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KUTNOHORSKU!            
    

  
  
  

Poj	, komu neznámý je náš kraj,  
ty jeho p
vaby, d�je -  

kniha t� provodí cestami,  
po nichž se ku cíli sp�je.  

  
Travnatou stezkou, zas silnicí,  

návrším, údolím, lesy -  
kol jezer, studánek, potok
,  

i skalních útes
 sm�sí.  
  
Kol vísek, po nivách rozsetých  

uprost�ed polí a zahrad,  
ku mlýn
m zakrytým olšemi,  

po strmém úbo�í na hrad -  
  
Kol zbytk
 omšelých z�ícenin,  

kde se kdys pyšnily hrady.  
kniha ti poutav� vypráví,  

co že se událo tady - - -  
  
Probudí zasn�né vzpomínky  

na d�je té doby dávné -  
psány jsou krví a slzami,  

jsou smutné, dojemné, slavné.  
  
Ukáže místa, kde Žižka Jan,  

panstvu i Pražan
m splácel,  
kde Rohá� Zikmunda útoky  

t�i roky od hradu vracel - - -  
  

Zavede žádoucí mysl tvou  
k pokraji Sázavských hvozd
;  

zde budeš naslouchat pohádce  
ve písních kos
 a drozd
. -  

  
O dávné Prokopa poustevn�  

- málo kdo vzpomene na ni -  
O svatém mnichu, jenž v zátiší  

lesními žil s v�elami, laní.  
  
O prvém opatu kláštera,  

s �erty jenž orával líchy,  
jehož zjev po smrti plašíval  

cizí ty vet�elce - mnichy.  
  
Po Ho�e Kutné t� provede,  

až staneš v posvátném sále,  
kde vzácný dekret byl podepsán,  

kde panstvo volilo krále.  
  
V pestrém ti obraze vykreslí  

minulé, nyn�jší d�je;  
probudí uspalé nadšení,  

pochybnost nad�jí smeje. -  
  
Nad�jí, že bude každý cíp,  

vlast celá krásn�jší �asem,  
až ji to sluné�ko volnosti  

obetká kouzelným jasem. - -  
  

Pokorný - Pikulík.             
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Chrámek »Uhlí��« zasv�cený sv. Jiljí. 
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JANOVICE UHLÍ�SKÉ. 

Všeobecné. Sídlem okresu uhlí�skojanovického jest m�sto Uhl. Janovice. Obec leží na 
mírn� zvln�né planin�, která z nížiny polabské stoupá znenáhla sice, ale stále, až dosahuje nej-
vyššího bodu 556 m vrcholem kopce „B�eziny“ u Žandova. Janovické nám�stí - 427 m nad 
hladinou mo�e Adriatického - m
žeme považovati za pr
m�r výšky planiny té. M�sto vystav�-
no jest na stoku dvou pot
�k
; jeden vzniká na bažinatých lukách lesních u Kochanova, asi 
6 km jižn� od m�sta, druhý za Lhotou Janovickou. U Luckého mlýna spojuje se s Janovickým 
potokem živý potok Sud�jovský. Spojené potoky napl�ují rybník Žíšovský, pak veliký rybník 
Vav�inecký a p�ijímají jméno Kou�imka. V dalším toku soudním okresem kou�imským dostá-
vá jméno Pla�anka a Výrovka. Od Pe�ek n. dr. zahýbá se do okr. pod�bradského a nese vody 
své blíže Nymburka do Labe. 

V obvodu obce jsou rybní�ky „Ho�ejší“, „Holoubek“ a „nádržka Suchomelova“. P�ed lety 
byly v obvodu obce rybníky „Mazourovský“, „Leskovský“, „Nesvorník“, „Vinklát“, „Šti�í“, 
Prost�ední, Horní, Hájenský a j.;1) zbyly po nich jen �etné protrhané hráze. �ada t�í vypušt�-
ných rybník
 na Kochanovském potoce má jméno „�ejkovky“. Te	 jsou to dobrá bujná luka s 
n�kterými typy rostlin podhorních, jako jest tolije bahenní, upolín evropský, rdesno, hadí ko-
�en, vachta trojlistá a p. 

Studánek s vodou �istou, pramenitou v lesích i ve b�ezích luk je dosti, ale nevíží se k nim 
žádné pov�sti. Voda jest dobrá k pití, ale jinak v lé�ebném ohledu indiferentní. Množstvím 
srážek atmosférických neliší se krajina janovická od celé planiny, prostírající se mezi Labem a 
Sázavou. Západní v�try p�inášejí v lét� nejv�tší bou�e; ale zdá se, že jsou okolní lesy svodi�i 
elekt�iny, aspo� údery blesku v m�st� a nejbližším okolí nejsou hojné. Také hrubým krupobi-
tím (vyjímaje r. 1841) nebývá obec postižena. 

8V obvodu obce není zna�n�jších vyvýšenin. K jihu p
da stoupá. Návrší sm�rem ku Lhot�
vypínající nazývá se „Bou�ek“ (441 m n. m.) zajisté proto, že bylo kdysi bukovým lesem po-
rostlé. 

Jméno m�sta. Jméno Janovic Uhlí�ských ukazuje, že zakladatelem osady byl Jan . Potom-
ci jeho zvali kolektivn� osadu „Janovici“. Pozd�jší obyvatelé živili se hlavn� vyráb�ním uhlí 
d�ev�ného, pálením uhlí �ili uhlí�stvím, k �emuž jim rozsáhlé lesy, které ješt� v minulém stole-
tí pokrývaly skoro polovici veškeré p
dy okolní, pot�ebného a dobrého poskytovaly materiálu. 

D�íví v milí�ích vypálené prodávali uhlí�i v
kolnímu lidu, zvlášt� ale dodávali je dol
m 
kutnohorským. Tito uhlí�i dali pak Janovic
m p�ívlastek „Uhlí�ské“. Zrovna jako mnohé osady 
�eské dostávaly takového p�ívlastku od r
zného zam�stnání. Na p�. Vápenný Podol, Kamenný 
Újezd, Rybá�ská Lhota atd. Tehda byly Janovice Uhlí�ské osadou malou, kterou nazýval Jan 
hrab� Šternberk ve svých listinách p�i r. 1692 m�stysem nebo m�ste�kem a v listin� Jana hra-
b�te z Götz
 dne 16. m�s. �íjna 1717 zve se osada „m�s te�kem“.2) Od z�ízení c. k. okr. sou-
du r. 1850 nazývají se Janovice Uhlí�ské „m�s t em“. 

Janovice mají 308 dom
, ve kterých bydlí 2073 obyv., z nichž jest 135 israel. a 12 evang. 
reform. Domy t�sn� vedle sebe stojící tvo�í slušné nám�stí k jihu se schylující, na n�mž posta-
ven farní chrám, bývalá škola obecná - nyní radnice a socha sv. Václava. Z nám�stí vybíhají 
ulice, jež zovou se Riegrova, Jungmannova, Komenského, pak n�kolik menších ulic, pojme-
novaných dle p�edních muž
 národa �eského. Domy v hlavních ulicích jsou v�tšinou jednopat-
rové; na „Zámostí“ a v menších ulicích též kryty šindelem neb lepenkou; mnohé mají slušné 
zahrádky a na periferii m�sta ležící domy mají zahrady ovocné. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� obchodem, �emeslem, rolnictvím a také nádenictvím. 
Nejstarší jména rodin jsou zde rodina Št�pánkova, Veselých, Dolejšova, Hrbkova, Dobíha-

lova a Bechy�ova. Jména t�chto rodin nacházíme již v listinách obecních i farních v XVII. sto-
letí. 

Mládež po vyjití ze školy, neodebé�e-li se na studie, vstupuje z valné �ásti do u�ení se �e-
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meslu nebo obchodu. Patrná �ást z
stává také doma p�i hospodá�ství. 

Starý kroj i nábytek podlehl moderní vymoženosti. 
Z nemocí vyskytuje se v poslední dob� nápadn� záškrt, spála a spalni�ky; jiných chorob - 

mimo ch�ipku - zde není. V letech 1832, 1836, 1850 a 1866 navštívila celou krajinu - tedy i 
Janovice Uhl. - cholera. V r. 1850 zu�ila velmi prudce a zachvátila bezmála 100 obyv. Nešto-
vice byly u nás �astým hostem, ale od r. 1884 se již neobjevily. 

Záležitost obecní. V prvých dobách obce volili si ob�ané samostatn� rychtá�e a konšely. 
Od XV. století byli ú�edníci obecní spíše vrchností jmenováni. Spravovali se od r. 1579 obec-
ním zákoníkem Koldínovým. R. 1530 uvádí se rychtá� Peš, r. 1585 purkmistr Václav Volek, r. 
1592 purkmistr Viktorin Poli�ský, r. 1615 primátor Šebestián Lede�ský, r. 1624 primátor Vác-
lav, r. 1644 Ji�ík Pátecký, r. 1655-73 Ji�ík Kutnohorský, 1674-88 Václ. Fáber. Další primáto�i: 
Nikodém Št�pánek (1688-1713), Ant. Mareš (1713-22), Jan Peche (1723-29), Jan Drbal 
(1729-34), Hendrych Sýkora (1734-39), Jakub Peche (1739-41), 9Hendrych Sýkora (1741-46), 
Eliáš Zelenka (1746-54), Fr. Fikhon (1754-59), Fr. K�epelka (1759-89), R. 1784 byl zrušen 
ú�ad primátora. Od té doby spravoval purkmistr obec. Purkmistry byli: Jakub Š�astný (1789-
93), Jakub Zelenka (1793-97), Ant. Mládek (1797-8), Jos. Peche (1798-1800), Fr. K�epelka 
(1800-01), Fr. Brož (1801-04), Jakub Zelenka (1805-15), Fr. Bechyn� (1815-19), Daniel Ble-
cha (1819-25), Fr. Brož (1825-36), Jan Šénfluk (1836-37), Jakub Mejst�ík (1837-43), Kašpar 
Sýkora (1843-64), Ant. Kubát (1864), Ant. Zelenka (1865-66), Fr. Zelenka (1866-70), Fr. 
Peche (1870-78), Ant. Hejný (1879-92), Fr. Kropá�ek (1892-96), Ant. Blecha (1896-03), Jos .  
Svoboda 1903 až dosud. Radnice byla od XVI. století v místech �ísla 112 (d
m ten vyho�el 
23./5. 1913 a v b�eznu r. 1914 úpln� rozbo�en), od r. 1846-50 v místech �. 168, od r. 1850-98 v 
p�ístavku �. 168, od r. 1899 na nám�stí v �ísle 6. (Bývalá škola.) 

