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Pamětní kniha místní obce krusičanské  
z roku 1855

Město Týnec nad Sázavou slaví 700 let 
od prvé písemné zmínky o svém sídle v psa-
né historii. Není pochyb, že historie osídlení 
v tomto místě je mnohem a mnohem starší, 
což konečně dokládají četné nálezy. Jsou to 
například vykopávky kostrových hrobů jak 
v okolí týneckého hradu, odkryté při arche-
ologickém průzkumu, nebo i náhodné obje-
vy, zjištěné při stavebních pracích, jako byla 
například stavba kulturního domu Jawak-
lub na Brodcích. Ale nechci dnes hovořit 
o datu oslav, poněvadž například z hlediska 
celé obce máme ve své rodině místních částí 
i osady s delší uplynulou dobou od prvé pí-
semné zmínky než samotný Týnec. A máme 
i v Týnci občana, který se vážně touto otáz-
kou uplynulé doby od prvé „písemné zmín-
ky“ zabývá, je to otec hlavního autora kni-
hy o Týnci, Ing. Povolný. Skutečně existují 
historické písemné prameny, starší než ten 
„náš“, kde se název Týnec objevuje, jenom 
je obtížné určit, o který z těch známých se 
jedná.

A tak se vracím k názvu článku, abych se 
s čtenáři Týneckých listů a zejména pak 
s obyvateli dnešních, už ne Krusvičan, ale 
zjednodušeně Krusičan, o své poznatky z to-
hoto díla podělil. Podnět k napsání článku 
vzešel na jedné vernisáži malířské výsta-
vy na týneckém hradě, když jsme s panem 
dr. Luďkem Šefrnou hovořili o obsahu Tý-
neckých listů a já se mu o výše uvedené, ne-
smírně zajímavě psané a myslím, že i velice 
cenné kronice zmínil. Její hodnota spočívá 
v tom, že kronikář, po ustanovení obecních 
katastrů a vytvoření obcí, zachytil vůbec prv-
ní volenou obecní správu v Krusvičanech. 
A samozřejmě má význam i pro samotný 
Týnec, který jako osada společně s Chářo-
vicemi, Dunávičkami, Podělusy a Hrusicemi 
do svazku tehdejší obce „Krusvičany“ patřil. 

V prvém vydání knihy Týnec nad Sázavou 
– ke kořenům města, jsem patřičně ocenil 
práci prvého kronikáře, a také jak jsme jeho 
jméno v kronice nikde neuvedené, zjistili. 
Byl to starosta této obce, krusičanský hos-
podář z č.p. 9, František Doležal. Při sepi-
sování historie osady Krusičany pro kni-
hu o Týnci jsem si vyžádal k prostudování 
v benešovském okresním archivu zápisy ze 
schůzí tehdejšího obecního zastupitelstva 
obce krusvičanské a autor „pamětní knihy“ 
se nám odhalil. Písmo zápisů a podpis sta-
rosty byly naprosto shodné s písmem kroni-
káře, ale i smutnější skutečnost, že kronika 
psaná tímto krásným kaligrafickým písmem 
a na svou dobu dobrou češtinou, končí také 
smrtí krusvičanského starosty. 

František Doležal se narodil v roce 1841. 
Když mu bylo 20 let, zemřel jeho otec Jan, 
narozený na počátku devatenáctého století 
roku 1801. 16. listopadu 1870 byl František, 
jako devětadvacetiletý, zvolen obecním sta-
rostou. V roce 1873 se stává předsedou míst-
ní školní rady týnecké a roku 1882 byl jako 
starosta obce zvolen do výboru zastupitelstva 
okresu Neveklov. Bohužel, tento vzdělaný 
písmák, zřejmě i schopný starosta a předsta-
vitel obce umírá ve svých 49 letech, v říjnu 
roku 1890. Obec krusvičanskou spravoval 
celých sedm tříletých volebních období, tedy 
jednadvacet roků. A tato doba také hovoří 
o tom, jakou důvěru občanů celé obce tento 
člověk měl.   

Překvapilo mě, když jsem tuto pamětní 
knihu dostal poprvé do ruky, kolik místa 
věnoval jednotlivým popisným číslům vesni-
ce kde žil, každému jednu stránku A3. Pak 
jsem pochopil, o jak dobrý nápad šlo. On 
byl prvým, kdo ke každému popisnému číslu 
zapsal majetníky, ale někdy i krátkou historii 
rodů, vlastnících tyto selské grunty i menší 
chalupy. A věřil, že ti kronikáři, co přijdou 
po něm, budou tuto historii rodů a gruntů 
na volný prostor stránky doplňovat. A sku-
tečně, i po smrti starosty Františka Dole-
žala, události na příslušném čísle popisném 
zapisovali. První odstavec u čísla popisné-
ho v tomto článku je text, který byl zapsán 
do kroniky prvým kronikářem Františkem 
Doležalem, údaje v dalším odstavci byly za-
psány kronikáři po roce 1890. 

