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Rolník Václav Vejvar z Dvorců
u Soběslavi přijel do Argentiny
v roce 1913
Z památníku československých kolonistů
Přicestoval společně se svým bratrem Matějem
(*7. 2. 1889 Dvorce, Táborsko). Rodiče
vlastnili ve Dvorcích malou chaloupku s patnácti měřicemi půdy, tj. asi 3 hektary. Otec jim
záhy zemřel. Bratři pak pracovali u sedláků až
do Matějovy plnoletosti a našetřili něco peněz.
Pojali touhu podívat se do Ameriky. Dne 13.
ledna 1913 vyjeli z domova, 18. ledna sedali
v Brémách na loď „Sierra Ventana“, kde už
našli několik krajanů, kteří rovněž mířili
do Argentiny.
Do Buenos Aires připluli 15. února 1913
a ubytovali se v Imigračním hotelu, kde jim
brzy opatřili práci do lesů. Práce těžká, velký
nedostatek vody na vaření i na mytí.
V pralesích, které káceli pro plantáže cukrové
třtiny, bylo zle. Po třech týdnech, poněvadž
nedostávali mzdu, odjeli do Salty na stavbu
zavodňovacího kanálu. Tam už byli Poláci,
Chorvaté, Rusi, Španělé, Portugalci.
Václav Vejvar s manželkou Kateřinou
Spolu s krajany Josefem a Janem Virtů i ostatními zůstali celé čtyři roky. S nimi pak 28. června
1917 bratři Vejvarové přijeli do Sáenz Peňa, kde bylo možno se usadit a mít pozemek. Ohlíželi se,
kde by se dala obsadit nějaká půda. Dojeli na pampu Florida, kde tou dobou stálo jen jedno rančo.
Hlavní pampa Florida (Chaco, Argentina) má kolem 1500 ha a nově přibylým se tam zamlouvalo.
Usadili se tito: Josef a Jan Virtové, Josef Valenta, Jan Ezechýl, Michal Božížek, Jiří Daičman,
Tomáš Jantoš a Matěj a Václav Vejvarové.
Tak např. Václav Vejvar přivezl sebou 2500 pesos, všechny své dosavadní úspory a přikoupil
nějaké nářadí. Roku 1921 se oženil s Kateřinou Blažkovou z Rozmějovic u Týna nad Vltavou.
Vykopali studně a rozdělili si příslušné díly půdy. Každý si pak vystavěl nějaké to rančo, aby měl
kde bydlet. Rok 1917 byl značně suchý, takže museli kopat studně dosti hluboké. Brzy však přišly
deště. Každý z nově přišlých krajanů zasel kolem čtyř hektarů bavlnou, něco kukuřicí. Bavlna
tehdy měla pěknou cenu, asi 400 pesos za tunu.
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