Jm�ní obce sestává z nemovitostí a ze svršk
 v cen� 173.802 K 23 h. Mezi t�mito nemovi-
tostmi jsou budovy v cen� 102.000 K, pozemky a lesy 41.529 K 91 h. Svršky: za�ízení kan-
celá�e a hasi�ského ná�adí 5.482 K 90 h, chudinský fond 3.148 K 54 h, nadace Durchánkova 
3.740 K 88 h, škol. nadace Jana Rosy 1.200 K, nadace téhož na udržování Božího hrobu 
500 K, nadace Je�ábka E. 200 K, zat. úpisy na akcie míst. dráhy 16.000 K. Celkem 173.802 K 
23 h; dluhy obnášejí kol 60.000 K. Obec platí ze svého jm�ní p�ímé dan� 574 K 20 h, a za lesy 
kochanovské 624 K 75 h. Celkem 1.198 K 95 h, celá obec má vým�ry 886 ha 15 a a platí p�í-
mé dan� 500 K.3) 

Znak m�sta. R. 1540 ud�lil obci Jan Holický ze Sternberka do znaku 
zlatou hv�zdu osmipaprskovou na modrém štít�. Znaku toho užívala obec 
do r. 1627 kdy jí bylo zakázáno poru�níky nedosp�lého hrab�te Václava Ji-
�ího Holického ze Sternberka pro vzbou�ení proti vrchnosti znaku užívati. 
R. 1739 prop
j�ili hrab� Fr. A. z Roggendorfu a jeho manželka Marie Barb. 
z Götz
 (rozená ze Sternberka) nový znak, jenž takto se popisuje: „Na t�ech 
milí�ích uhlí�ských spo�ívá st�íbrná hradba, nad níž je zlatá hv�zda stern-

berská v modrém poli. Uprost�ed hv�zdy jest pod korunou zlaté písmeno latinské G (= Götz), 
na hradb� pak písmeno R (= Roggendorf). 

Škola. Se zakládáním m�st ve XIII. v�ku souvisí nejen vzr
st obyvatelstva, nýbrž také z�i-
zování škol. Nová m�sta pamatovala na vlastní chrám a pon�vadž podle církevního z�ízení by-
la škola dopl�kem chrámu, z�izovány byly také školy. Soudíme, že již ve XIV. století byla v 
Uhl. Janovicích škola poblíž chrámu sv. Jiljí. Že ve století XV. a XVI., kdy obyvatelé byli víry 
podobojí, kvetlo školství v Uhl. Janovicích, není pochyby z hojného dycht�ní po v�d� tehdej-
ších obyvatel
. 

Ale jména u�itel
 zanikla bezohledným ni�ením všech pramen
 po válce t�icítileté. Pouze 
o u�iteli Janu  Amb rožo vi  máme zprávu bezpe�nou. Jmenovaný u�itel, bakalá�, bral sob�
za manželku Mandalenu, vdovu po Ji�íku 10Tichém, sousedu m�sta Kou�im�, a tu se zachovala 
svatební smlouva z roku 1586.4) 
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Do škol vyšších chodilo žactvo v dobách XIV. v�ku do kláštera sázavského, v XVI. století 

do Hory Kutné, kde byly tak zvané školy partikulární, jež �adily se na nižší a vyšší. Škola „vy-
sokostelská“ u kostela sv. Jakuba v Ho�e Kutné byla v XVI. v�ku z venkovských škol nejpro-
slulejší; m�la 6 t�íd. 

O jednom žáku �ili mendíku z Uhl. Janovic, který byl na škole partikulární, zachovala se 
nám tato zpráva: „Kutnohorský kn�z pod obojí Ond�ej zbil mendíka z Uhl. Janovic, jemuž byl 
strýcem Václav Pí�ek, poddaný pana Old�icha Holického ze Sternberka. Tento na kn�ze žalo-
val u rady m�stské, tak zv. šepmistr
, neb prý byla obava, ostane-li mendík na živu.5) 

Kn�z Ond�ej volán na radnici, ale necht�l na troje vyzvání p�ijíti, jsa fará�i barborskými a 
nám�tským podn�cován. Kone�n� objevil se v pr
vodu �e�ených fará�
; k vyzvání, aby se po-
sadili, necht�li, než stáli blíže u dve�í. Na to žádán Ond�ej, aby ohlásil, co se stalo. Vypravo-
val, že poslal své pachole pro sví�ky a když dlouho nešlo, sešel dol
 a shledal, že se pere s ji-
ným; i uhodil nejprv své a potom cizí, a to upadlo. To že dopušt�ní boží, pachole to že je zlot-
�ilé a umí ducha držeti, aby mu ne�inili posm�chu. Šepmist�i oznámili, že neradi prohlašují, 
ale že kn�z Ond�ej musí k právu státi, kdyby ho n�kdo vinil. Fará� barborský žádal, aby si více 
vážili kn�ze než mendíka. Císa�ský rada prohlásil, že divno, že necht�l se dostaviti, neb i ko-
rouhevní páni i rytí�i sem jdou, a když rychtá� pro kn�ze p�išel, že to ctný �lov�k, a páni že 
špalkové nejsou, aby nev�d�li, s jakou ctí k duchovnímu se zachovati mají. A fará� barborský 
hned na to: a oni že papírové nejsou, aby na nich malovati mohli, co cht�jí. 

Šepmist�i prohlásili na to, že je jim známo, že jim nenáleží kn�ze souditi a protož nežádají, 
aby k tomuto právu to pojistil než k svému, ku kterému náleží a že to �iní k v
li panu Holic-
kému ze Sternberka, pánu na Uhl. Janovicích, a že jim divno, že o v�c se všichni kn�ží ujímají, 
jako by tím všichni vinni byli. Na to fará� barborský … catulus ut timeat leo magnus (mlád�
bito, aby se bál lev veliký) a nam�tský fará�, že se tresce kaplan, aby se bál fará� (Srovnej p�í-
sl.: Proto vl�ka bijí, aby se starý vtípil.) 

Páni �ekli: „Vždy� skutek p�ed rukama“. I musel Ond�ej ostati na radnici, dokud by nepo-
stavil za sebe rukojmí. O konci této p�e není ni�eho více zaznamenáno.6) 

Víra podobojí udržela se v Uhlí�ských Janovicích do bitvy b�lohorské r. 1620, po kteréž v 
�ervenci r. 1623 veškeré kn�žstvo z krajiny zdejší se vyst�hovalo. V týž �as jako kazatelé pro-
následováni byli též u�itelé; školy, jimiž se honosily �echy, zanikly tém�� všecky, a uplynula 
dlouhá léta, než více neb mén� byly nahrazeny. Byla to katastrofa duševní, jež m�la následky 
podobné jako hromadné vyvlastn�ní šlechty a m�st �eských. Rozhodný obrat ve správ� škol-
ství zajisté nastal r. 1625, když 25. ledna t. r. po zrušení konsisto�e podobojí byly veškeré kolá-
tury v �echách pražské ho�ejší konsisto�i odevzdány. Školy m�ly pak p�edevším ten ú�el, „aby 
vyplenily kací�ský koukol“ a všt�povaly zásady �istého u�ení katolického; proto byla škola 
pod dozorem a správou pouze fará�ovou. U�itele, hlásivšího se o místo nebo již vyhledaného, 
zkoušel fará�, je-li zp
sobilým u�iti, na�ež ho p�ijal. Na takový zp
sob 11byly zakládány v 
létech 1650-1660 nové školy v �echách. Za u�itele hlásili se vysloužilí vojínové, �emeslníci ve 
�tení a psaní sb�hlí a pod. 

Posloupnost u�itel�. Také v Uhl. Janovicích byla po r. 1655 z�ízena škola, o níž nám po-
dávají zprávu matriky a nejstarší knihy gruntovní. Z nich lze udati jména n�kterých u�itel
 ne-
boli kantor
. Prvním uvádí se v matrice r. 1683 Jan Hýbner, rodem z m�sta Freiberku na Mo-
rav�.7)

Vystav�l si brzy po své svatb� na obecním pozemku domek, p�i kterém m�l 10 strych
 po-
lí, 2 louky a palou�ek, z nichž se klidily 2 vozy sena. Grunt postoupil Janu Slezákovi. R. 1687 
byl grunt z na�ízení hrab�cího prošacován a ujal ho Jan Sýkora, který platil Janu Hýbnerovi 27 
kop za jeho 12všechen náklad. R. 1688 zanechal Hýbner u�itelství a ujal 8. dubna téhož roku 
op�t grunt ten; pozd�ji jej postoupil Ji�íku Zelinkovi, šindelá�i ze Lhoty, který mu m�l platiti 
ro�n� po 2 kopách; ale r. 1694 „pro nemožnost nekladl“ a místo 2 kop kladl pak jen jednu. Po 
n�m ujal domek ten r. 1705 Šimon Veselý za 45 kop míš., který ješt� Hýbnerovi platil po 1 
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kop�. Roku 1705 zem�el Jan Hýbner;8) uvádí� se v grunt. knize: „Z t�ch pen�z náleží nevido-
mé staré kantorce po zem�. Janu Hýbnerovi 9 kop“.9)

R. 1688 uvádí matrika jako u�itele Samuela Bucka. U�itelé psali též matriky. Dne 6. zá�í 
1688 byl k�est z Man�ic; k�est ten zapomn�l u�itel poznamenati. Když pak 26. zá�í t. r. p�ijel 
divišovský d�kan op�t do Janovic, nezapsal k�tu toho sám, nýbrž patrn� v hn�vu poznamenal: 
„Není zapsáno z nedbalosti vožralce kantora, jménem Samuele Bucka“. Také illustrace pom�-
r
! Kantor ten setrval zde do r. 1703. Kam odešel, neznámo. T�etím kantorem a varhaníkem 
uvádí se Fr. Jos. Machek. Byl rodákem zdejším a zem�el 10. �ervna 1728, u�itelovav 25 let. 

Po n�m kantoroval Ant. Salák v le-
tech 1728-41. Zdá se, že byl též rodá-
kem janovickým.10) Po n�m uvádí se 
kantor Antonín Mirovský, 1741-44, ro-
dem z Uhlí�. Janovic.11) Šestým u�ite-
lem byl Jan Veselý r. 1744-69, který 
toho roku u�itelství zanechal, živ� se 
rolnictvím.12) Manželka jeho Alžb�ta 
byla dcera Karla K�epelky, m�š�ana. 
Sedmým u�itelem byl Jos. Jakub Hro-
nek 1769-96; byl již „spomocníkem“ u 
Jana Veselého. Po n�m stal se r. 1796 
u�itelem jeho syn Josef Hronek. Ten se 
dostal r. 1803 za u�itele do Pacova. 
Dne 7. prosince r. 1803 nastoupil zde 
u�itelské místo Jan Drož, rozený 20. 
kv�tna 1780 v B�l�icích u Komorního 
Hrádku. Navšt�voval hlavní školu a 
u�itelský ústav v Bud�jovicích, na�ež 
p
sobil na školách v Divišov� a Ko-
morním Hrádku.13) Pro své horlivé p
-
sobení byl r. 1843 jmenován vzorným u�itelem.14) Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. srpna r. 
1857 byl vyznamenán zlatým záslužným k�ížem.15) P
sobiv 54 let p�i škole zdejší, odstoupil 
15. �íjna 1857. Zem�el dne 3. b�ezna r. 1867 v stá�í 87 rok
. Za jeho doby byla škola rozší�ena 
ve dvout�ídní. Roku 1821 byl zde podu�itelem Jiljí Lenes, který roku 1826 stal se u�itelem v 
Úžicích, kde 18. prosince r. 1851 zem�el. Od r. 1826 byli postoupn� tito podu�itelé: Jos. Got-
thard, Jos. Hrbek, V. Šlemer, Václ. Mašín, J. Tomášek, Jos. Bezvoda, A. Chudoba. 