A věřím, že bude pro čtenáře Týneckých 
listů zajímavé, ale především pro obyvatele 
Krusičan, kdo v kterém čísle popisném před 
více jak 133 lety a roky následující, žil. Tex-
ty jsem si dovolil někdy krátit a někdy pro 
srozumitelnost přiblížit současné češtině, ale 
skladbu větnou pro autentičnost vyjadřova-
cích schopností kronikáře jsem se snažil za-
chovat. A tak předkládám čtenářům Týnec-
kých listů zpracovanou prvou část pamětní 
knihy, týkající se života na jednotlivých po-
pisných číslech samotných Krusičan.

Ing. Ladislav Žížala

Č. p. 1 – V roce 1840 byl majitelem hos-
tinský Václav Rada, který zemřel ve věku 63 
let 13. července roku 1884. K úmrtí došlo 
v neděli ve 3 hodiny odpoledne, když ho 
v hospodě plné sousedů, ranila mrtvice.  Dle 
udání starších hospodářů jeho otec též byl 
raněn mrtvicí při vázání ječmene za jeho 
stodolou na třetí líše na poli. Smrt násle-
dovala po hádce se sousedem Vojtěchem 

Havlíčkem, rolníkem z č .p. 4, který mu vy-
čítal, že jeho děti mu v hrachu trhaly lusky. 
Po smrti Václava Rady hospodařila pozůs-
talá manželka Marie. Roku 1933 převzal 
hospodářství od svého otce Čeňka a Marie, 
rozené Doležalové z Krusičan František 
Rada s manželkou Anežkou, roz. Řeháko-
vou z Ouročnice.

Č. p. 2 – Majitel usedlosti Jakub Vaněk 
postoupil v roce 1850 tuto své dceři Kate-
řině, která se provdala za syna Měřičků Voj-
těcha, nájemníka z usedlosti č. 3. Po smrti 
Vojtěcha pozůstalá hospodařila na usedlosti 
až do „zrostu“ (pravděpodobně dospělos-
ti) své dcery Marie, která se v roce 1871 
provdala za Františka Vilímka z Neštětic.                                                                                                        
V roce 1892 požádal František Vilímek 
starostu obce Jana Haška o odprodej 26 
strychů pozemků. Za přičinění pana sta-
rosty se prodej uskutečnil za 4060 zlatých 
krejcarů. (Pak následuje zápis, kde není uve-
dena souvislost jmen) V roce 1904 31. října 
vypukl ve stodole Františka Doležala požár, 
stodola včetně veškerého nářadí na prach 
shořela. Po Františku Doležalovi převzala 
hospodářství jeho dcera Anna, která si vzala 
za muže Františka Ornu z Krusičan.

Č. p. 3 – Majitelem usedlosti byl Matěj 
Hašek, který býval za patrimoniálních úřadů 
konšelem. Byl to muž velice nadaný, který 
předpovídal budoucnost, totiž, že přijdou 
železní mužové, kteří budou lid soužit, to 
byli četníci, kteří měli takové právo, že lid 
při každém příchodu velmi trestali. Pak pro-
rokoval, že budou jezdit vozy bez koní, to 
jsou železnice. Zemřel v roce 1857 ve věku 
78 let. Usedlost postoupil v roce 1850 své-
mu synovi Tomáši, který ji v roce 1886 pro-
dal Leopoldu Stimerovi z Votic za 14000 
zlatých.  Větší díl pozemků rozparceloval 
a prodal jednotlivým občanům. Usedlost 
měla 52 jiter. Sám se odstěhoval k dceři 
do Hrusic (Hamrů) čís. 1. Zbytek usedlosti 
koupil Alois Orna z Knína (špatně čitelné) 
za  7350 zlatých. 

Na čísle třetím po Aloisu Ornovi hospodařil 
jeho syn, rovněž Alois, který si vzal za man-
želku Růženu Haškovou z Krusičan, č.p. 14.

Č. p. 4 – Usedlost patřila Vojtěchu Havlíč-
kovi, který byl bezdětný. Usedlost proto po-
stoupil svému švagrovi Jakubovi Hlaváčkovi. 
Tento ji po několika rokách prodal švagrovi 
Václavu Radovi z č.p. 1 za 4200 zlatých se 
45 jitry pozemků.  Vymínil sobě doživotně 
užívat byt a 2 jitra pozemků. Václav Rada 
pak usedlost postoupil své dceři Anně, která 
se provdala za Františka Pešatu ze Sedlečka 
v okrese Neveklov.

