznána ve výši 112 tis. Kč.
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V roce 2009 byla provedena výměna oken ve výčepu
a v bytě, zhotoveno plynové topení, nová vrata do dvora a zateplení průjezdu pod jevištěm, náklady činily
430 tis. Kč, dotace z programu Obnovy venkova činila
135 tis. Kč.
V roce 2012 bylo provedeno zateplení stropu nad sálem
a výčepem.
Provozovatelé zařízení
31. 8. 2007 bylo slavnostní otevření hospody, pronájem
získal Stanislav Mráček.
29. 8. 2008 bylo zařízení pronajato ing. Rudolfovi
Kavuliakovi.
1. 10. 2010 se stal nájemcem Daniel Bečica, vedoucí
pohostinstvi U Suchánků z Horní Cerekve.
1. 1. 2014 bylo dáno pohostinství do pronájmu místnímu SDH, sál s příslušenstvím je v režii obce.
V současné době (2014) zařízení slouží jako víceúčelové, jsou zde pořádány různé společenské akce obce, sál
využívají i místní spolky. Občané si mohou sál zapůjčit
k různým soukromým oslavám.

Kulturní život v obci po roce 2000
Setkání rodáků
1. setkání rodáků
První setkání rodáku se uskutečnilo k 10. výročí osamostatnění obce dne 30. 9. 2000 a sešlo se 188 lidí. Všichni
návštěvníci byli přivítáni koláčky před obecním úřadem,
k dispozici byly pohlednice obce a k zakoupení bylo první
vydání knihy o Horní Vsi. Nejstarším rodákem byl Tomáš
Pavlíček 95,5 roku z Prahy, dále pak Josef Kapoun 95 let
čp. 109 a Antonie Komzáková 92 let z Nové Vsi. Nejvzdálenějším rodákem byla Dana Surovková z Levoče.
U příležitosti 1. setkání rodáků Josef Kapoun a Tomáš
Pavlíček vysadili pamětní lípu u potoka Jihlavy poblíž
132

čp. 54. Odpolední program byl zahájen starostou obce
Karlem Bartů a slavnostním projevem, následoval kulturní
program a celý večer všechny přítomné bavila dechová
hudba Božejáci.
K prohlédnutí byly všechny obecní budovy. V mateřské
škole byla výstava zahrádkářů a za shlédnutí stála i nově
otevřená moštárna s čerstvě vyrobeným moštem, tzv.
Burčákem Vysočiny. Představena byla i modernizovaná
hasičká zbrojnice a sportovní areál.
2. setkání rodáků
Druhé setkání rodáků se uskutečnilo k 20. výročí
osamostatnění obce dne 25. 9. 2010 a sešlo se 173 lidí.
Účastníci byli přivítáni před obecním úřadem, kde každý
obdržel odznak se znakem obce, láhev vína, leporelo s obrázky obce a pohlednici. K zakoupení byla nově vydaná
publikace o historii sportovního klubu v obci Z historie
tělovýchovy v Horní Vsi 1930 - 2010. V průběhu dopoledne byly rozdávány koláčky. V průběhu celého dne
byla možnost návštěvy obecních budov, v knihovně byly
umístěny k nahlédnutí kroniky. V mateřské škole byla již
tradičně výstava, kterou upořádala ZO ČZS. Dále SDH
předvedlo svoji techniku. Odpoledne bylo sehráno fotbalové utkání bývalých hráčů a předveden požární útok.
Později byla sloužena v místní kapli mše svatá. V odpoledních hodinách proběhlo setkání v sále kulturního
zařízení obce se slavnotním přivítáním starostou obce
panem Pavlem Pilátem a stručným shrnutím dění v uplynulých letech. Nejstarším rodákem byla Milada Martínková z Počátek ve věku 94 let, dále pak Marie Bártlová
91 let a Václav Krejčí také ve věku 91 let. Poté následoval
kulturní program, který pokračoval vystoupením dechové
hudby Božejáci.
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Společenské akce
V posledních letech se pozitivně vyvíjel kulturní život
v obci. S úspěchem se daří udržovat mnohaletou tradici
našich dědů a babiček - masopust. Masopustní průvod
vychází od hospody a průvod prochází celou obcí za dopovodu místní hudby Zoufalky. V několika posledních
letech tuto kulturní akci pořádá SDH a dlužno dodat, že
velkým úspěchem.
Mezi další úspěšné akce, které se již staly tradicí, patří
oslava Dne matek. První celoodpolední program proběhl
9. 5. 2009. Ve slavnostním odpoledni děti odehrály divadlo,
zpívaly písničky a rozdaly maminkám dárky, připraveno
bylo i pohoštění. Akce se setkala s velkým ohlasem a je
každoročně opakována.