Po Janu Drožovi stal se 15. �íjna 1857 u�itelem jeho zde narozený syn Fr. Drož, který tu 
p
sobil do 9. b�ezna r. 1869, kdy zem�el.16) Za n�ho 13byla škola r. 1868 rozší�ena ve trojt�íd-
ní. V dobách jeho byli podu�iteli Ant. Rejfí�, Fr. Ludvík,17) Václav Klíma, Ant. Chalupa, Jos. 
Kubí�ek. Po smrti Fr. Drože byl zat. prvním u�itelem podu�. Ant. Chalupa do 31. �ervence r. 
1870. Podu�itelé té doby byli: Antonín Kubí�ek (1869-74) a Frant. Pazderský (1870). 

Od r. 1870 a za dobu nových šk. zák. p
sobili zde: Ant. �ervenka, �íd. u�. (1870-89), Ant. 
Kubí�ek (1870-72), Jos. Šmahel (1871-74), Ant. R
ži�ka (1872-73), Jan Zadražil (1873-83), 
Fr. Pokorný (1873-75), Jos. Pacholík (1874-78), Ant. Kopecký (1874-76), Ant. Zavadil (1875-
80), Fr. Schmidt (1876-90), Fr. Zeman (1876-87), Boh. Kremser (1878-80 a 1884-99), Ad. 
Novák (1880-84), �. Semotan (1880-1), Ed. Hejný (1881-93), Ant. Pavlík (1883-93), Jos. 
Svoboda (1883-1894), Ed. T�íska (1887), Jan Kremla (1887-95), Augustin Bidlo �íd. u�itelem 
(1889-1904), Jos. Komárek (1890-1), Jos. Lupínek (1891-98), Okt. Pacholík (1893-96), Václ. 
Wesner (1893-1901), Leop. Koupilová (1895), Jan Kollmann (1895-97), Boh. Bidlo (1895-6), 
Bed�ich Hlavá�ek (1895), Bol .  Žd ímal  (1896-1904 a od roku 1905 �íd. u�. dosud), Václ. 
Mašina (1896-1905), Fr. Moravec (1897), Alex. Jelínek (1887-1901), Marie Nebovidská 

Stará škola z r. 1689 �ís. 6 a pozd�ji �ís. 7. 
(Vyho�ela r. 1904 do základu.) 
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(1897-98), Bož. Hynková (1899-1901), Alois Hrubý (1899), Otilie Zvone�ková (1899-1902), 
Václav N�mec (1901-4), Julie Plocková (1901-2), Emil Ledr (1902-09), Mar ie  Bí lková  
(1902 dosud), R
ž.  Smutn á (1904 dosud), A. Nejepinský (1904-6), Jaroslav Ptá�ek (1905-
8), Kare l  Tet �ev (1906 dosud), Jos .  Chalup a (1907 dosud), R.  Faukn er  (1911 dosud) 
(od 20./9. 1913 zastupuje jej Mar i e  Ledrová), Jarmila Pelikánová (1910-11), Jaroslava 
Hejnicová (1910-11). Industr. u�itelky: Marie Pérová (1878-89), Bož. Malivová-Kremserová 
(1889-99), Alb .  Péro vá (1899 dosud). 

M�š�an ská ško la  ch l apecká a  d ív� í  povoleny výn. c. k. zem. šk. rady 17. �ervna 
1899 �ís. 14436 a otev�eny 16. zá�í 1899. �editelem obou škol stal se Jos .  Ledr  (1899 do-
sud). Odborn í  u� i t e lé  ško ly  ch lapecké: Jar .  Rich te r  (1899 dosud), Jan  Volenec 
(1901 dosud), Ant. Beneš (1900-5), Václ. Mašina (1905-6), Jos.  Brunc l ík  (1906 dosud). 
Katecheti Jos. Kohout (1902-9), J ind � i ch  No vák (1909 dosud). 

Odborn í  u� .  ško ly d ív� í : Jan Volenec (1899-1901), Václ. Václavík (r. 1900 ½ m�sí-
ce), Jos. Brunclík (1900-6), Kar .  Svobodová (1901 dosud), El .  Cinnerová (1901 do-
sud), Václ. Mašina (1906-7), Barb. Bart
�ková (1907-08), Kamila Ko�ínková (1908-09), 
Emil  Ledr  (1909 dosud). 

Industr. u�itelka: Mar ie  Šmatová (1999 dosud). Na všech školách vyu�uje evang. re-
form. náboženství Jan Pípal, fará� z Libenic, mojžíšskému Adolf Löwy, rabín z Uhl. Janovic. 

14Po�et  žák
  na m�š�. škole chlapecké a dív�í od z�ízení až 1913-14. 

Školní rok chlapc
 d�v�at Školní rok chlapc
 d�v�at 
1899-1900 68 39 1904-1905 103 103 

(o jedné t�íd�)   1905-1906 103   91 
1900-1901 111 70 1906-1907 110   92 

(o dvou t�ídách)   1907-1908 117 101 
1901-1902 135 96 1908-1909 121 102 

(odtud po�ínaje   1909-1910 126 120 
o t�ech t�ídách)   1910-1911 133 110 

1902-1903 133 98 1911-1912 139   88 
1903-1904 121 100 1912-1913 141   84 

   1913-1914 141   93 
Z absolvent
 školy chlapecké v�novali se dalším studiím na paedagogiu 15, na obch. ško-

lách 16, na státní pr
myslové škole 6, na školách hospodá�ských 6, na c. k. státní škole realní 
3; lihovarství se v�novali 3, stavitelství 2, lesnictví 1; 3 odešli na u�ebný kurs (IV. t�.) do Hory 
Kutné a do P�elou�e. Ostatní se v�novali obchodu, pr
myslu, rolnictví a �emeslu. 

Z absolventek školy dív�í v�novalo se 5 dalším studiím na paedagogium, 10 na škole ob-
chodní, poštovnictví 4. Ostatní z
staly p�i domácím hospodá�ství. 

R. 1908 otev�ena pr
myslová škola pokra�ovací a p�id�lena k m�š�. škole chlapecké (Viz 
I. díl „Školství pr
myslové“.) 

P�edsedové míst. škol. rady. Od r. 1874 jest starosta p�edsedou míst. šk. rady, a byli jimi: 
Frant. Peche (1874-78), Ant. Hejný (1879-92), Frant. Kropá�ek (1892-96), Ant. Blecha (1896-
1903), - za n�ho z�ízena a postavena m�š�. škola, - Jose f Svobod a (1903 dosud). 

Místní školdozorci. Jan Gabriel (1870-74), Frant. Filipovský (1874-75), Jan Gabriel 
(1875-78), Jan Steyskal (1879-81), Jakub �ervenka (1882-84), Jan Gabriel (1885-87), Fr. Ble-
cha (1888-90), Jan Steyskal (1891-99), Jos. Svoboda (1899-1906), Ludvík Zeman (1907 
dosud). 

Dnes tvo�í šk. obec: Uhl. Janovice, Mitrov, Nová Ves, Janovská Lhota, Silvanka a Žíšov. 
Služné u�itelstva nebylo od r. 1655-1740 stálé. U�itel živil se kostelnictvím, varhanictvím, 

koledou, dostával posnopné a rozli�né viktuálie a sobotáles. Od r. 1740 m�l od obce 20 zl. 
ro�n�, bezpochyby jako náhradu za nevydobytný sobotáles, kus pole a louky. R. 1767 ustano-
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vila majitelka panství Marie Teresie Savojská a Piemontská, aby mu za bezplatné vyu�ování 
poddané mládeže v hotovosti z d
chodu panství 45 zl. bylo vypláceno a z lesního ú�adu k vy-
táp�ní škol 2 sáhy m�kkého polenového d�íví a 2 kopy otýpek dodáváno, za�ež m�l povinnost 
každou sobotu po školním vyu�ování v kostele s mládeží modliti se nahlas r
ženec s litanií lo-
retánskou a „Zdrávas královno“.18)

Když roku 1774 v prosinci schválila císa�ovna Maria Teresia zákon o úprav� školství v 
Rakousku, byl tím položen základ k rozvoji obec. školství 15ve smyslu opravném. Od té doby 
platila obec u�iteli 34 zl. 30 kr. z pokladny obecní. U�itel Jan Drož žádal za úpravu, pon�vadž 
bylo již dítek p�es 200. 

Po delším jednání ustanovila komise, aby u�iteli bylo dáno 60 zl. víd. �., ale Drož žádal, 
aby mu bylo vypláceno 60 zl. st�. A žádosti jeho bylo vyhov�no teprv 15. dne m�s. �ervence 
1827. Státní ú�tárna potvrdila toto usnesení 15. dubna 1828.19) 

Té doby tvo�ily školní obec tyto osady: Uhl. Janovice, Janovská Lhota, Nová Ves, Žíšov, 
Man�ice, Mitrov, Silvanka, Majelovice a Kochanov. 

V druhé polovici XVIII. století upravena byla fasse20) u�itelská v Uhl. Janovicích takto: 
A.  P � í jmy u� i t e lovy.  I .  Od vrchnost i .  1. Dle nadace vévodkyn� savojské z r. 