I
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František Pešata požádal Jana Haška, poli-
tického starostu, aby byl přijmut domovským 
právem do obce Krusičanské. Na schůzi za-
stupitelstva 6. únoru 1891 byl přičiněním 
starosty a zaplacením 10 zl. (špatně čitelné) 
do obce krusičanské domovským právem 
přijat. Roku 1897 František Pešata po krátké 
nemoci zemřel a hospodářství převzal jeho 
syn Václav, který se oženil s Marií Doležalo-
vou z Tuchyně.

Č. p. 5 – Majitelem byl Josef Hubínek, 
který roku 1854 zemřel. Pozůstalá manžel-
ka Ludmila se roku 1855 provdala za Jana 
Klenovce z Ouročnice, který hospodařil 
do zrostu (dospělosti) dědice Jana Hubín-
ka. Ten převzal usedlost se 47 jitry pozem-
ků v roce 1863. Roku 1881 pomocí starosty 
krusvičanského Františka Doležala z č. p. 9 
část pozemků rozparceloval a za 6800 zla-
tých prodal. Zbytek své dceři Kateřině po-
stoupil a sobě výminek vyřídil. Kateřina 
se provdala za Jana Větrovského z Břežan.                                                                                            
Po jeho smrti se ujímá hospodaření (asi 
v roce 1925) jeho syn Josef, který si vzal 
za manželku  (křestní jméno vynecháno) Ji-
ráskovou ze Všetic, okres Neveklov.

Č. p. 6 – Domek je obecním majetkem  
s pozemky o veškeré výměře 170 jiter a 287 
korců. V tomto obecním domku bydlel 
obecní pastýř Martin Hájek, který skopový 
a vepřový dobytek pásl, a za to měl roční od-
měny zahradu, byt, vzadu loučku, za zvonění 
na (nečitelný  text) pole a od jednotlivých 
občanů obdržel 2 mandele žita, 1 mandel 
ovsa, 1 čtvrti pšenice a 1 čtvrti hrachu.  Za to 
byl povinen strojit takzvané „martinský“. To 
bylo právě při svatém Martinu, k čemuž se 
sousedé se svými manželkami do jeho bytu 
sešli a on jim nějakého skopce – prasátko – 
půl sudu piva poskytl. Roku 1855 „martin-
ský“ občané pastýři odpustili a výše řečená 
dávka zejména od ovcí dála až do roku 1863, 
v kterém roce se ovce prodaly a pásl jenom 
vepřový dobytek. Jeho služné se opravilo: že 
obdržel výše řečené pozemky a k těm se jemu 
ještě tři strichy pozemků přidalo.  

Obecní domek č. 6. v únoru roku 1893 
vyhořel a hned v roce 1895 znovu vystavěn. 
Pastýřem je Anton Hájek, jenom pro vepřový 
dobytek.

Č. p. 7 – Majitelem byl Jakub Měřička, kte-
rý postoupil svou usedlost v roce 1858 svému 
synu Janovi. Ten zemřel v roce 1862 a pozůs-
talá manželka Kateřina, rozená Stibůrková 
z Krusičan č.p. 16, se v roce 1863 provdala 
za Václava Baťhu z Drachkova, okres Votice. 

Dcera Marie se provdala do Krusičan 
za Františka Kudrnu z č.p. 15. Druhá dce-
ra Anna si vzala za manžela Josefa Svobo-
du z Chrášťan č.p. 2.  Syn Josef by vysvěcen 
na kněze dne 26. července 1896. Byl kapla-
nem v Chebu a potom přišel do Netvořic. 
Další syn František Batha studoval prá-

va a roku 1904 dne 19. března byl povýšen 
na doktora veškerých práv. Syn Václav se 
dal na řemeslo inženýrský. Dcera Františka 
si vzala za muže Františka Kubelu z Lomi-
ce okres Jílové. Manželé Václav a Kateřina 
Baťhovi hospodařili na usedlosti od roku 
1863 až do roku 1899. Po nich obdržela 
hospodářství dcera Františka s Františkem 
Kubelou z Lomice. Ti rovněž předali hos-
podářství svému synovi Františku, který si 
vzal za manželku Františku Kadeřábkovou 
z Vatěkova (asi v roce 1927). Asi v roce 1913 
vyhořelo ostávání a asi v roce 1914 stodola.