Mezi další a již tradiční společenské akce patří předvánoční Setkání seniorů. První setkání proběhlo v 2008.
Všechny přítomné přivítal starosta obce a seznámil je
s děním v obci, poté následovalo vánoční představení dětí
o narození Ježíše Krista. Následovalo pohoštění a k poslechu i tanci zahrála Zoufalka. Tato událost měla také
velký úspěch a je každoročně opakována. Současně je
příležitostí pro přátelské setkání se spoluobčany, kterým
to již běžný život neumožňuje.
K dalším pravidelným událostem patří slavnostní rozsvícení vánočního stromu u kaple. Tato událost vznikla, když
po divadelním vánočním představení šel vánoční průvod rozsvítit vánoční strom. Postupem času z této události vznikla
samostatná akce s návštěvou Mikuláše a čertů, básničkami,
koledami, rozdáváním dárků dětem a svařáku dospělým.
Nemohu nevzpomenout další kulturní počiny, jako
Vakace, aneb sbohem prázdniny, dětské dny, pohádkový
les, pohádkové noci s noční strašidelnou stezkou odvahy
po obci, obecní ples I., II., III., dětské karnevaly, pálení
čarodejnic.
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Samostatnou kapitolou je Silvestrovký běh na lyžích,
který je každoročně svoláván, bohužel, ale mnohdy matka
příroda tuto akci nedovolí uskutečnit.
Kulturní akce většinou pořádá obec Horní Ves nebo
SDH.
Po mnoha letech také došlo k návratu slavnostního
vítání občánků. K této příležitosti byla založena Pamětní
kniha vítání občánků. Prvním přivítaným občánkem je
v roce 2011 Evelína Maryšková č.p. 125. Každý občánek
má v pamětní knize vyhrazenou dvojstranu, která je také
barevně ilustrovaná. Ilustraci provádí paní Jiřina Pilátová čp. 104. Slavnostním aktem provázela paní Ludmila
Trávníčková čp. 133, která nejprve starostovi obce nové
občánky představí a následně proběhne slavnostní akt
přivítání, které je zakončeno přátelským posezením.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolkům
i jednotlivcům za aktivní přístup při pořádání společenských akcí, které velkou měrou přispívají ke kulturnímu
rozvoji obce.
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Období 1990 - 2000
Vzpomeňme běh událostí, které nebudou zapomenuty,
poněvadž jsou zaznamenány v naší obecní kronice pro
další generace.
Od listopadu 1989, po skončení totalitní moci, se
vytvořily podmínky pro budování demokratické společnosti, správy měst a obcí, což využila i naše obec. V obci
vzniklo Občanské hnutí – Občanské fórum. Mezi hlavní
fáze patřilo znovunavrácení správy obce ze střediskové
obce Horní Cerekev z podoby roku 1980 jako samostatný
správní celek Horní Ves na základě provedené ankety.
91 rodin se v té době kladně vyjádřilo v provedené anketě
na položené otázky.
Osamostatnění obce, tehdy ještě MNV Horní Ves,
bylo provedeno k datu 1. 7. 1990 a předsedou byl zvolen
13. 6. 1990 Karel Bártů čp. 53, místopředsedou Karel
Fišer čp. 40, který měl hlavní zásluhu na připravovaných
změnách, účetní byla jmenována Ludmila Pavlíčková
čp. 115. Začalo se úřadovat každý pátek navečer, což je
dodržováno dodnes. První komunální volby do nového
obecního zastupitelstva se uskutečnily 24. 11. 1990
a 10. 12. 1990 byl zvolen starostou obce Karel Bártů
čp. 53, jako neuvolněný starosta. Název samosprávy se
vrátil opět po 45 letech jako Obecní úřad Horní Ves.
Rozvoj a obnova obce po roce 1990
V roce 1991 byly provedeny první kroky celospolečenské reformy. Obec požádala Státní notářství v Pelhřimově
o identifikaci pozemků, z ní je zřejmé, že obec vlastní
42 ha pozemků. Zahájilo se rehabilitační řízení u 6 případů majetkových křivd.
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Jako v celé ČSFR, i u nás bylo provedeno sčítání lidu,
bytů a domů. V obci žilo 382 občanů, z toho 98 důchodců.
Do obecní kroniky byl zařazen doplněk z padesátých let,
který dřívější zřízení nedovolovalo.
Celospolečenskou událostí jak v celé republice tak
v naší obci v roce 1992 bylo zahájení privatizace.
Poprvé byla v obci zřízena telefonní ústředna v budově
obecního úřadu. Okresní soud v Pelhřimově rozhodl o vydání 93 ha obecních lesů.V květnu a říjnu se projevoval
nedostatek vody. Obec založila kroniku o historických záznamech a hospodaření v obecních lesích. V soukromém
podnikání vznikla truhlářská dílna Jaroslava Parkana čp.