1767 pat�í u�iteli z d
chodu ratajského 45 zl. víd. �. neb v �ísle konven�ním 18 zl.; 
2. Deputátu 2 sáhy d�íví m�kkého, polenového a 2 sáhy balíkového d�íví 5 zl. 02½ kr. I I .  Od  
obcí .  1. Za službu na krucht� z obecní pokladny janovické 29 zl. 54 kr. víd. �. neb v konv. �. 
11 zl. 57½ kr.; 2. Od obce Uhlí�. Janovic dostává u�itel 7 mandel 13 snop
 žita, 6 mandel 13 
snop
 ovsa; od obce Jan. Lhoty 2 mandele 2 snopy žita, 2 mandele 8 snop
 ovsa; úhrnem 10 
mandel žita a 9 mandel ovsa; což �iní 26 zl. 22½ kr. I I I .  Školn é  t ýdenní .  1. Z obce Uhlí�. 
Janovic a ostatních p�iškolených obcí, k panství ratajskému náležejících, Lhoty, Nové Vsi a 
Kochanova od 136 d�tí po 1 kr. týdn� za 47 týdn
 106 zl. 32 kr.; 2. Z obcí p�iškolených, ale k 
cizímu panství náležejících, Žíšova, Mitrova, Majelovic, Silvanky a Man�ic od 76 d�tí po 1, 
1½ a 2 kr. týdn� po�ítáno 79 zl. 07 kr. IV .  Š to la  a  j iné  p � í jmy.  1. Štola 7 zl.; 2. Koleda 
novoro�ní 8 zl., ve víd. �ís. 3 zl. 12 kr.; 3. Za zpívání p�i ob�adech v týdni pašijovém 1 zl. 
28 kr., ve víd. �ísle 35 kr. Úhrnem 257 zl. 48½ kr. Od toho k vydržování pomocníka (t. j. ml. 
u�itele) 62 zl. Zbývá 195 zl. 48½ kr. Ode�teme-li výlohy na �išt�ní dvou t�íd 24 zl., zbývá pro 
u�itele 171 zl. 48½ kr. 

B.  P � í jmy podu� i t e lo vy.  Z kostelní kassy 20 zl. víd. �. neb v konv. �ísle 8 zl. Od u�i-
tele 62 zl. Úhrnem 70 zl. 

16C.  D � ív í  k  vytáp�ní  ško ly p � i  denním vyu�ování .  1. Od m�sta Uhl. Janovic 
m�kkého d�íví 6 sáh
; 2. Od panství k�esetického (za obce Žíšov, Mitrov, Majelovice, Silvan-
ku) 2 sáhy; 3. Od panství jindického (za Man�ice) ½ sáhu. Panství ratajské dodává na „opako-
vací hodiny“ v ned�li 1 sáh polenového d�íví. 

R. 1860 bylo školné upraveno dle rakouského �ísla takto: Platilo se za žáka 6-8letého ro�-
n� 1 zl. 64 kr., za 8-10letého 2 zl. 11 kr. a za 10-12letého 2 zl. 97 kr. r. �. Takové potrvaly p�í-
jmy do r. 1870, kdy upraveny p�íjmy u�itelovy dle nových šk. zákon
. (Viz I. díl „Školství 
obecné“.) 

Budovy školní. Kde stávala ve XIV. století budova školní, není památky; podobá se, že v 
místech n�kdejší malé, neznámé tvrze, nyn�jšího �ísla 50 vedle fary, která stávala na nyn�jší 
farské zahrad�, blíže kostelíka sv. Jiljí. Fara byla zbo�ena ve válkách husitských a v �ase trvání 
víry podobojí byla nejspíše fara a škola pohromad� v �. 50. Po válce t�icetileté, kdy nebylo zde 
kn�ze, bylo vyu�ováno v témž �ísle, �áste�n� upraveném. 

R. 1689 upravil hrab� Jan Václ. Holický budovu tu za faru a postavil novou jednot�ídní 
p�ízemní budovu školní na h�bitov� u kostela sv. Jiljí. Po zavedení �íslování dom
 r. 1771 m�-
la budova ta �íslo 6, od r. 1818 �íslo 7. R. 1796 postavil patron kníže Alois Jos. z Liechtenstei-
nu na nám�stí novou školní budovu jednopatrovou pro dv� t�ídy. Stav�l ji zednický mistr Jo-
sef Krása z Hraz. Rataj a tesa�ský mistr Václav Knižák z �erného Bláta. 
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Starou budovu prodal tkalci Fr. Filipovskému, ve kteréž rodin� se udržela do r. 1904, kdy 

do základu vyho�ela. Školní budova na nám�stí sho�ela dne 15. dubna 1860, p�i kterémž požá-
ru listiny, knihy a veškeré pro školu památné p�edm�ty za své vzaly. Od té doby bylo do r. 
1869 vyu�ováno v najatých místnostech v m�st�. V té dob� konaly se �asté porady o stavb�
školy nové. 

R. 1869 vystav�lo m�sto na míst� bývalé školy novou dvoupatrovou budovu, na kterou 
zd�lal plány c. k. inženýr Em. Náhera z Kutné Hory. Náklad obnášel 11.300 zl. r. �. Stavitelem 
byl Fr. Pale�ek z Kolína. V této budov� bylo vyu�ováno do r. 1900. 

V tomto roce dostav�la obec v ulici nádražní novou dvoupatrovou budovu pro obecné a 
m�š�. školy. Plány na stavbu navrhl Václav �áslavský, inženýr z �áslav�. Stavbu provedl �e-
n�k Dajbych, stavitel z Hory Kutné a vrchní dozor nad stavbou sv��en okr. tajemníku a inže-
nýru Janu Zvoníkovi z Uhl. Janovic. Náklad obnášel 112.000 K, kteroužto �ástkou založila 
obec Zemská banka na splátku 40 let. Vyu�ovati se po�alo v nové této škole 16. dne m�síce 
zá�í 1899. 

Škola israelitská. Od XVII. století usazovali se zde židé, kterým bylo vykázáno n�kolik 
dom
 p�i radnici. Do r. 1849 chodily d�ti židovské do ve�ejné školy obecné a týmž rokem bylo 
jim povoleno z�íditi soukromou n�meckou školu jednot�ídní. Touž rozší�ili r. 1878 na dvou-
t�ídní. Ale již r. 1897 byla tato škola zrušena, protože neznaly d�ti �e�i vyu�ovací. 

Od založení školy p
sobili zde tito u�itelé: J. Sínek (do r. 1850), M. Fischer (1851-61), 
Rabín Štein a jeho manželka (do r. 1865), A. Utitz (1865-66), Herman Dux (1866-70). R. 1871 
byla tato soukr. škola p�em�n�na na ve�ejnou školu n�meckou (1828/1171) (vým�r c. k. z. šk. r. 
�. 13.480). U�itelem 17jmenován Hermann Löwy (1870-76), Markus Schulhof (výp. u�. pro 
druhou t�ídu a byl zárove� košerákem), J. Nettl (1876-80), J. Stimmer (1878-80), Jáchym Pop-
per, také košerák (1880-92), L. Haas (1880-83). Mimo výše uvedené u�itele p
sobili zde kratší 
dobu: A. Stránský, Ketz, Traub a M. Hirsch. R. 1883 stal se �íd. u�. Isidor Roubí�ek a u�itelem 
Adolf Löwy (1884-92). Za nich byla škola r. 1892 zrušena. Roubí�ek stal se rabínem v Uhl. 
Janovicích a když r. 1898 jmenován u�itelem v P�erov� na Mor., dosazen na jeho místo Adolf 
Löwy za rabína a u�itele náboženství. 

Modlitebna a h�bitov. Israelité mají zde také modlitebnu již od r. 1791; táž r. 1913 do zá-
klad
 vyho�ela, byla ale r. 1914 op�t nov� vystav�na dle plán
 stavitele Josefa Hadraly ze 
Zbraslavic zdejším stavitelem Jos. Gallatem nákladem 18.000 K. 

H�bitov israelský založen západn� m�sta r. 1832; do té doby byli israelité pochováváni do 
Malešova, Zbraslavic a do Št�pánova. Rabína m�li Janovi�tí israelité již r. 1826, ale nem�l 
práva oddávacího. Byl pod�ízen kraj. rabínu kou�imskému, který sídlil v Praze-Karlín�. Ten 
jediný m�l právo církevn� od18dávati. Teprv od r. 1894 jest tu rabín s plnými právy. Je také 
u�itelem náboženství a vykonává spole�né modlitby, poh�by a jiná nezávazná práva.21)

Kostel a fara. Nepatrný chrámek „Uhlí�
“ k poct� sv. Jiljí bylo nutno po založení m�sta 
rozší�iti. Stalo se tak p�ístavbou nové budovy ve slohu p�echodním z románského v gotický. 
P
vodní chrámek p�em�n�n v sakristii. Malé sice, ale velmi úhledné presbyterium jest zakon-
�eno osmist�nem; klenba jeho jest složena ze dvou �ástí, z nichž každá jest uzav�ena zvláštním 
svorníkem. Na svorníku, jenž spojuje žebra vybíhající ze 6 vrchol
 osmist�nu, jest vytesán ob-
raz holubice; svorník druhý, jenž drží �tvero žeber ostatní klenby, až k oblouku triumfálnímu 
sahající, jest ozdoben vypuklou hv�zdou, znakem to pán
 ze Sternberka, p
vodc
 a zakladate-
l
 chrámu. Žebra jednoduše sice, ale velice p�kn� profilovaná, vyr
stají elegantn� z nosi�

prosti�kých, jež mají podobu neúplných jehlan
 osmibokých. Po stran� epištolní spat�ujeme ve 
zdi místo vyhrazené pro sedadla kn�žská. 

Veškerá kamenná konstrukce uvnit� k
ru jest �áste�n� z nu�ického �erveného pískovce 
zd�laná, oblíbeného to materiálu mnich
 sázavských. Obruba oken pom�rn� malých jest za-
kon�ena obloukem lomeným, zna�n� stla�eným. 

Na význa�ných okolnostech lze založiti bezpe�ný soud, že presbyterium podrželo dodnes 
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p
vodní stav sv
j, a jest s pot�šením konstatovati, že p�es všechnu zlobu živelní se tu zachova-
la neporušená, velice zajímavá stavba z doby ranní gotiky. Mimo tvar nosi�
, jenž se vyskýtá, 
ovšem bohat� zpracovaný, též v nádherných zbytcích chrámu sázavského a souhlasný materiál 
kamenický v obou t�chto chrámech, sv�d�í všechny ostatní známky o tom, že blízký klášter 
sázavský vlivem svým zasahoval do stavby kostela sv. Jiljí v letech 1200-1250. 

Ve XIV. století bylo presbyterium ozdobeno nást�nnými malbami. Malby ty byly ke konci 
XVII. století, když kostel po sho�ení opravován byl, omítkou zakryty. Kostel byl restaurován 
ve slohu barokním a fresky objeveny r. 1895. 

Obrazy tohoto cyklu znamenají: 1. Vjezd Krist
v na oslici do Jerusaléma. 2. Kristus na ho-
�e Olivetské p�ijímá kalich ho�kosti. 3. Kristus p�ed Kaifášem. 4. Kristus u sloupu bi�ován. 
5. Kristus korunován trnovou korunou. 6. Šimon pomáhá Kristu nést k�íž. 7. T�lo Kristovo se 
ukládá do hrobu. 8. Kristus v p�edpeklí a 9. Vzk�íšení Pán�. V užším sousedním poli jsou ješt�
obrazy dva: Nanebevstoupení Pán� a Seslání Ducha Svatého. 