Č. p. 8 – Usedlost patřila manželům Václa-
vu a Marii Matouškovým, kteří v roce 1886 
oba zemřeli. Jejich syn Jan, co voják v Bosně, 
byl za přičinění Františka Doležala, obecní-
ho starosty, který o nemoci jeho rodičů u c. k. 
místodržitelství v Praze osobně a u c. k. hejt-
manství v Benešově písemně jednal a z Bos-
ny jej vymohl. Jan ještě na lůžku svého ne-
mocného otce zastihl, který mu téhož roku 
hospodářství předal. Jan se roku 1887 oženil 
a manželkou se mu stala Marie Dlabalová 
z Pecirad.

Po Janu Matouškovi převzal hospodářství 
jeho syn Jan a vzal si za manželku Pepičku 
Stárkovou z Blažíma, okres Neveklov.

Č. p. 9 – Majitel usedlosti Jan Doležal ze-
mřel 29. května 1860 ve věku 60 let . Ve věku 
20 let se stává hospodářem jeho syn Franti-
šek. 16. listopadu 1870 byl zvolen obecním 
starostou nad osadami Krusičany, Chářovi-
ce, Podělusy, Týnice, Hrusice a Dunávičky. 
V roce 1873, 18. dubna, podle zemského 
zákona ustanoven předsedou místní školní 
rady Týnické. V roku 1882 zvolen do výbo-
ru okresního zastupitelstva Neveklovského. 
V roce 1862 se oženil s Marií Fulínovou 
z Václavic č.p. 3, dcerou Matěje Fulína, který 
téhož času obecním starostou ve Václavicích 
byl.

František Doležal byl starostou politický 
obce 21 let, zemřel v roce 1890 v měsíci říj-
nu. V roce 1891 se stává novým hospodářem 
na usedlosti Josef Schut, pochází „za Ne-
tvořicí“, který se přiženil do statku a vzal si 
za manželku vdovu po Františku Doležalo-
vi. Po něm nastoupil jeho syn Josef a vzal si 
za manželku Marii Staškovou z Krusičan.

Č. p. 10 – Majitel usedlosti Matěj Doležal 
postoupil svou usedlost v roce 1876 svému 
synu Václavu Doležalovi a sám sobě vyštípil 
výměnek pro sebe a svou manželku Alžbětu. 
Zemřel v roce 1880. Jeho syn Václav se ože-
nil v roce 1875 s Annou Fulínovou z Hrusic 
č.p. 1. Ta v roce 1877 umřela a Václav se ože-
nil v roce 1879 podruhé a jeho manželkou se 
stala Anna Dvořáková ze Hvozdce.

Po Václavovi Doležalovi převzal hospodář-
ství syn Jan Doležal a vzal si za manželku 
roz. Šmejkalovou z Maskovic, okres Ne-
veklov.

Č. p. 11 – Majitelem usedlosti byl Vincent 
Fulín, který tuto v roce 1869 prodal za 9000 
zlatých při „dožném“ (snad dožínkách?) Vác-
lavu Hrstkovi z Tvoršovic, a sám co chudý 
v Líšně ok. Benešovském zemřel.  Václav 
Hrstka postoupil svou usedlost svému synu 
Josefu. Ten se oženil v červenci 1889 s Ma-
rií Čelikovskou, dcerou Karla Čelikovského,  
rolníka v č. p. 2 v Chářovicích.

V roce 1907 postavil Josef Hrstka hostinec. 
V roce 1913 předal Josef Hrstka svému syno-
vi celé hospodářství a tentýž syn Josef si vzal 
za manželku Annu Kadeřábkovou z Šobišo-
vic. Starý Josef Hrstka zemřel dne 26. listo-
padu, roku 1925.

Č. p. 12 – Václav Hašek roku 1876 postou-
pil svoji usedlost svému synovi Matěji. Matěj 
se oženil v roce 1872 a jeho manželkou se 
stala Marie Doležalová z Krusičan č. p. 10. 
Václav Hašek, co výměnkář, dne 6. července 
1888 zemřel.

V roce 1913 předal Matěj Hašek s manžel-
kou Marií svoji hospodářskou usedlost svému 
synu Janu Haškovi, který si vzal za manželku 
Anežku Studničkovou z Hrusic.

Č. p. 13 – Majitel Václav Krása měl za man-
želku Barboru Smržovou, dceru knížecího 
hajného z Týnice.

Dalším vlastníkem jest Fulín Čeněk s man-
želkou Františkou, rozenou…(kronikář už 
příjmení neuvedl). Čeněk Fulín postoupil 
hospodářství synu Karlu Fulínovi, který si 
vzal v roce 1934 za manželku Anežku Čeči-
lovou z Chrášťan.