119 a rodina Lisova čp. 16 obnovila pilu na pořez dřeva.
Další posun privatizace a transformace ekonomiky
nastal v roce 1993. Pohostinství u Holců, které bylo
vráceno oprávněným osobám, začalo svoji pohostinskou
činnost 1. března.
Vzniklo několik zemědělců, největší výměra R. Brada
26,5 ha. 1. 9. 1993 vznikla zemědělská společnost KLAS
Horní Ves s.r.o, která hospodařila na 730 ha kastru obce
Horní Ves i na části hříběckého katastru.
19. 11.1994 proběhly druhé komunální volby do sedmičlenného obecního zastupitelstva a 2. 12. byl starostou
zvolen K. Bártů čp. 53.
8. června 1995 zahájila provoz jídelna Klas Horní
Ves s.r.o a poprvé v historii obce došlo k leteckému
snímkování obce.
Rok 1996 byl politicky hodně bohatý, konaly se dvoje
volby.
U autobusové čekárny byla zbudována nová automat. telefonní ústředna. Od 1. září proběhly v mateřské škole personální
a provozní změny a byl udržen provoz MŠ i po 50 letech. 26.
11. byla schválena urbanistická studie - územní plán obce.
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Rok 1997 byl neklidný a bouřlivý. V republice proběhla generální stávka železničářů, byla zavedena úsporná
opatření vlády a vláda podala demisi k 30. listopadu.
V naší obci došlo ke změně účetní a od 1. 1. zastává funkci účetní obecního úřadu Ludmila Trávníčková čp. 133.
30. 11. obec opustila místnost moštárny a zabijárny
v čp. 17. Obec obdržela vodohospodářské povolení vypouštění odpadních vod do roku 2010.
Roku 1998 se konaly dvoje volby. Obec zpracovala
povodňový plán. V obci byla provedena zemní kabelizace telefonních přípojek, oprava třech křížů - Boží muka
(18. tisíc Kč). 30. dubna zrušily ČD závorářské stanoviště
na zastávce. Pozemkový úřad Pelhřimov sdělil vyřešení
konečných restitučních nároků na zbourané stavení čp.
25 a přilehlé stavební parcely. ČZS zahájil provoz v nově
zbudované moštárně ve dvoře školy, cena rekonstrukce
činila 110.000,- Kč. Starosta obdržel mimořádné ocenění v soutěži Vesnice roku. V listopadu se konaly třetí
komunální volby do Obecního úřadu.
V roce 1999 se uskutečnila veřejná sbírka na opravu
kapličky 28.000,- Kč. 1. května byl zaveden do kapličky
elektrický přívod a provedeno elektrické spouštění zvonů přes časový programátor (zvoní se dvakrát denně).
1. června byla přestěhována požární technika do opravené hasičské zbrojnice. Na pomníku padlých u čp. 5 byla
provedena oprava od firmy Dvořák Telč za 20.000,- Kč.
Rokem 1999 končí IV. díl kroniky obce od roku 19751999.
V roce 2000 je obec zapojena do mikroregionu Pelhřimovsko - jih. Byl zpracován generel celoplošné plynofikace obce za 18.000,- Kč. Tento rok se obec umístila
na třetím místě v okrese v soutěži Vesnice roku 2000.
Prvním občánkem tohoto roku je Marek Dvořák čp. 112,
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který se narodil 12. dubna 2000. Nejstarším občanem je
Josef Kapoun, 95 let. Za těchto deset roků zemřelo v obci
49 občanů a narodilo se 36 občánků.
Členové (sedmičlenného) obecního zastupitelstva:
Karel Bártů č. 53, starosta obce
Ing. Milan Makovička č. 105, místostarosta
Miroslav Brada č. 49, předseda finanční komise
Pavel Pilát ml. č. 104, předseda komise kontrolní a sociální
Jiří Trávníček č. 133, starosta SDH
Rudolf Makovička č. 116, člen OZ
Antonín Podhorský č. 111, člen OZ
V obecním zastupitelstvu pracovali v roce 1990-94
Karel Fišer č. 40 jako předseda finanční komise a Karel
Vlček č. 15 jako předseda komise výstavby.
V obecním zastupitelstvu jsme začínali s čistým štítem,
ale i bez jakýchkoliv zkušeností. Měli jsme jen velké odhodlání, převzali jsme odpovědnost za obec, v níž žijeme.
Museli jsme zvládnout vše nové, nebylo jiné vyhnutí.
Byly vydávány nové zákony, probíhala ekonomická
reforma, privatizace, navrácení majetku, transformace
zemědělství, byly překonány i restituční problémy.
