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Zajímavým doplňkem kroniky obce Hůrek u Lišova bude zajisté dosud
nepublikovaná zpráva z třetího kvaternu Petre Kašipara Světeckého z Černčic
o silné dceři sedláka Klaboucha z Hůrek. Světecký, narozený l. července 1708
ve Mšecí, působil na panství Třeboň po dlouhá léta jako zeměměřič
a místoarchivář. Zemřel v Třeboni 9. října 1788 jako 81 lety stařec v úplné
chudobě. Zanechal po sobě kromě již zmíněných pamětí nazvaných: Historické
zprávy, nejvíce co oprava a doplněk Paprockého sebrané další rukopisné didaktické
dílo nazvané Arcana, dnes uložené v rukopisném oddělení Národní knihovny
v Praze. Kromě toho též tištěné díly v české řeči mnohozvučné nazvané: "Pro hrubě
vážený, nyní ale zavržený, neboli reformírovaný falešné zemoměření, podle nějž
mnozí, obzvláště v české zemi měření se ujímající pp.ouředlníci, pp. myslivci a jiní
již za toho věku, ne bez malých chyb pokračovali a až posavad pokračujou.
Pro napravení a budoucí uvarování takového falešného měření na světlo vydaný
od P. K. Světeckého léta 1738".

Na straně 107 třetího kvaternu popisuje Světecký následující zprávu, týkající se
obce Hůrek:

"Jakož jsem v Paprockém četl, že jistá panna od stavu rytířského okolo Hluboký
tak velikou sílu jest měla, že jest vezmouce krávu na ruce, ji přes celou ves nesla.
Tak také jsem tuto tradici skrze rychtáře hůreckého blíž městys Lišova vesnice
ležící k panství hlubockému patřící a to sice léta 1741 v Dobrušce, když týž rychtář
byl s magazinem dotvrdil, že se to v té vsi Hůrkách se to stalo dojista. Proto
na věčnou památku takového skutku a síly jak daleko ta kráva nesena a kde ze sebe
složena byla v jmenovanej vesnici u sedláka Klaboucha na vratech zděných hlava
kravská od té doby namalovaná jest, při nížto i léta vyrejsovaná byla za paměti
ještě tohoto rychtáře. Taková léta, ale od dešťů a tak dávným věkem i s nápisem,
kterej se při té hlavě vynachazel, odpláchnutý a odprejštěný jest, takže toho času
léta 1741 jen něco maloučko obojí znáti jest, však. kdož neví, že tam nápis letama
byl, nic nezpozoruje. V Paprockým se toho též pod rodem Voračických, jakož
i v mejch knihách historických se nachází: Mám za to, Že Klabouchovo lidé byli
stavu vyšejšího, o nichžto se v knihách mých najde i více zaznamenáno. Snad
bezpochyby ta silná dcera byla Klabouchová, kterou sobě potom jeden
z Voračických vzal, neb pojal k stavu svatého manželstva. Jestli ale nynější
Klabouch ještě jest z toho rodu, musí se pochybovati, poněvadž v tomto kraji jest
obyčej, že jména starejch sídlišťat zůstávají, jiného příjmy hospodář nový dostává,
který starý vždy hospodář tratí předešlé příjmění, jmenujíc se podle nového
bydliště".
Pramen : StAr Třeboň - fond Rukopisy sign. I A 6W gama Nro 8 (III kvatern).
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