Č. p. 14 – Majitel usedlosti Václav Páša tuto 
prodal Václavu Haškovi z č.p. 12 za 6300 šaj-
nů. Tento ji věnoval svému synu Janovi Hrst-
kovi. Ten se v roce 1861 oženil a jeho man-
želkou se stala Kateřina rozená Drábová ze 
Lhot č. 4 obce Bukovanské.

 Vysvětlivka: ŠAJN - dle Akademického slov-
níku cizích slov se jednalo o papírové peníze, 
vydané roku 1811 při rakouském bankrotu 
a vyměňované jako výplatní poukázky za zne-
hodnocené bankovky.

Jan Hašek postoupil živnost svému synu 
Václavovi Haškovi v roce 1893. Koupil 
ke své živnosti pozemky od čísla 5 v Krusi-
čanech v roce 1878 12 strychů, v roce 1892 
koupil louku „V Jezerách“ od čísla 2 v Kru-
sičanech. Jan Hašek byl starostou politické 
obce od roku 1890 do roku 1895. Byl členem 
okresního výboru v Neveklově a předsedou 
školní rady v Týnici. Po Janu Haškovi pře-
vzal hospodářství jeho syn Václav a oženil se 
s manželkou…( Její jméno kronikář už ne-
uvedl) a asi v roce 1923 manželka zemřela. 
Václav Hašek postoupil usedlost synu Josefu 
Haškovi, který se oženil asi v roce 1926 s An-
nou Berkovou z Dunávic okres Neveklov.

Č. p. 15 - Majitel této usedlosti Matěj Ku-
drna vyštípil roku 1884 sobě a své manželce 
výměnek a  postoupil ji svému synovi Fran-

tišku Kudrnovi. Ten se v témž roce oženil 
a manželkou se stala Marie, vdova po ze-
mřelém Janu Měřičkovi z Krusičan č. p. 7. 
František Kudrna dne 28. října 1888 právě 
o posvícení zemřel. Soustrast pro zemřelého 
nebyla mezi občanstvem mnoho velká. Po-
zůstalá manželka Marie se provdala dne 25. 
listopadu 1889 za Františka Stibůrka, syna 
Jana Stibůrka z Krusičan č.p. 16.

V roce 1892 dne 17. srpna vypukl z neopa-
trnosti ve stodole majitele požár a strávil sto-
dolu i přilehlou kůlnu. Dnešním majitelem je 
František Pištěk, který usedlost koupil. Jeho 
manželkou se stala Františka Stibůrková.

Č. p. 16 – Původní majitel Vojtěch Stibůrek 
v roce 1841 handloval chalupnickou usedlost 
v Přibyšicích s Matějem Stibůrkem, tentýž 
hospodařil zde do roku 1867. V tomto roce si 
vyštípil výměnek a postoupil usedlost svému 
synu Janovi Stibůrkovi. Ten se v roce 1866 
oženil a jeho manželkou se stala Marie Fu-
línová z č.p. 16 z Václavic.

Jan Stibůrek hospodařil do roku 1904, kdy 
31. října postoupil hospodářství svému sy-
novi Josefovi. Jeho manželkou se stala Anna 
Novotná z Raděmovic. Roku 1934 převzal 
hospodářství syn František a vzal si za man-
želku Marii Štěpánovou z Chářovic.

Č. p. 17 – Majitelem Václav Havlíček, man-
želka jeho Marie Jiráková z Pecerad.

Dalším majitelem František Vnouček.
Č. p. 18 – Kovárna. Jest majitelem dle vý-

měru c. k. okresního soudu v Neveklově dne 
28. února 1859 čís. 462 na základě dekretů 
z dne 4. února 1859 čís. 19 níže vyznamena-
ných majitelů  č. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 
14.15. 16. 20. 21. 22. 23. a 24. Proč nemají 
podílu č. 8. 13. a 17. Jelikož majitelé těchto 
usedlostí spěčovali se k zaknihování potřeb-
né kolky zaplatit, a tím byl původce Václav 
Matoušek, majitel č.p. 8. Číslo 19 mlýn nemá 
podílu ani na obci ani na společné kovárně.

Roku 1906 vystavěla se nová kovárna na ji-
ném místě, jak stojí, za míst. řiditele pana Jo-
sefa Kruckého.  Stavbu provedl Ludvík Štros, 
stavitel z Týnice n. Sáz. Roku 1929 byla tato 
kovárna prodána za částku…(neuvedeno) 
Janu a Boženě Krejčovým.