Vše se často odvíjelo na úrovni nejnižšího článku samosprávy. To vše probíhalo v porevoluční době (sametové revoluce), kterou jsme si ani často neuvědomovali.
Za těchto deset roků prošla obec určitou fází nového
vývoje, čímž je obnova venkova, ve které dále pokračujeme, jak v hospodářské činnosti lesního hospodářství,
které je naším největším bohatstvím, tak v obnově společenského a duchovního života.
Celkem bylo za toto nové období proinvestováno 8 mil.
korun, což je v naší obci znát.
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Úsilí při obnově vesnice nemá jen význam lokální,
ale celospolečenský i dlouhodobý. Neopomenutelná je
ovšem také spoluúčast občanů na veřejné činnosti, poněvadž vztah k obci vede k získání toho nejcennějšího
- pocitu domova.
Na závěr nám dovolte, abychom poděkovali jménem
obecního zastupitelstva Vám všem, kteří máte podíl
na rozvoji naší rodné obce.

Činnosti obce:
Stavební
1990 Tento rok byla provedena vnitřní úprava obecního
úřadu, vybavil se nábytkem a provedla se drobná
úprava mateřské školy. Na sportovním hřišti byla
přistavěna společenská místnost.
V roce 1992 došlo k opravě asfaltového povrchu komunikací u obecního úřadu a jídelny za 90.000,- Kč
a provedení kanalizace stavebních parcel bývalé čp.
25 za 85.000,- Kč.
V roce 1996 OZ započalo s obnovou vesnice, rekonstrukce budovy obecního úřadu za 370.000 Kč. Opravily
se cesty kolem zastávky a k Hříběcí, některé úseky
lesních cest za 140.000,- Kč.
1997 byla provedena generální oprava budovy školy,
dvora a skladu za 460.000,- Kč. Opravy příjezdních
cest k Ještěnici a Lísku za 230.000,- Kč.
Započalo se s rekonstrukcí kapličky sv. Václava, která
byla převedena do majetku obce. Provedla se zámková zádlažba od kapličky k pohostinství a od kapličky
k čp. 5, zádlažba pěšiny na Perka za 310.000,-Kč.
Oprava komunikace na Perka asfaltovým povrchem
365.000,- Kč.
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Provedlo se dokončení rekonstrukce staré hasičské zbrojnice 227.000,- Kč.
Byly provedeny nové opravy dvou úseků komunikací
v obci asfaltovým povrchem za 465.000,- Kč.
Dvouleté opravy kapličky byly dokončeny, provedla je
firma Hřava Počátky za 535.000,- Kč.
Velká oprava polní cesty k Markýtě drážním štěrkem
65.000,- Kč.
1999 Zahájili jsme přístavbu budovy na hřišti, modernizaci vnitřního vybavení a rekonstrukci celé budovy
v částce 620.000,- Kč.
2000 Dokončení modernizace vybavení na sportovním
hřišti 270 tis. Kč.
Vodní hospodářství
V roce 1994 obecní zastupitelstvo schválilo rekonstrukci
vodovodu.
22. 7. 1994 byla napojena 3. studně se zdrojem pitné vody.
12. 12. 1994 v obci začaly práce na rekonstrukci vodovodního řadu.
V roce 1995 bylo prioritou dokončení rekonstrukce vodovodního řadu. Práce prováděla firma VHS Pelhřimov,
náklady činily 2 milióny korun a práce se dokončila
15. listopadu. Tím byly vytvořeny podmínky pro dostatečné zásobování kvalitní pitnou vodou.
V roce 2000 došlo k výměně přívodního vodovodního
potrubí k rezervoáru v délce 200 m, výměna odpadového a přívodního zatrubnění stála 90.000,- Kč.
Lesní hospodářství
1992 Okresní soud v Pelhřimově rozhodl o vydání 93 ha
obecních lesů a byla založena kronika o hospodaření
v obecních lesích.
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23. 3. 1993 komisionální předání obecních lesů do hospodaření obce. Odborným lesním hospodářem byl
pověřen Ing. J. Topka z H. Cerekve.
Rok 1994 začal opravou lesní cesty v Ještěnici za
130.000,- Kč.
1999 zalesnily se obecní pozemky Malé smrky na
2,7 ha za 157.000,- Kč.
1996 bylo nutné provést rozsáhlou likvidaci kalamitního
dřeva z polomů v obecních lesích. Funkcí provozního
hajného byl pověřen Karel Makovička čp. 64.
Byl schválen nový lesní hospodářský plán pro období
2000-2009.
V roce 2000 je připraveno další zalesnění obecních pozemků Velké Smrky 5,2 ha za 300.000 Kč.
