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Rod Křížů, Vrábče čp. 4
V řadě vlastníků této selské usedlosti nebylo žádných změn příjmení. Všichni pocházeli z rodu Jakuba Kříže. Hospodařil tu do r. 1626, kdy
zemřel. Grunt převzal jeho syn Matouš Kříž a další posloupnost šla rovněž z otců na syny:
1709 Šimon Kříž - manželka Kateřina;
1757 Šebestián Kříž *1730;
1792 Matouš Kříž *1761 - manželka Anežka;
1818 Martin Kříž *1794 - manželka Kateřina;
1856 Kašpar Kříž *1821 - manželka Marie;
1883 Kašpar Kříž *1859 - manželka Terezie;
1914 František Kříž *1888 - 1. manželka Anna +1924, 2. manželka Kateřina;
1937 převzal usedlost František Kříž, syn předešlého Františka a Anny.
Ten podal žádost o uznání starobylosti jejich selského rodu 7. 6. 1938 a dodatek k ní podal 5. 11. 1938. Předložil také opvěřené výpisy z
pozemkových knih Archivu země České a od okreních soudů z Č. Krumlova a Č. Budějovic. Dodal i sepsanou rodovou posloupnost podle
matrik. Na České zemědělské radě bylo žádosti Františka Kříže ml. přiděleno č.j. 14723/38, referent dr. Petr Prach. Na Sdružení venkovských
kronikářů mu bylo přiděleno č.j. 1480/38. Do jednání žádost navrhl PhDr. Václav Davídek. Rodu byl uznán rok 1626. V historické tabulce 128
rodů v délce starousedlosti získali Křížové z Vrábče sedmé. místo. V roce 1938 jim byla udělena pocta - Pamětní list a kamenná deska.

Rod Křížů, Vrábče čp. 8
Ve statku nesoucím později číslo 8 je nejprve zaznamenán Josef Němec. Po něm se zde nově usadil r. 1757 Bartoloměj Kříž. Jeho potomci tu
pak hospodařili v přímé mužské řadě do roku 1912, kdy se k dědičce statku Kateřině Křížové přiženil Václav Kubata ze vsi Levín.
Přehled majitelů:
1757 Bartoloměj Kříž
1807 jeho syn František Kříž
1838 jeho syn Jan Kříž, manželka Alžběta
1885 jeho syn Josef Kříž
1912 jeho dcera Kateřina Křížová,
téhož roku vdaná za Václava Kubatu. Ten podal žádost o uznání starobylosti selského rodu Křížů dne 24. 8. 1940 a doložil ji doklady: ověřené
výpisy z pozemkových knih Zemského archivu v Praze, potvrzení od okr. soudu v Č. Budějovicích, svůj oddací list a výpis přehledu
posloupnosti hospodářů z matriky. Žádost ČZR má č.j. 52454/40, referent Jan Petr. Do jednání Sdružení venkovských kronikářů pod č. 2486
navrhl PhDr. Václav Davídek. Rodu byl uznán rok starobylosti 1757 a udělen Pamětní list s bronzovou plaketou (1940).

1z1

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

31.12.2005 17:44