Po stranách okna jsou vyobrazeny postavy sv. Petra a sv. Pavla velikosti nadživotní; pro-
stor nad oknem jest zaujat poprsím jakéhosi mnicha (sv. Prokopa neb sv. Jiljí), jenž p�ed sebou 
rozvíjí širokou blánu s nápisem, jehož smysl nemohl býti ur�en, pon�vadž nápis není dosud 
zcela odkryt. Celkovým rázem svým ukazují na konec XIV. století, kdy fará�em p�i témže kos-
telíku byl P�ech z Rad�e, bratr známého Václava z Rad�e, od r. 1379 kanovníka pražského a 
d�kana u sv. Apoliná�e, muže to um�ní znalého a milovného.22) 

Kostel, pravé castellum, stojí, jak již uvedeno, na hradišti dosud znatelném, jež obehnáno 
bylo p�íkopem nyní v cestu p�em�n�ným. P�es p�íkop byl most k nyn�jší farské zahrad�, kde 
stávala fara. Na hradišti byl z�ízen kol kostela h�bitov, jak to tehdy bývalo zvykem. 

19P�i požární katastrof�, která dne 14. srpna 1904 stihla m�sto, sho�el také tento starobylý 
kostelík. Byl však v p
vodním slohu po návrhu c. k. stavebního rady Láblera v letech 1908 a 
1909 nákladem 19.327 K 57 h obnoven a upraven. K tomuto nákladu p�isp�li rodáci a dobro-
dinci 16.500 K; ostatní doplatila obec. Kolaudace upravené stavby vykonána 31. �ervence 
1909. Ale fresky �ekají dosud úpravy. 

Kostel sv. Jiljí m�l od druhé polovice XIII. století duchovního správce, plebána, bezpo-
chyby z kláštera sázavského, ale starý chrámek sv. Jiljí nesta�il množícímu se obyvatelstvu. I 
staral se fará� Korb v XVIII. století o vystav�ní kostela nového. 

Nový farní chrám. A již r. 1767 byl položen základ k novému chrámu na nám�stí patron-
kou Marií Teresií Savojskou, která ráda se uvolila svým zbožným poddaným vystav�ti d
m 
boží. 

Ale stavba byla z neznámých p�í�in zastavena, a teprv r. 1794 op�t k dílu p�ikro�eno a 
kostel 1795 za fará�e K�epelky dostav�n novým patronem Aloisem knížetem z Liechtensteina. 
Pon�vadž se r. 1775 za to m�lo, že nedojde již k stavb� nového kostela, daroval Jan Zelenka 
p�i prodeji svého domu na nám�stí 50 zl. na oltá� sv. Aloisia v kostele sv. Jiljí a téhož roku 
opravovány postranní oltá�e. (Viz Ledr: D�jiny m�sta Uhlí�ských Janovic.) 

Nový kostel byl p�ec dostav�n a 6. dne m�síce zá�í 1795 ke cti sv. Aloise vysv�cen praž-
ským kanovníkem metropolitním P. Janem Al. Svobodou v zastoupení arcib. praž. Viléma Flo-
rentina, knížete Salm-Salma, který naprosto neznal jazyka �eského. Osmý den po vysv�cení 
p�inesli do kostela �ty�i mládenci u velikém pr
vodu starou k�titelnici n�kdejší církve podobojí 
z chrámu sv. Jiljí, pocházející z r. 1618. 

Daroval ji zdejší ob�an Ji�í �echotovský, a darování je takto staro�eským textem vryto: 
»L. P. 1618. na den noweho leta, kdyz dwogctihodni kniez Mikulass Wladyka Taborski, teh-
dazz sprawce cjrkve w tomto miestys Ganowitzych Uhl. zzadal od obtze pomotci na wdielanj 
cjnowe krztitelnice, tehdi z wnuknutie Bozzjho ztui a pobozzuj mladenetz Gjrzj Czechotowski, 
rodiecz a miesstienjn teto obtze, swym wlastniem nakladem tuto krztjtelnitzi ke zti a slawie 
Bozzj do teto zirkwe obietowal.« Nápis ten umítn�n jest uprost�ed k�titelnice. Po stranách jsou 
tyto t�i nápisy: »KTERZJKOLIW GSTE OKRZSTENJ GIZ GSTE W KRISTU OBLECZENJ. 
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Gal. III.« »ZMITJM DRUHEHO ZROZENJ OBNOWIL BUOH K SPASENJ. Tit. III.« »KDO 
NEZRODIL SE Z WODY, Z DUCHA SWATEHO NEMUZE WGITT DO KRALOWSTWJ 
BOZIHO. Jan. III.« 

Na v�ž nového kostela p�eneseny zvony a cimbál hodinový; obé pochází také z doby círk-
ve podobojí r. 1565-82. Na v�tším zvonu jest veliká medaille p�edstavující vyhnání Adama a 
Evy z ráje a nápis: TENTO ZWON DIELAN GEST KE CZTI A CHWALE PANA BOHA 
SKRZE MISTRA TOMASSE NA HORACH KUTNACH LETA PANIE 1565.23) Na cimbálu 
je napsáno: SMILUG SE NAD NAMI PANE PODLE WELIKEHO MILOSRDENSTWI 
TWEHO. LETA BOZIHO 1582. 

20Hlavní oltá� jest malován na obloukové zdi presbytá�e al fresco. Malovali jej brat�i Kra-
molínové. Václav maloval obraz sv. Aloise, František �ty�i evangelisty a ostatní figury.24) Po-
stranní oltá�e malovali zdarma brat�i Kramolínové za pohostinství fará�e Josefa K�epelky, ro-
dáka zdejšího. R. 1858 p�emaloval je V. Weiss. 

R. 1841 v listopadu byl farní kostel sv. Aloise vykraden. Vloudili se totiž zlod�ji sakristií 
dovnit� chrámu, sebrali mešní roucha, cechovní prapory a r
zné cenné v�ci. Škoda obnášela 
p�es 400 zl. st�íbra a pachatelé zjišt�ni nebyli. 

R. 1860 byl chrám opravován. Oprava v�že stála 1200 zl., chrámu 1100 zl. Peníze složeny 
byly patronem a p�íznivci chrámu. Také v letech osmdesátých m. století byl chrám opravován. 
Ve chrámu Pán� jsou varhany varhaná�em Gutem z Prahy r. 1841 za 215 zl. st�íbra opravené. 

Posloupnost fará�� sestavena z knih konfirma�ních, pokud se zjistiti dala: Slávek do r. 
1359, P�ech z Rad�e 1359-1382, Hašek 1382-1390, Adam 1390-1421. Z kn�ží kališnických 
jsou nám známi: Ambrož r. 1553, Jan Vladyka r. 1592, Tomáš Chot�bo�ský kde r. 1600, Mi-
kuláš Vladyka 1601-1623, poslední to fará� utrakvistický, jehož jméno na k�titelnici se �te. Po 
reformaci katolické, provád�né poru�níky mladého hrab�te Václava Ji�ího Holického a jesuity 
žíšovskými, byl zaslán arcib. pražskému do r. 1631 p�tkráte seznam osob z fary uhlí�skojano-
vické, které vykonaly zpov�	 a p�ijímání zp
sobem katolickým.25) 

Ale ješt� r. 1671 uvád�jí se „nekající“: ková� obecní, tovaryš jeho, Kate�ina, bedná�ka, Jan 
a Pavel poh
nci, Dorota, d�vka, Ji�ík, nádenník, Mandelina podruhyn�; r. 1673 Vít, myslivec s 
matkou; r. 1675 Pavel Hrbek, Zuzana Pokorná; r. 1681 Daniel, ková� a Jan, zedník. 

R. 1650 byly Uhl. Janovice p�id�leny duchovní správ� v Divišov�, odkud sem fará� v p�ti 
nebo šesti ned�lích dojížd�l a vykonal funkce práv� nahodilé. Mezi �asem konali zde funkce 
církevní benediktini sázavští, jesuité žíšovští i žandovští. 

Dne 20. dubna 1690 dosazen k upravenému kostelu sv. Jiljí lokální kaplan Krištof Kanto-
rovský, rodák domažlický. P
sobil zde do 9. �íjna 1695. Druhým expositou byl Bernard Bajer, 
benediktin sázavský. Tenkráte pat�ily ke kostelu zdejšímu: Janovice Uhl., Lhota Jan., Žíšov, 
Mitrov, Kochanov, Chmelišt�, Vav�inec, Majelovice, Kralice, Verný�ov, Vlková, Lhota Ka-
menná, Hroznice, Rašovice, Jindice, Žandov, K�e�ovice a Man�ice. (Posledních p�t obcí nále-
želo k fa�e solopiské, ale funkce církevní byly konány se svolením fará�e solopiského Eberta r. 
1680 aneb v dob� uprázdn�né fary r. 1695 a r. 1696 zdejším kn�žstvem.) 

Dne 4. listopadu 1700 byla zde z�ízena samostatná fara. Postup fará�
 jest: Fr. Gothard 
(1701-03), Fr. Watzmann (1703-05), Jos. Nigrín (1706-14), Šimon Šroub (1715-1726), Václav 
Jos. Císa� (1726-1732), Leop. Lad. Putzhegel (1732-1739), Jan Václ. Durdík (1739-1741), Jan 
Jak. Korb (1741-1769), Dominik Doležal (1769-83). 

Dalšími fará�i, kte�í již správu církevní v novém kostele vedli, byli: Jos. K�epelka (1783-
1803), Václav Zákora (1803-09), Jos. Loos (1810-16), Fr. Jansa (1816-20), Fr. Brošek (1820-
24), Jan Suchan (1824-31), Jos. Bodu21šanský (1831-46), Vít Škoda (1847-51), Václ. Vokoun 
(1851-56), Jos. Malý (1856-60), Fr. Janda (1860-65), Mat. Chod�ra (1865-73), Václ. Trnka 
(1873-77), Jos. Vejchar (1877-1881), Jan Suppan (1881-1892), Gust. Láska (1893), Vendelín 
Hon�k (1894-1898), Fr. Kahoun (1899-1901), Jan Divišek (1902-1912), Josef  Smath  (1912 
dosud). 
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K farnosti janovické pat�í nyní: Uhl. Janovice, Hroznice, Kochanov, Lhota Jan., Majelovi-

ce, Man�ice, Mitrov, Nová Ves, Opatovice, Ostašov, Podmoky, Silvanka, Vlková a Žíšov. Ke 
správ� farní náležejí filiální kostely v Žíšov� a Majelovicích. Nejstarší matrika jest z r. 1862, 
psaná �esky. Od r. 1716 vedla se matrika latinsky do r. 1783. Od té doby jsou matriky �eské; 
n�mecky vedeny nebyly nikdy. 