Společenské dění
1990 Uskutečnilo se první setkání důchodců obce v sále
u Holců.
18. 6.1994 veřejná oslava 100. založení Sboru dobrovolných hasičů.
9. 5.1995 oslava 50. výročí osvobození od fašismu.
13. května byl poprvé slaven Svátek matek po roce 1989.
8. prosince 1996 se uskutečnilo setkání důchodců v hotelu Rustikal v Horní Cerekvi.
Symbolem společných Vánoc se stal opět vánoční strom
u kapličky.
1998 Po osmi letech se ve škole zahájila opět zahrádkářská výstava.
12. 12. 1998 se konalo setkání důchodců v hotelu Rustikal
v Horní Cerekvi.
25. 9.1999 proběhlo slavnostní vysvěcení kapličky po rekonstrukci po 66 letech českobudějovickým biskupem
PhDr. Antonínem Liškou. Požehnání dvou smírčích
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křížů při vjezdu do obce u čp. 16 a 86. Uvedených
událostí se zúčastnilo 6 duchovních a 350 účastníků.
Životní prostředí
Provedla se technická rekultivace skládek u Kozlovny
a u lihovaru.
Od 1. 4. 1995 byly zavedeny v obci popelnice a vyřešena
tak otázka likvidace odpadu.
1996 Provedlo se zatěsnění a biologická rekultivace dvou
skládek.
1997 Před obecním úřadem byly zřízeny nové zelené
plochy (u lihovaru, Perka 120.000,- Kč).
1997 Obec obdržela vodohospodářské povolení vypouštění odpadních vod do roku 2010.
Sport
K 31.12 1991 se změnil název Sokol na Sportovní klub
Horní Ves.
1993 Na hřišti byla provedena rekonstrukce celé zelené
plochy trávníků.
2. 7. 1994 se konal turnaj o pohár Vysočiny na nové
travnaté ploše a vítězem se stalo PSJ Jihlava.
12. 7. 1997 proběhlo první mezinárodní utkání v kopané
v obci. Přijel belgický a švýcarský celek.
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Období 2001 – 2014
V roce 2001
V roce 2001 byla zahájena příprava plynofikace obce
a příprava smlouvy s JMP.
Na základě žádosti obce Parlament ČR se rozhodl udělit
5. 4. 2011 obci Horní Ves dekret na užívání praporu.
List praporu tvoří tři svislé pruhy, dekret převzal starosta obce Karel Bártů 7. 5. od předsedy sněmovny
Václava Klause.
Dne 29. 9. 2011 proběhla obecní slavnost na vysvěcení
znaku, praporu a uvedení do hudebního života Hornoveské polky.
V roce 2002
pokračovala příprava na plynofikaci, získání souhlasu
dotčených vlastníků pozemků, vydání stavebního
povolení. 15. 7. byla zahájena stavba přivaděče
z Horní Cerekve a dokončena I. etapa plyn. zařízení
na Perkách.
Vyhlášeny volby do PS Parlamentu, do Senátu a zastupitelstev obcí.
Veřejnou soutěž na stavbu plynofikace vyhrála firma
Stavgaz Jihlava.
11. květen 2002 byl historickou událostí, kdy projel naší
obcí cyklistický závod Míru.
Začalo měření odběru podzemní pitné vody, ze které se
začaly platit poplatky státu za tento odběr.
V tomto roce v srpnu jsou rozsáhlé povodně, které způsobily rozsáhlé škody v mnoha oblastech ČR.
Volby do zastupitelstva obce Horní Ves konané
1. a 2. listopadu 2002.
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Výsledky voleb - starosta obce Karel Bártů, místostarosta
ing. Milan Makovička, členové ZO Miroslav Brada,
Pavel Pilát, Petr Kapoun, Jiří Trávníček, Vlastimil Lysý.
V roce 2003
byla provedena výměna oken na OÚ, přeložení tarasu
u č.p. 52. Proběhly oslavy 70. výročí založení tělovýchovy v obci.
13. - 14. 6. proběhlo referendum o vstupu ČR do EU.
V celé ČR se vyslovilo pro vstup do EU 77% občanů,
v naší obci bylo pro vstup 66% občanů, při účasti
hlasování 56%.
Dokončení a kolaudace plynofikace obce - přivaděč
z Horní Cerekve 1.969 m,
- plynové vedení v obci 4.554 m + 935,5 m přípojek
- vedení I. etapa Perka
14 přípojek
76,0 m
- vedení II. etapa obec
103 přípojek 859,5 m
Celkem
117 přípojek 935,5 m
Finanční náklady 1 440 000 Kč JMP Brno
		
1 458 000 Kč dotace ŽP
2 496 884 Kč obec
			
Celkem
5 394 884 Kč
		 + ostat. náklady
669 000 Kč
				
tj. 6 063 884 Kč
V roce 2004
byla provedena rekonstrukce jídelny KLAS Horní
Ves s.r.o., obec se podílela částkou 50 tis. Kč.
