Balkova Lhota
Kraj: Jihočeský

Okres: Tábor

Správní obvod: Tábor

GPS souřadnice: 49.452020N, 14.608215E

Nadmořská výška: 493 m n. m.

První pís. zmínka: 1523 (499 let)

Počet obyvatel: 152

PSČ: 391 31

Adresa URL: www.obecbalkovalhota.eud.cz

Historie obce Balkova Lhota
Vesnice vznikla patrně již ve 14. století pod jménem Včelákova Lhota. První písemná zmínka však
pochází až z roku 1523. Obec patřila rodu Kršňáků z Božetína a ze Lhoty, který si v okolí postavil tvrz.
V roce 1587 se stala majetkem města Tábor. Na začátku 17. století byla prodána rodu Balků, podle nichž se
vesnice dnes jmenuje, avšak ještě v 18. století bývala uváděna i jako Včelákova Lhota. Dominantou obce byla
tvrz, vesničany spíše nazývána „tvrzka". Malá tvrz byla chráněna dvěma nápustnými rybníky. Jedním
na straně západní a druhým na straně severní, kde byl vykopán hluboký příkop. Jednalo se o
jednopatrovou budovu, dole sklenutou s dřevěným svrškem. V roce 1731 se na tvrzi usadil balkovský rychtář
Jan Bervida (1698 - 1767), po svatbě se svojí druhou ženou Johannou (patrně rozenou Balkovou). Bervida nechal
příkop zavézt zeminou a rybník na severní straně zrušil.
V první polovině 18. století prý erotoman, rytíř Lapáček ze Rzavé, spolu s rychtářem Bervidou,
organizovali na „tvrzce" divoké orgie s místními selkami a vesničankami z okolí. Od té doby byla „tvrzka"
místními poddanými nazývána „frcka". Tvrz existovala ještě ve 20. letech 19. století, kdy jí prudký vítr
ztrhl celou střechu a dokonce poškodil i nosné krovy. Podle místní legendy za zimních nocí vítr vanoucí
nechráněným zdivem vyluzoval takové zvuky, že připomínaly hlasité vzdechy žen, podléhajících
vášním rozkoše. Místní sedlák Václav Novotný torzo „frcky" koupil, zboural jej a budovu přestavěl na
venkovský statek. Ozvěny „neřesti" erotických duchů Lapáčka a Bervidy skončily. Balkovští se mohli
opět v klidu vyspat. Na místě zaniklé tvrze (čp. 6) stojí dnes statek a rodinný dům Novotných. Potomci
rychtáře Jana Bervidy žijí v Balkově Lhotě (čp. 3) dodnes.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/6254/balkova-lhota/historie/
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