Sochy svatých. U cesty k Chmelišti stojí socha P. Marie z r. 1773, u cesty k Rašovic
m 
k�íž od r. 1779, obnovený r. 1853, u cesty k Jan. Lhot� k�íž od r. 1830, v ulici Riegrov� stávala 
socha sv. Jana Nep. od r. 1853. Táž byla r. 1913 p�enesena ke kostelu sv. Jiljí. Na nám�stí stojí 
socha sv. Václava od roku 1858. U h�bitova jsou 2 kapli�ky, t�etí s obrazem sv. Anny u silnice 
k Sud�jovu a �tvrtá s obrazem sv. Jana K�t. u ho�ejšího mlýna. Ani stavba, ani obrazy nevyni-
kají historickou neb um�leckou cenou. 

Pam�tní knihy. Pam� tn í  kn ih a farn í  obsahuje zprávy týkající se kost e l a  a místních 
záležitostí, jako: války, nemoce, povodn�, krupobití, ohn�, pov�trnosti, opravy soch a obraz
, 
hnutí politická i náboženská. Pam� tn í  kn iha ško ln í  založena �íd. u�. Ant. �ervenkou r. 
1870 obsahuje pouze zápisy u�itel
. Nová pam�tní kniha školy obecné je od r. 1892, m�š�. od 
r. 1899.  

Pam�tní kniha farní vede se od r. 1758; nov� založená r. 1836. Fara jest ve vikariát� �er-
nokosteleckém v arcidiecési pražské a hrani�í s farnostmi: vav�ineckou, solopiskou, sud�jov-
skou, �estínskou, petrovickou, ratajskou a úžickou. H�bitov byl od založení chrámu sv. Jiljí kol 
téhož. Od r. 1847 poh�bívá se na novém h�bitov�, který byl r. 1906 rozší�en. 

D�jiny. Krajina zdejší bývala v prav�ku lesnatá a mo�álovitá. Byla však záhy obyvatel-
stvem zabrána. „Dra�í skála“ v lese „Herrnbuschi“ a velké balvany ploché tamtéž ozna�ují 
místa poh�bu; vždy ke kamen
m t�m se mezi lidmi poutaly r
zné pov�sti o dracích, �ertu a p. 
Idea na hrob� ob�tovati jest velmi p�irozená a nacházíme ji po celé zemi. Také v �echách v 
horách jizerských, krkonošských, u Skalska a v Boleslavsku a j. jsou balvany, na nichž patrny 
jsou r
zné mísovité jamky. Kameny podobné pokládaly se dlouho za starodávné pohanské 
ob�tní kameny, oltá�e, na nichž prý se podávaly boh
m ob�ti krvavé i nekrvavé. I v „Herrn-
buschi“ spat�ujeme podobné kameny, z �ehož soudíme na obydlení krajiny zdejší v dobách 
pohanských. Jiným d
vodem osídlení jsou nástroje kamenné, hrub� robené (v�k palaeolithic-
ký) i hlazené a vrtané (v�k neolithický), nalezené u Rašovic a Žíšova, uložené ve sbírce m�š-
�anských škol janovických. 

V m�síci dubnu 1907 byly nalezeny na louce u lesa „Herrnbusche“ zbytky opevn�ní p�ed-
historického v podob� valu z hlíny a kamene kol místa, které m�lo býti chrán�no. Louka M�š-
�ánkova sama jest na návrší povlovn� se snižujícím. Jest to patrné hradišt�, sloužící nejspíše k 
ohrani�ení, odd�lení místa posvátného od ostatní p
dy. Pon�vadž v násypu valu nenalezeno 
kulturních stop, nýbrž st�epy a nic z toho, co vyzna�uje dobu kovo22vou, soudíme, že hradišt�
bylo zbudováno v dob� p�echodní mezi dobou kultury kamenné a bronzové. 

Na hradišti samém nalezeny popelnice, ozdobené rytými �arami a pruhy, nádoby to z hro-
b
 žárových výše jmenované doby p�echodní. Škoda, že neopatrností a neznalostí d�lník
 byly 
roztlu�eny.26) 

Po zalidn�ní vlasti naší kmeny slovanskými zdržovali se v lesích v
kolních od dob pra-
dávných uhlí�i, kte�í uhlí v milí�ích27) pálili a je formansky vozili do tvrzí, pozd�ji když ze tvr-
zí m�sta povstala, do m�st. Již ve století X., kdy Hory Kutné, �áslav� i Kolína nebylo, dolova-
lo se u starého hornického m�ste�ka Malína na st�íbro. Horník
m tam�jším dodávali uhlí�i 
zdejší d�ev�né uhlí k tavení rud; pozd�ji ve stol. XIII. dodávali je do Hory Kutné. (Viz Ledr: 
D�je Malína.) 

Za Václava II. (1283-1305) m�li uhlí�i, „kte�í kupovali les“, t. j. d�íví a vozili uhlí k „ho-
rám“, své upravené tovaryšstvo s privilejem královským. Konsorcium to i privilegia jeho král 
Jan Lucemburský r. 1327 schválil, zajisté proto, aby hut� bez nesnází opat�ovány byly uhlím. 
Z toho d
vodu zakázal �initi uhlí�
m p�ekážky v dodávání potravin z m�sta kteréhokoli, p�i 
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n�mž „les“, t. j. d�íví, koupili. Les mohou zaplatiti až z výt�žku prodaného uhlí; kdo jim dlu-
žen a neplatí, toho mohou v kterémkoli m�st� zatýkati i bez rychtá�e; sami však pro dluh mo-
hou býti obstavováni „ne u v�tší cen�, nežli uhlé na voze ležící zdálo by se za to státi“. Pro 
dluhy za potraviny byli také v ochranu bráni proti libov
li v��itel
. 

Nad to uhlí�i privilegiem u�in�ni prázdni obecních daní a berní královských. Cesty mohli 
si k vozb� voliti nejkratší, ale bez škody osení. I to dostalo se do svobod uhlí�ských, že sm�jí v 
m�stech, do nichž p�ijdou, prvý den nositi zbra�, me�e nebo kordy.28) 

Ješt� v XVI. století se na Janovo privilegium odvolávají.29) N�kte�í uhlí�i v hutích m�st-
ských uhlí jako z�ízenci prodávali.30)

V konsorcium uhlí�
, kte�í náleželi k Ho�e Kutné a m�li stará privilegia, stala se v dob�
zápas
 m�st se šlechtou (od r. 1500) ta zm�na, že rozhodnutím zemského soudu r. 1510 p�i-
znána privileje uhelného obchodu jen uhlí�
m svobodným, t. j. šlecht� nepoddaným. Ti se m�li 
spravovati mincmistrem v Ho�e Kutné. Uhlí�i poddaní byli povinni �íditi se svými vrchnost-
mi.31)

Z r. 1513 víme, kterak rázn� hájilo si monopolu obchodního konsorcium uhlí�
 v Uhelné 
P�íbrami, kdy Kou�imští necht�jíce platiti za dovoz uhlí jako prve, vzkázali do Uhelné P�íbra-
m�, že budou d�lati uhlí sami. Odpov�d�li: Nemáte k tomu práva; pakli kdo bude d�lati, ká-
žeme mu spáliti a rozkopati.32) R. 1401 Jaroslav z Opo�na, jakožto mocný rozhod�í, smlouval 
uhlí�e s horskými rudokupci. V té smlouv� objevují se uhlí�i „p�ední“ a „zadní“. Rozhod�í ká-
zal, aby obojí spolu v jednot� byli.33) 

24Uhlí�i ve v
kolních lesích lnuli v dobách husitských ku stran� podobojí, jak patrno ze 
slov Palackého: „R. 1420 v m�síci kv�tnu stalo se návodem Petra, fará�e lede�ského, veliké 
shromážd�ní lidu na jedné ho�e mezi Lipnicí a Led�í na zp
sob oblíbených tehdáž tábor
v. 
Hnuli se tam houfn� i uhlí�i od Hor Kuten, cht�jíce také ú�astni býti ve�e�e Pán� pod obojí 
zp
sobou. V�c ta zastrašila Horníky, ježto bez služeb uhlí�ských obejíti se ovšem nemohli; a 
protož �e�mi lahodnými i dary navedli mnohé z t�ch lidí, aby vrátíce se dom
, vozili jim zase 
uhlí.“34) 

Jak patrno ze zpráv kutnohorského kroniká�e Da�ického, bou�ili se uhlí�i �asto proti ná-
kladník
m na hory kutenské, bezpochyby v p�í�in� cen uhlí a mzdy. První zpráva z r. 1502 
zní: „V ned�li po památce sv. Jiljí vysláni jsou mezi uhlé�e, kte�í k šmelcování horních kov

uhlí pálili a dodávali, p. Prokop Kroupa, hofmistr horní, p. Johanes ze Skalice a p. Jírek Lorec-
ký; i zbou�ili se proti nim ti uhlé�i a kdyby nebylo p. Špetle, byli by zbiti od t�ch uhlé�
.“35) 

Zpráva další z r. 1521: „Na den památky sv. Marka ev. u m�sta �áslav� na obci sešlo se 
uhlé�
v horních do 6000; i jeli mezi n� páni Horníci nadavše jim zrádcuov zbíti je cht�li, zavá-
zavše je, aby se jim na zejt�í postavili, potom je z toho propustili. Odtud táhli na p. Dobrovít-
ského (p. ze Šaratic na Dobrovítov� u �áslav�) a na svobodníky.36) 

Uhlí�ství zaniklo po�átkem XVIII. století, jak patrno ze zprávy, kterou uvádí Schaller:37) 
„Uhlí�i zde ješt� v p�edešlém století usedlí byli.“ Dosud p�ichází se na vrstvy uhlí a popel
 z 
milí�
 p�i kopání základ
 k dom
m. Také p�i orb� kol Janovic jmenovit� u panského lesa, u 
Žíšova, Sud�jova a na jiných místech jsou doklady k tomu. P�i cest� k Sud�jovu patrny jsou 
zbytky milí�
 nad p�íkopem nové silnice. 

Že i v místech nyn�jších Janovic Uhlí�ských milí�e byli, zjevno z toho, že ješt� r. 1872 p�i 
kopání základ
 k domu �. 188 byly nalezeny silné vrstvy uhlí a popela z milí�
. Patrno tedy, že 
nejstarší stavba v m�st� - nyn�jší sakristie kostela sv. Jiljí - stála v lese. Skrovná ta budova, je-
již p
vod na XI. století ukazuje, byla postavena na starodávném podkovovitém hradišti, kame-
ním obehnaném, kde snad d�íve pohanská bohoslužba byla konána.38)

O p
vodnosti stavby sv�d�í i to, že stojí úpln� uprost�ed hradišt�, vzdálena od konc
 seve-
rozápadního i severovýchodního 16,5 m. Posud stojí tu snad p
vodní oltá�ní st
l 2 m zdélí. 
Byla to svatyn� velikosti až hrozn� t�sné a tak prosti�ká, jako bylo první k�es�anství našich 
p�edk
. Vystav�na byla z lomového kamene v ší�ce zdi 95 cm, bez veliké zru�nosti dosti hrub�
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vyvedená, ale což jest pozoruhodno, sklenutá tak zvaným valeným klenutím, sd�laným ze 
srovnaných placatých kamen
, mezi které nalito jest dobré malty, jíž m
žeme d�kovati, že 
podnes se udržela. Kostelík byl osv�tlen mali�kým, siln� vyšpaletovaným okénkem. 