Proběhla oprava místních komunikací asfaltovým povrchem, náklady asi 1,2 mil Kč. Dne 14. 7. 2004 vydané
Vodoprávní rozhodnutí povolení k nakládání s vodami
s platností do 30. 6. 2034.
Bylo realizováno osazení obce dopravními značkami.
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V roce 2005
rekonstruován obecní rozhlas, 40 reproduktorů místního
rozhlasu, náklady 150 tis. Kč. Dále byly uskutečněny
opravy lesní cesty Lísek - Jihlávka a oprava místních
komunikací.
Provozním pracovníkem obecních lesů je jmenován
Ing. Milan Makovička čp. 105.
V roce 2006
byl vytvořen svazek obcí Lípa se sídlem v Kamenici nad Lipou. Došlo k provedení výměny části vodovodního řádu
od vodojemu k č.p. 14 a od č.p. 6 k č.p. 1, firmou VoKa
Humpolec, předpokládané náklady 1.1 mil. Kč. Odbor ŽP
vydalo Rozhodnutí- souhlas k provozování skládky inertního odpadu u Lihovaru. Začala stavba pergoly na sportovním hřišti. Byla provedena rekonstrukce světel veřejného
osvětlení, částka asi 300 tis. Kč. Uskutečnily se volby do PS
Parlamentu ČR. Byla uzavřena smlouva č.05/VOKA/2006
Humpolec pro technické řízení provozu vodovodu a kanalizace v obci Horní Ves, včetně dalších odborných služeb.
Opravovaly se obecní budovy MŠ a kapličky.
Volby do zastupitelstva obce Horní Ves konané
20. - 21. 10. 2006.
Výsledky voleb – starosta obce Karel Bártů, místostarosta
Pavel Pilát, členové ZO Vlastimil Lysý, Petr Kapoun,
Pavel Hečska, Marek Švehla, Milan Makovička.
V roce 2007
byla v lednu přírodní kalamita, která poškodila i naše lesy.
Došlo k odkoupení nemovitosti č.14 - hospoda obcí
a byly provedeny nezbytné stavební opravy pro zprovoznění. Slavnostní otevření se uskutečnilo 31. 8. 2007.
Byl zhotoven nový chodník od č. 5 k č. 1, provedla firma
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Swietelský. V MŠ je přihlášeno pouze 9 dětí, udělena
výjimka pro zachování provozu MŠ.
Dne 6. 10. 2007 zemřel stávající starosta obce Karel
Bártů ve věku 70 let.
Dne 8. 11. 2007 bylo uskutečněno zasedání zastupitelstva, na kterém proběhla volba starosty.
Na funkci starosty byl zvolen stávající místostarosta
obce Pavel Pilát č.p. 104, místostarostou byl zvolen
Vlastimil Lysý č.p. 63, byl doplněn člen zastupitelstva
Jaroslav Makovička č.p. 64.
Začalo jednání o zpracování Územního plánu pro obec.
V roce 2008
byly stavební práce směřovány na opravu víceúčelového
zařízení obce - hospody.
Byla provedena výměna oken a zhotovení plynového
topení v sále a v hospodě.
Bylo provedeno nové oplocení hřiště, opravy obecních
budov, zhotovení přechodu pro chodce u prodejny,
dále proběhla výměna nábytku v naší knihovně. Bylo
opraveno oplocení na skládce u Lihovaru.
Na žádost obce vydal odbor ŽP povolení k vypouštění
odpadních vod do řeky Jihlavy- platné do 31. 12. 2015.
Dne 22. 10. 2008 bylo zahájeno zpracování Územního
plánu obce. Proběhlo 1. setkání seniorů v Horní Vsi.
V tomto roce bylo vytěženo v našich lesích 400 m3
dřevní hmoty.
V roce 2009
byl zaveden systém Czech POINT, datové schránky
na obecním úřadě. Uskutečnily se volby do EP. Byl
ukončen provoz skládky u Lihovaru – 16. 7. 2009,
následně proběhla rekultivace pozemku. Došlo k od147

koupení pozemku pod vodojemem od soukromého
vlastníka a zhotovení vtoků do kanalizace u hlavní
silnice.
Dne 1. 10. 2009 byl ukončen provoz naší MŠ z důvodu
nedostatečného počtu dětí.
V našich lesích bylo vytěženo 480 m3.
V roce 2010
probíhá dokončení Územního plánu obce, 8. 10. 2010 je
vydán Územní plán obce.