Č. p. 19 – Mlýn jménem Kolandovský. 
Byl majitelem Bučina, kterému přináležela 
hospoda č.p. 3 v Týnici, a k tomuto mlýnu 
přináležely louky s rybníkem ve výměře 30 
jiter. Po roku 1850 tento mlýn koupil kníže-
pán Jan z Lobkovic na Konopišti za 19000 
zlatých. V roku 1866 tento mlýn prodal An-
tonínu Kubíkovi mlynáři z Hrádku v okrese 
Vlašim za 9000 zlatých, louky sobě ponechal 
a prodal jemu řečený mlýn s pozemky 16 ji-
ter 1200?. Kubík byl vzorný hospodář, mlýn 
vystavil a zařídil v něm mlecí  stroj, přičemž 
vystavil také parní stroj a tím se nejvíce za-
vedl (zřejmě zadlužil) tak, že tento parní 
stroj, který přes 7000 zlatých stál ve 2 rokách 

odstranil a mlýn roku 1881 Josefu Chroustu 
z Přelouče za 24000 zlatých prodal. Tentýž 
neměl tak velký kapitál a prodal jej Josefu 
Hykešovi z Bišic od Mělníka za 24000 zl. 
roku 1884. Kterému manželka dne 13. úno-
ra 1889 zemřela.  Karlem Šoulavým, farářem 
z Týnice, zde vykropená, její rakev do bedny 
pod dohledem c. k.hejtmanstím  ustanove-
ným Františkem Doležalem obecním staros-
tou zabedněná a do Bišic odvezena.  

 Josef Hykeš neměl tak velký kapitál, pone-
chal mlýn roku 1890 Josefu Kubeši za částku 
24000 zl. 26. Ledna 1891 mlýn vyhořel, osta-
la stodola a maštale, ostatek vyhořel do pra-
chu. V roce 1891 dne 1. listopadu byl mlýn 
prodán ve veřejné dražbě, koupila ho pražská 
banka za 8000 zl. Prodala ho Janu Očenáško-
vi roku 1892 za částku 8000 zl. V roce 1895 
spachtoval mlýn dřívější majitel Antonín 
Kubík za částku 800 zl. ročně. Od Jana Oče-
náška koupil mlýn Otakar Kulík a vlastnil ho 
asi do poloviny roku 1918, načež ho prodal 
Ing Holečkovi. Po roce koupil Kulík mlýn 
zpět, prodal ho Rudolfu Kabrnovi a sám se 
odstěhoval na odpočinek do vlastního domu 
v Benešově, který koupil ve válce. Od Rudol-
fa Kabrny koupil mlýn Vacek Josef.

Č. p. 20 – Majitelem byl Jakub Požárský 
a měl pozemky všecky též u čísla 24, které 
prodal svému švagrovi Frant. Haškovi. Hos-
podářství jej mnoho netěšilo. Byl panským 
hajným tak dlouho, až i druhou polovičku 
č.p. 20 prodal Tomáši Haškovi za 5000 zl., 
asi v roce 1860 majiteli čís. 3. Tentýž tuto 
usedlost prodal v roce 1872 Václavu Cho-
cholouškovi ze Zberaze, okres Sedlčany 
za 5650 zlatých. Ten se oženil v roce 1873, 
jeho manželkou jest Marie rozená Sešínová 
čís. 7 z Kostelce. Jakub Požárský na čísle 20 
i výminek 400 zl. prodal a odstěhoval se, co 
nádeník do Kolína. 

V roku 1891 požádal Václav Chocholoušek 
Jana Haška, co by pol. Starostu, když byl vy-
hoštěn z obce Zberaze, aby byl domovským 
právem do obce Krusičanské přijat.  Přičině-
ním Jana Haška, polit. starosty, při schůzi dne 
6. února 1891 domovským  právem do obce 
Krusičanské přijat za částku 10 zl. složených 
obci. Po něm převzal hospodářství jeho syn 
Václav a vzal si za manželku Terezii Janouš-
kovou ze Strnadic, okres Neveklov. Václav 
Chocholoušek zemřel asi v roce 1929.

Č. p. 21 – Usedlost vlastnil František Žiž-
ka, který si v roce 1852 vyštípil výminek 
a usedlost předal svému synu Josefovi. Ten 
si vzal za manželku Annu Stbůrkovou čp. 16 
z Krusičan. Výminkář František v roku 1866 
na choleru zemřel.  

Josef Žížka, co hospodář jel pro směsku 
s volama na pole. Na kozlíku s jeho nájemní-
kem přijel k potoku proti Krackým, ale voli 
nechtěli jít do potoka. On je přece do roz-
vodněného potoka vehnal. Proud mu zvrátil 

vůz do proudu, takže voli plavali s vozem, ale 
sám padl do proudu a hned se utopil. To bylo 
dne 16. srpna roku 1894. Roku 1896 nastou-
pil hospodářství  syn Josef Žížka, který se té-
hož roku oženil. Za manželku si vzal Františ-
ku Fulínovou z Přibyšic. Tentýž mladý Josef 
Žížka zemřel dne 12.  února 1903 na zápal 
plic. Jeho manželka Františka se znovu pro-
vdala v roce 1906 a vzala si za manžela Fran-
tiška Junka z Barochova.