To byl prvotní chrámek uhlí�
 les
 zdejších, ovšem tak skrovný, že sotva pojati mohl kn�-
ze a n�kolik osob vznešen�jších, co zatím lid obecný, vn� stoje, služeb božích byl ú�asten. 

Tato prvotní stavba chrámová jist� byla provedena brat�ími �ádu benediktinského, jež sv. 
Prokop kol sebe shromáždil. Pon�vadž pak letopisec 25sázavský39) z�ejm� dí, že pov�st ctností 
jeho daleko široko po všech místech vzr
stala, a že lidé té krajiny hromadn� p�inášeli dary i 
odevzdávali se jeho modlitbám, jest pravd� podobno, že sv. opat sám i brat�í jeho pe�ujíce o 
duše lidu okolního, ú�astenství m�li p�i stavb� tohoto chrámku, budovy ovšem velice primitiv-
ní, skrovných rozm�r
. Byl� chrámek ten 5,45 m dlouhý, 3,41 m široký a 4,05 m vysoký i pro-
stý vší nádhery. O tom sv�d�í i zasv�cení kostelíka toho sv. Jiljí, který byl poustevníkem a 
p�edstaveným kláštera benediktinského ve století VII. neb na po�átku VIII. ve Francii nad �e-
kou Rhônem. 

Pocházel z vážené rodiny �ecké a �ítají ho ke 14 sv. pomocník
m. P
vodní stavby této po-
užito ve století XII., kdy p�istav�n kostel v slohu p�echodním, jako sakristie. 

Ze zpráv historika Kosmy a n�kterých starších pam�tí písemných patrno, že daleké okolí 
zdejší v X. stol. obývali Slované, jménem Zli�ané, zaujímajíce hlavní �ást pozd�jšího kraje 
kou�imského. Hlavním hradem Zli�an
 byla Zli�, ležící na vrchu Starého Kou�ima. O ní praví 
Dalimil: „Zlicov m�sto dobré bieše, nad ním tvrdý hrad stojieše“, �ímž hrad, t. j. nyní t. zv. 
„Stará Kou�im“, od m�sta patrn� se liší. Ješt� r. 1529 mluví staré pozemkové knihy kou�imské 
o zahrad�, „ležící na vrchu Starého Kou�ima“, �e�ené „Liczsko“. Zlí�ané byli pod správou 
zvláštních knížat d�di�ných, kte�í vrchních knížat pražských nebyli vždy poslušni, jak to zná-
mo z d�jin, kdy Radslav, kníže Zlický, roku 921 pomáhal vévodovi bavorskému Arnulfovi, 
který na �echy dotíral. Týž Radslav i proti knížeti Václavovi Svatému ve zbrani povstal. D�-
dicem jeho byl Slavník, dle Dalimila sest�enec jeho, který m�l sídlo na hrad� Libici Bílé. Pa-
noval nad jihovýchodní t�etinou zem� �eské, od hor Krkonošských až za Netolice, však kníža-
t
m �eským Boleslavovi I. i II. zachovával v�rnost a poslušnost do smrti své r. 981. Než syno-
vé jeho, z nichž Vojt�ch byl biskupem pražským, pro své p�átelství k Polák
m, kte�í vedli s 
Boleslavem II. spor o hranice obapolné ve Slezsku, uvalili na sebe hn�v knížete Boleslava II. a 
ve válce, která z toho vznikla, byla Libice v sobotu na sv. Václava r. 996 dobyta. Slavníkovci 
až na Sob�slava, Vojt�cha a Radima povražd�ni. Padli zde v chrám� p�ed oltá�em synové 
Slavníkovi brat�i Spytimír, Dobroslav, Po�ej a �áslav; ostatní k út�ku p�inuceni a veškeré pan-
ství jejich od knížete zabaveno. Tím dovršilo se rozší�ení p�ímého panství knížat �eských nade 
všemi n�kdejšími kmeny v �echách. Hrady Slavníkovc
 osadili bojovníci knížecí a krajiny je-
jich postaveny jsou pod p�ímé panství knížat �eských. 

Hlavními ú�edníky v území byli: „župan“ (comes, praefectus, castellanus), cuda� �. sudí, 
komorník �. správce d
chod
 ve�ejných, vlada� (villicus) �. správce knížecích statk
, lov�í 
(magister venatorum) nad lesy a honbou. 

P�edstaveným všech ú�edník
, správce moci vojenské a vykonavatel moci v žup� byl žu-
pan. 

„Župa“ i hrad kou�imský poprvé se vyskytují v zakládací listin� benediktinského kláštera 
b�evnovského r. 993 pod názvem „provincia Curimensis“ a „civitas Chúrim“. M�l odtud kláš-
ter tento desátou �ást pen�z a pokut soudních, jakož: desátek z tržného hradského.40)

26Kostelu vyšehradskému plynul odtud desátek z ro�ní bern�; též zde m�l vyšehradské 
dvorníky „luze“ �e�ené, Bohumila, Stráže, Božu, Tešena, Klimatu a Martina, pak peka�e Ivana 
v podhradí. 

„Župany“ známe dva: Zdeslava z rodu pán
 z Divišova r. 1167, který 1170 stal se 
„,županem“ žateckým41) a Rudolfa r. 1177. 

P�ed r. 1200 p�icházejí v Kou�imšt� tyto osady: Sadská (nyní okr. Pod�brady), T�eb�stovi-
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ce (okr. �. Brod), Mra�anice (nyní Mra�, okr. Benešov), Chot
� (okr. Kou�im), Skramníky 
(okr. �. Brod), Vrb�ané (Vrb�any, okr. Kou�im), Žhery (nyní okr. �. Brod), P�ístupim (okr. �. 
Brod), Chotíš (Chotýš, okr. �. Kostelec), Štítary (okr. Pod�brady), Nezmin (nyní Nesm�ny, 
okr. Kou�im), Vod�rady (okr. Kou�im), Pobo�í (okr. Kou�im), Svojšice (okr. Kou�im, B�íství 
(okr. �. Brod), Vika� (lépe Vyka�, okr. �. Brod), - ob� poslední n�kdy d�diny sv. Vojt�cha, 
darované kostelu pražskému. - Vyšeho�ovici (Vyšeho�ovice, okr. �. Brod), klášter sázavský s 
mnichy �ehole sv. Benenedikta, klášter lún�vický (okr. Vlašim), Postupice (okr. Benešov), Je-
níkov (Jenešov, okr. Vlašim), Hrušice (Hamry, okr. Neveklov), Ma�ovice (okr. Benešov), 
Chorútice (Choratice, Benešov), Borjanovice (Bo�enovice, Benešov), Malejovice (okr. Janovi-
ce), známé ze zakládací listiny kláštera sedleckého roku 1142.42) Mezi nimi Uhlí�ských Jano-
vic nenalézáme; patrno, že založeny teprv po r. 1200. 

Lesy okolí zdejšího náležely p
vodn� ke korunnímu jm�ní župy kou�imské a nejspíše za 
župana Zdeslava kol r. 1167 ve zp
sobu výsluhy, t. j. k do�asnému užívání obdrželi je páni z 
Divišova. Takové výsluhy se ud�lovaly prvotn� na �as služby �ili do libosti knížete. Ale nestá-
valo se tak snadno, aby kníže služebníku v�rnému, sestárlému od�al takový statek, nýbrž ne-
chával mu jej do smrti; potom ponechával je zhusta i syn
m jeho, z �ehož se vyvinul b�hem 
�asu jakýsi právní zvyk, tak že výsluhy takové se stávaly d�di�nými. V starém rodu pán
 z Di-
višova p�evládala z prvopo�átku osobní jména Zdislav (Zden�k) a Diviš. Nejstarší z p�edk

t�ch známý jest Diviš r. 1125-1140, znamenitý župan a nejv�rn�jší rádce vévod
 �eských, je-
hož syn Zdislav k r. 1167 jako „,župan“ kou�imský se p�ipomíná. Synové jeho byli Petr (1176-
1193), Zdeslav r. 1193; Diviš, syn Petr
v, založil, jak se zdá, Divišov, po n�mž se od r. 1218 
psával. Domýšlíme se, že kde jmen Diviš a Zdislav slyšíme opakovati, dotýkají se p�edk
v ro-
diny této. Pojišt�ná však spojitost rodinná po�íná teprv Divišem z Divišova, který od roku 
1218-1224 dosti �asto se p�ipomíná; r. 1220-1222 jako purkrabí práchenský, r. 1224 jako nej-
vyšší maršálek, t. j. dvorský „župan“, jenž stál v �ele vojenské moci zemské a byl také p�ed-
staveným všech „župan
“.43) 

Diviš z Divišova m�l mimo statky v �echách i statky na Morav�. Královna Konstancie, 
vdova po P�emyslu Ot. I., sestra krále uherského, sv�d�ila na smrtelné posteli r. 1240, že kou-
pivši n�kdy od Diviše z Divišova ves Komín na Morav� pro klášter tišnovský, zaplatila ostatek 
sumy trhové jeho synu Zdislavovi, kterýž v listin� 6. �ervna 1235 a násl. jmenoval se ješt�
p�íjmím ze Chlumce (nad Cidlinou), ale pozd�ji vystaviv si p�ed r. 1242 na skalnatém ostrohu 
v romantickém údolí �eky Sázavy na panství divišovském hrad nový, jejž nazval S ternber-
kem, od r. 1242 po�al se psáti ze Sternberka i s potomky svými a p�ijal do znaku zlatou hv�z-
du na modrém štít�. 

Zdislav ze Sternberka provázel králevice P�emysla do Rakous, byl roku 1253 �íšníkem a 
vyznamenal se nejvíce toho roku háje m�sta Olomouce proti 27zb�silým Kuman
m a Tatar
m 
a králi uherskému. Možno dosti, že odm�nou za své hrdinství obdržel severn� od Olomouce 
kus nevzd�lané zem�, na níž vyzdvihl druhý hrad Sternberk. Zem�el po r. 1263. 