Provedeno oplocení školní zahrady, vykácení modřínů
na hrázi rybníka Nový. Došlo ke zhotovení kanalizace k domu Musilových č.p. 147. Proběhlo 2. setkání
rodáků obce Horní Ves v době Václavské pouti dne
25. 9. 2010. Byl vydán nový Lesní hospodářský plán
do roku 2019.
Volby do zastupitelstva obce Horní Ves konané
15. a 16. října 2010.
Starosta obce Pavel Pilát č.p. 104, místostarosta obce
ing. Petr Kapoun č.p. 72, členové zastupitelstva
ing. Milan Makovička č.p. 105, Vlastimil Lysý
č.p. 63, Aleš Hamrle č.p. 23, Karel Mach ml. č.p. 143,
Martina Bojanovská č.p. 142.
Naše knihovna získala ocenění – Knihovna Vysočiny
a ocenění za dlouholetou práci knihovnice převzala
Marie Makovičková č.p. 54. Rozhodnutí o využití
zakoupených pozemků 857/4 a 587 na stavební parcely v obci.
V našich lesích vytěženo 457 m3 dřeva, tržby 700 tis. Kč.
V roce 2011
je hlavní náplní rekonstrukce hřiště pro mládež. Realizace
záměru přípravy území pro stavbu rodinných domků
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pod zastávkou ČD, zahájeno územní řízení, realizace
stavby bude provedena v roce 2012.
Byla provedena oprava cesty k vodojemu a lesní cesty
v Lísku, dále proběhla oprava části obecní kanalizace
a šachet, došlo i na řešení dešťové vody za č.p. 5.
Od 1. 9. 2011 dochází k obnovení činnosti Mateřské
školy v Horní Vsi, ředitelkou je Bc. Pavlína Krátká.
V našich lesích bylo vytěženo 462 m3 dřeva, tržby 690
tis. Kč.
V roce 2012
je opět hlavní náplní stavebních prací 2. etapa rekonstrukce hřiště pro mládež.
Na stavbu parcel bylo vyhlášení konkursní řízení. Stavbou byla pověřena firma Projektová a stavební firma
Ulrich Jihlava. Rozsah stavebních prací – vodovod,
kanalizace, plynovod, komunikace, chodník a napojení elektřiny na distribuční síť.
V obecních lesích bylo celkem vytěženo 824 m3 dřeva,
tržby byly 1 644 374 Kč, zisk 1,2 mil.Kč.
V roce 2013
byla provedena kolaudace stavby parcel pro rodinné
domy, parcely jsou připraveny k prodeji, velikost je
od 900 m2 do 1200 m2. Cena za 1 m2 je stanovena
na 180 Kč.
Byla dokončena poslední etapa rekonstrukce Hřiště pro
mládež. Toto hřiště je již využíváno, zejména pro tenis.
Na řízení stavebních prací se podílel zastupitel Aleš
Hamrle čp. 23. Náklady činily 850 tis. Kč.
Dne 14. 5. 2014 došlo k vyhlášení platnosti katastrálního
operátu, obnovení na digitalizovanou mapu v k.ú. obce
Horní Ves.
149

Byla provedena oprava fasády naší kapličky, v MŠ proběhla výměna oken, oprava chodníku před MŠ a odvodnění
dvorku v Mateřské škole, dále byla provedena oprava
mostu a zhotovení nového zábradlí u Lihovaru.
V obecních lesích bylo vytěženo 929 m3, tržby přestavovaly 1,7 mil. Kč, zisk 1,05 mil.Kč.

V roce 2014
byla provedena rekonstrukce vodovodu k zastávce ČD.
Došlo k výměně krytiny střechy na kabinách hřiště
a oprava chodníku.
Pro výkon nového odborného lesního hospodáře byl
schválen Petr Topka s platností od 1. 6.
Došlo k rekonstrukci umývárny a kuchyně v mateřské
škole, náklady 300 tis. Kč, dotace byla poskytnuta
v částce 150 tis. Kč.
Byl opraven pomník obětem první světové války.
Proběhla oslava 650 let vzniku založení obce Horní Ves
a 120 let založení hasičského sboru v obci.
Obec má ve své správě obecní vodojem,vodovodní řad,
kanalizaci a správu lesů.
V tomto roce naše obec má rozpočet 5 mil. Kč, rozpočet je vyrovnaný, předpoklad nedaňových příjmů je
2 mil.Kč, daňové příjmy 3 mil. Kč.
Obec Horní Ves si od osamostatnění obce v roce 1990
nebyla nucena vzít žádný úvěr, nemá žádný dluh,
peněžní stav na účtech činí 3,5 mil. Kč.