Č. p. 22 – Byl majitelem Václav Dvořák, 
v roce 1866 se v choleře rozstonal a jeho 
manželka chtěla,  by jí usedlost odkázal. 
Měli dva syny a čtyři dcery. Syn Matěj byl 
na vojně a ona chtěla tuto usedlost dát dce-
ři. Nato druhý den se rozstonala a sama ze-
mřela na choleru a manžel zůstal na živě až 
do roku 1871 a svou usedlost dal synu Matěji 
Dvořákovi, který se téhož roku oženil a jeho 
manželkou byla Marie Šemberová z Hůrky, 
obec Jírovice.

Roku 1892 dne 17. srpna vyhořel Ma-
těj Dvořák do prachu, na to si postavil celé 
stavení i stodolu. V roku 1896 dne 26. září 
mu vyhořela stodola, kterou měl pojištěnou 
na 16000 zlatých. V roku 1896 přišla chalu-
pa čís. 22 Matěje Dvořáka do dražby veřej-
né.  Koupil ji Vilím, obchodník z Benešova, 
za částku 3700. Ihned ji odprodal Josefovi 
Linhartovi za částku 4350 zlatých, který 
na ní hospodaří. Tentýž Josef Linhart zemřel 
v roce 1904 na zápal plic. Vdova po Josefu 
Linhartovi si vzala za manžela Jana Dum-
skýho z Chrášťan a později (asi v roce 1924) 
zemřela.

Č. p. 23 – Majitelem Vojtěch Vaněk a v roce 
1861 postoupil tuto usedlost svému synu 
Františku, který si vzal za manželku Ludmilu 
Skružnou z Prosečnice, obec Krhanice. Po-
něvadž spolu v manželství špatně vycházeli, 
oddal se opilství tak daleko, až tato usedlost 
byla prodaná v dražbě v roku 1867 za 2100 
zl. Františku Procházkovi, finančníku na od-
počinku z  Neveklova. Tentýž tuto usedlost 
prodal v roku 1869 Janu Pešatovi ze Sedleč-
ka, okres Neveklov za 2700 zl. a ten ji po-
stoupil svému synu Janu v roku 1874. Ten si 
vzal za manželku Annu Kudrnovou z č.p.15 
Krusičany. 

Janu Pešatovi ponechala obec v roku 1893 
kus pozemku pro stavbu stodoly a nové maš-
tale.  Jan Pešata postoupil hospodářství synu 
Antonínovi, který si vzal za manželku Růže-
nu Růžičkovou z Václavic, okres Benešov. 

Zápisy do pamětní knihy u jednotlivých 
popisných čísel po smrti starosty Františka 
Doležala

Č. p. 24 – Na čísle byl František Hašek, 
který polovici usedlosti od čísla 20 koupil asi 
v roce 1855 a tu samou usedlost z gruntu vy-
stavěl, v roce 1855 pak tuto usedlost prodal 
Jos. Kruckému z Třemošnice okres Vlašim 
a sám sobě koupil usedlost ve Vranově. Josef 
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Krucký postoupil usedlost synu Josefu Kruc-
kému r. 1898 a manželce roz. Škvorové z Pe-
troupíma čís. 32 okres Benešov u Prahy. Jo-
sef Krucký zemřel asi r. 1914 v červnu. Josef 
Krucký nástupce, postoupil usedlost svému 
synu Františku Kruckému a Boženě Stárko-
vé z Blažíma, okres Neveklov, dne 28.dubna 
1928.

Č. p. 25 – Jan Skopec a Kateřina manželka. 
Jan Skopec zemřel v roce 1933, dne 27. červ-
na. Hospodářství převzal syn Jan v roce 1933 
a oženil se v roce 1931 s Marií Klenovcovou 
z Ouročnice, okres Benešov.

Domek číslo 26 – Václav Kumšta koupil 
v Dobře (?špatně čitelné) místo, na něm 
sobě v roku 1846 vystavěl domek.  V roku 
1866 zemřel bez testamentu, byl domek 
soudně nejstaršímu synu Janu Kumštovi  
přidělen, který sobě za manželku Františku 
ze Zvěstova okres Votice. Po Janu Kumšto-
vi obdržela usedlost dcera Anna Kumštová 
a vzala si za manžela Voříška Matěje ze Str-
nadic okres Neveklov.  Matěj Voříšek ože-
nil na domek svého syna Františka Voříška 
a ten si vzal za manželku Marii Zoulovou 
z Krusičan.