Zastupitelstvo pracuje v sedmičlenném složení - starosta
Pavel Pilát, místostarosta Petr Kapoun, finanční výbor
Vlastimil Lysý, Karel Mach a Aleš Hamrle, kontrolní
výbor Milan Makovička, Martina Vávrová (roz. Bojanovská).
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Funkci provozního pracovníka obecních lesů vykonává
Ing. Milan Makovička z čp. 105, účetní obce je Ludmila Trávníčková čp. 133, o vodohospodářské zařízení
obce se stará Josef Trávníček čp. 24, vedoucí místní
knihovny je Marie Makovičková čp. 54.
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Symboly obce
Znak
Obec Horní Ves leží na pomezí Čech
a Moravy a historické záznamy uvádí, že vznik Horní Vsi je kladen do
13. století, kdy byl postaven na horním
toku řeky Jihlavy hrad, spíše dřevěná
tvrz a dostal název Horní hrad. V podhradí pak vznikla ves, jež nesla název
Horní hrad - Horní Ves, což je ve znaku
zachyceno jako hradní cimbuří.
V modrém štítě pod červeno-stříbrně dvěma řadami šachovanou cimbuřovitou hlavou se třemi stříbrnými, dolů
obrácenými stínkami na šikmém zeleném trávníku zlatý,
žlutý, doleva obrácený pluh, takový je odborný popis.
Stříbročervené šachování s hradním cimbuřím Horní
hrad a modrá barva znamená, že obec ležela a příslušela v době vzniku k Moravě. Symbol orání je převzat
z obecního razítka z let 1920 a starší. Svah, motiv tzv.
šikmá pata dosud v obecních znacích neužívaný, značí
kopcovitý terén. Žlutá a zlatá barva je rovněž moravskou
barvou od r. 1462 a byl použita z výtvarných a vizuálních
důvodů. Zelený svah má připomínat bohatství zdejších
lesů a dále zelená barva je přirozenou, kterou pluh často
orá.
Horní Ves je toho času jedinou obcí tohoto názvu
s vlastním obecním úřadem v ČR - ostatní Horní Vsi jsou
jen osadami, nejsou samostatné. Toto zjištění je podle
Statistického lexikonu obcí ČR.
Můžeme říci, že znak představuje i zemědělský charakter naší obce.
Znak obce navrhl: Mgr. Jiří Keprt, Brno r. 1999.
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Prapor
List tvoří svislé pruhy, bíločervené šachování (8x4), modrý
a žlutý. Poměr šířky k délce je
2:3.
Prapor obce navrhl:
Mgr. Pavel Fojtík, Praha r. 2001.
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Hornoveská polka
Text: Jaroslav Hájek,
Hudebně upravil: Jan Lipold

2001

Vysočinou toulám se, krásou oplývá,
vím, proč žádný jiný kraj, hezčí nebývá.
Jaro je tu kouzelné, květy rozdává,
podzim k nim pak zlehounka karmín přidává.
S pokorou sem přicházím, tady můžu snít,
dětství znovu prožívám, stále tu chci být.
S pokorou sem přicházím, tady můžu snít,
dívky jsou tu nejhezčí, jinde nechci žít.
Tam, kde lesy hluboké Lísek chrání nám,
tam je víska půvabná, tu já dobře znám.
Jihlávka ji vlnkami něžně pozdraví,
domov náš, že tady je, každý dávno ví.
Proto sem vždy pospíchám, tady žiju rád,
vísku svoji v srdci mám, dávám ji to znát.
Proto sem vždy pospíchám, tady žiju rád,
přátele do Horní Vsi stále budu zvát.
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	Ty naše vesničko…
Ty naše vesničko, skrytá jsi v údolí,
jak na tě pohlédnu, srdce mě zabolí.
Kdybych šel světa kraj, vrátím se zpátky zas,
přesto, že domovem bývá tu zima, mráz.
Sněhem když zapadneš, ach ty jsi miloučká,
jako ta nevěsta, čistá a běloučká.
Nemusíš stydět se za svoje počiny,
vždyť přece perlou jsi naší Vysočiny.
Buď navždy předrahou, tak jako
právě dnes, ty naše vesničko,
ty naše Horní Ves
						
J. M.
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Horní Ves - Historie a současnost do roku 2014
Pro obec Horní Ves vydala Astera G, Jihlava v r. 2014
při příležitosti oslav 650 let založení obce
Historii a události obce zpracoval František Švehla.
Období 1990 - 2000 zpracoval Karel Bártů.
Období 2001 - 2014 Pavel Pilát a Petr Kapoun.
Tisk: Astera G, Jihlava, www.astera.cz, 2014
ISBN 978-80-87677-06-3
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Obrazová příloha
fotografie použity z obecní kroniky
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