Č. p. 27 – Kůt Václav koupil domek od Ma-
těje Skopce a předal synu Františku a Anežce 
Vnoučkové z Ouročnice. Kůt Frant. domek 
prodal Františku Dvořákovi z Krusičan a do-
mek si postavil nový v roce 1932. Tento do-
mek byl původně součást čísla 20 a pan V. 
Chocholoušek ha dal Matěji Skopci za prá-
ci. Byly zde nepravé záznamy, neb čísla byly 
přehozeny a tím obyvatelé usedlostí číslo 25 
a 27 byli rovněž nesprávně zanešeny. Teď jest 
správné.

Č. p. 28 – Otokar z Kočerad, co mlynář-
ský, zde se oženil a v roku 1881 koupil sobě 
od manželů Hubínkových čís. 5 několik stri-
chů pozemků. Chtěl sobě domek na svém 
pozemku stavěti, poněvadž ten byl od osa-
dy vzdálený, uzdálo se občanstvu, že by toto 
pozdější dobu občanstvu nepříjemnost čini-
lo, odprodali jemu řečený pozemek na stav-
bu od obce za 100 zl., který si v roku 1887 
domek postavil. Po Otakaru otci, který ze-
mřel asi roku 1914, převzal domek s hospo-
dářstvím Frant. Bažil. Bližší nelze namnoze 
zjistit pro zastaralá data, že nebyla kniha včas 
doplněna.

Domek číslo 29 – František Hlaváček, syn 
Jakuba čís. 4 výměnkáře, pojmul za manželku 
Kateřinu Měřičkovu čís. 2 a od svého švagra 
Františka Vilímka koupil místo pro řečenou 
stavbu za 60 zl. a domek v roku 1887 na něm 
vystavěl. Od pana Hlaváčka koupil used-
lost pan Brejla a postoupil ji dceři Anežce 
Brejlové, a ta se provdala za Frant. Štěpána 
z Chářovic, okres Neveklov, asi v roce 1915. 
Výměnkáři Brejlovi zemřeli asi v roce 1916-
1918, pochováni v Týnci nad Sázavou.

Domek číslo 30 – Dřívější vlastník pan 
Brejla a ten ho odprodal Frant. Zoulovi 
z Hamrů a manželce rozené Zoulové z Ou-
ročnice.

Na čísle 31 – Frant. Vilímek a Anna Vilím-
kovi, a ti postoupili usedlost v roce asi 1925 
svému synu Janu Vilímkovi a manželce Anně 
Blahoušové ze Stranného, okres Neveklov.

Na čísle 32 – Stibůrek Ant. postoupil used-
lost dceři Anežce, která si vzala za manžela 
Václava Kůta z Krusičan, a ti opět used-
lost prodali a koupili hostinec Na Kopeč-

ku v Chrášťanech. Domek od Václava Kůta 
koupil Ludvík Kabeláč z Bukovan a vzal si 
za manželku Marii Vnoučkovou z Bukovan, 
která zemřela v roce 1932. Vzal si podruhé 
Annu Skopcovou z Krusičan v roce 1933, 
z čísla 25.

Na čísle 33 – Matoušek František se při-
ženil do čísla 33, vzal si za manželku Annu 
Sadílkovou, dceru předešlého majitele, a ta 
mu zemřela v roce 1917. Oženil se podruhé 
s Růženou Matouškovou, sestřenicí Františ-
ka Matouška, oba byli z čísla 8 narozeni.

Na čísle 35 – Pitelka Václav přiženil se 
k Marii Hubínkové, a její otec zemřel v roce 
1914.

Na čísle 36 – Jos. Vnouček postoupil used-
lost dceři Anežce, která si vzala za manžela 
Řeháka Jos. z Ouročnice, okres Benešov. Jos. 
Vnouček zemřel v roce 1919.

Na čísle 37 – Matoušek Václav domek vy-
stavěl a zemřel asi v roce 1928. Zůstala bez-
dětná vdova Marie Matoušková

Na čísle 38 – Dvořák Josef domek sám vy-
stavěl asi v roce 1931.

Na čísle 39 – Vilímek František domek vy-
stavěl v roce 1931.

Na čísle 40 – Matoušek Jos. a jeho žena 
z Rabině, okres Neveklov, domek postavili 
asi v roce 1931.

Na čísle 42 – Kůt Frant. domek vystavěli  
s manželkou Anežkou Vnoučkovou z Ou-
ročnice v roce 1932. Anna Kůtová, výměn-
kářka zemřela roku 1932. Kůt Václav jest 
na výměnku v čísle 42.

 Pokračování v dalších Týneckých listech