Synové jeho byli Albert, Beneš, (1267, 1269) Jaroslav, Zdislav, Diviš a Jan .44) Albert do-
stav za díl Sternberk u Olomouce, stal se zakladatelem linie moravské. Jaroslav dostal za díl 
�eský Sternberk a byl od r. 1284 král. �íšníkem. Založil linii �eských Sternberk
. Zem�el r. 
1290. Jan obdržev od otce krajinu zdejší, stal se zakladatelem m�sta Uhl. Janovic. Odtud po�í-
naje uvádí se podíl Jan
v jako samostatný celek v dskách zemských. 

Za P�emysla O. I. a pozd�jších dvou panovník
 �eských Václava I. (1230-1253) a P�emys-
la Ot. II. (1253-1278) za�alo se hojn�ji užívati nových prost�edk
 k zvelebení d
chod
 králov-
ských, které v p�edešlých �asích byly velice zten�eny rozdáváním statk
 komorních. Nejd
le-
žit�jším prost�edkem bylo zavád�ní stavu m�stského v �echách po zp
sobu v zemích vlaš-
ských �i románských obvyklém. Založením m�st královských v �echách a vzd�láváním lesa 
na korunních statcích �etnými osadami rozmnožily se znamenit� d
chody královské. 

Ale ú�inek z toho vyhledávaný, sm��ující k sesílení moci královské naproti šlecht�, jejíž 
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moc byla se již velice rozmnožila, zmenšila se pon�kud tím, že také páni �eští za�ali si na 
svých statcích hled�ti v�tšího užitku zakládáním nových osad dle vzor
 královských. 

I páni �eští m�li v držení znamenitou �ást les
 a bylo možno �initi založení podobná t�m, 
která �inil král. 

Králové nemohli toho pán
m snadno brániti. Jestliže král sm�l uvésti cizí živel a vyníti jej 
ze zákonodárství zemského bez zvláštního svolení sn�movního, jestliže král odvozoval právo k 
tomu z pouhého titulu majetnosti na svých statcích, nemohl také šlecht� upírati práva, když i 
ona podobn� po�ínala si na svých statcích. 

I šlechta m�la na statcích svých rozsáhlou moc soudní a správní, mohla též postupovati 
�ásti pozemk
 svým poddaným, mohla v trhových vesnicích z�izovati rychtá�e a konšely. A 
�eho šlecht� ješt� k tomu se nedostávalo, toho dosahovala p�ízní král
, takže královskými pri-
vilegiemi dostávalo se jí svolení k takovým založením. Tak za�al rozdíl mezi obcemi králov-
skými a panskými, �ili, jak se pozd�ji �íkalo, poddanými neb ochrannými. Rozdíl záležel v 
tom, že n�která práva (sázení rychtá�
v a konšel
v a jiné s tím souvislé v�ci) byla v králov-
ských m�stech vykonávána od král
, v panských pak od vrchnosti. 

V dobách t�ch a z p�í�in výše uvedených sluší hledati založení Uhlí�ských Janovic, jichž 
v
kolí bylo již od XI. století uhlí�i hojn� obydleno. 

Jméno Janovice (p
vodn� Janovici)45) uvádí nás na Jan a, syna Zdislava z Divišova, který 
Janovice založil na místech vyklu�eného lesa brzy po vystav�ní hradu Sternberka a osadil sem 
poddané uhlí�e, jakož i jiné �emeslníky z panství sternberských. 

28Na rozdíl od n�kolika Janovic v �echách (nyní 15) byly nazvány Uhlí�skými.46) Jisto jest 
z knih konfirma�ních arcibiskupství pražského, že již ve XIV. stol. tak sluly. Nejstarší �ást 
m�sta - staré Janovice - sluší hledati kol hradišt� s kostelem sv. Jiljí. V podhradí tom stály prv-
ní domky, stav�né ze d�eva s podezdívkou kamennou. 

Kámen stavební brán z v
kolních návrší a lom
. Z pozd�jších seznam
 starousedlých zdá 
se, že m�ly Janovice p
vodn� kol 60 �ísel, což by poukazovalo na 400-500 obyvatel
. První 
domy byly as v místech nyn�jších �ísel 1-60.47) Mezi nimi byl i starodávný mlýn staro�eský 
(nyní olejna �ís. 32.), který sloužil nepochybn� uhlí�
m již p�ed založením m�sta, hnán jsa vo-
dou z potoka Janovického, vznikajícího dv�ma z�ídly u Kochanova a Lhoty Janovické. 

O nejstarších d�jinách Uhlí�. Janovic, jako o jiných poddaných místech dochovalo se zpráv 
po skrovnu. Více jest zpráv o majitelích panství. 

Zakladatel Janovic, Jan ze Sternberka, zem�el bezd�tek, nebo� ve druhé polovici XIII. sto-
letí m�l hrad �eský Sternberk i Uhlí�ské Janovice synovec Jan
v, syn Jaroslav
v Zdislav II. R. 
1311 obdržel Zdislav od svého p�íbuzného Tobiáše z Benešova, kanovníka pražského, panství 
konopištské, t. j. hrad Konopišt�, založený v I. polovici XIII. století od pán
 z Benešova, m�s-
to Benešov, vesnice Jarkovice, Ond�ejovice, Lhotu, Podhájí Velké i Malé, Radikovice, Ková-
�ovice a Semovice, což mu král Jan Lucemburský dv�ma majestáty z r. 1315 a 1327 potvrdil, 
takže potom Sternberkové ob�ma hrady vládli do r. 1590 a od toho �asu jména Konopištských 
ze Sternberka užívali.48) 

Za panování Jana Lucemburského byl stav zem� �eské neut�šený. Jind�ich z Lipé, maršá-
lek království �eského, osvojil si všechnu vládu v zemi. Proto král Jan hled�l se vymknouti z 
nez�ízeného poru�nictví zajetím Jind�icha z Lipé r. 1315. Z toho povstalo zbou�ení mocného 
p�átelství jeho v celé zemi. Také Zdislav ze Sternberka byl v po�tu pán
 králi Janu odporných; 
proto vytáhl král 24. listopadu roku 1317 proti jeho hradu �es. Sternberku; avšak Zdislav vyjel 
mu vst�íc a p�ijat jest na milost.49) Zdislav zem�el kol. r. 1350. Synové Zdislavovi byli Jaro-
slav, Zden�k, Petr a Jan, jemuž slíbeno kanovnictví pražské. 

Vlády �. Sternberka ujal se spole�n� s bratrem Petrem po smrti otcov� Jaroslav ze Stern-
berka. Janovice p�ipadly k dílu Jaroslavov�. Setkáváme se s ním r. 1359, kdy po smrti fará�e 
Slávka dosadil ke kostelu sv. Jiljí v Janovicích fará�e P�echa z Rad�e, pak r. 1366, kdy Václa-
va z Rad�e ustanovil fará�em v Divišov�.50) Byl také se strany �eské rukojmím, když dne 10. 



  19 
února r. 1364 u�inil Karel IV. jako král �eský d�di�nou smlouvu s Rudolfem IV., vévodou ra-
kouským, o vespolném d�d�ní.51) R. 1370 koupil k Janovic
m T�eš� na Morav� a r. 1371 blíz-
ký Kostelec. Jeho bratr Zden�k byl v letech 1339-1349 kanovníkem pražským, ale nedal se vy-
sv�titi. Za díl m�l Konopišt�. 29R. 1379 obda�il klášter benešovský na záduší manželek Johan-
ky a Kate�iny, r. 1352-1360 byl sudím dvorským. Zem�el okolo roku 1388. 

Za vlády Jaroslavovy a jeho nástupc
 vedlo se obyvatel
m janovickým dosti dob�e; oplý-
vali pom�rnou zámožností, což patrno z toho, že po založení university pražské r. 1348 odesí-
lali syn
 svých na vysoké u�ení. P�ípravy zajisté dostalo se jim v blízkém klášte�e sázavském, 
kde tehdy od r. 1341-1376 opatoval Albert XIV., muž v�decky vzd�laný. Zachovala se nám 
alespo� v listinách sou�asných jména t�ch, kte�í oddali se stavu duchovnímu. 

Jan, syn D�tlín
v, m�š�ana z Janovic, byl povolán po vystudování roku 1363 Michaelem, 
p�evorem kláštera kartusiánského, založeného r. 1341 na 30nyn�jším Smíchov�, za fará�e ke 
kostelu v Jindicích, kamž uveden v únoru toho roku fará�em janovickým P�echem z Rad�e v 
tamní správu duchovní. Jiný Jan, rodák z Janovic, byl 29. �íjna r. 1371 jmenován Albertem 
XIV., opatem sázavským, fará�em v Lochách u T�ebešic blíž �áslav�. T�ebík, kn�z z Janovic, 
stal se 14. zá�í 1395 fará�em v Psá�ích u Vlašim� ku podání pana Zde�ka ze Sternberka, který 
na tvrzi v Psá�ích sed�l. Byl uveden fará�em mechn�jovským. Václav, rodák z Janovic, byl 
ustanoven panoši Janem a Buskem ze Žíšova r. 1397 fará�em v Žíšov�. Po jeho smrti byl r. 
1400 v Žíšov� fará�em jiný Václav z Janovic.52) 

Jaroslav ze Sternberka, pán na Uhlí�. Janovicích, zem�el r. 1377. Synové jeho byli: Zde-
n�k, Markvart, Jaroslav a Albert. Zden�k (1364-1408) obdržel r. 1364 Psá�e, r. 1401-1408 Di-
višov a Zaje�ice (u Chrudim�) a stal se r. 1405 popravcem53) kraje Chrudimského. Markvart 
(1368-1404) m�l Ra�ice a n�co vesnic, jež r. 1399 prodal, na�ež m�l Veselí na Morav�. Ze-
m�el r. 1405. Po smrti Jaroslavov� ujal prvou polovici panství Sternberského s Uhl. Janovice-
mi Albert, pán na Konopišti, syn Zde�ka, r. 1388 zem�elého, zd�dil po vym�ení potomstva Pe-
trova r. 1405 i druhou polovici �. Sternberka a stal se tak pánem celého panství, jaké bylo za 
Zdislava II. Zem�el okolo r. 1413 bezd�tek a �. Sternberk, Uhlí�. Janovice i Konopišt� p�i-
padly Petrovi, synovi Zde�ka ze Sternberka, �e�eného z Konopišt� neb ze Psá�, r. 1408 zem�e-
lého. 

Brzy po smrti Albertov� povstal skoro celý národ �eský, povzbuzen byv u�ením mistra Ja-
na Husi, aby náboženství k�es�anské nejen ústy se vyznávalo, ale také aby život dle n�ho byl 
za�ízen. Když arcibiskup Zbyn�k zapov�d�l Husovi kázati v kapli betlémské, odešel Hus z 
Prahy a kázal lidu venkovskému kol Tábora. Celá krajina táborská lnula k u�ení Husovu, jež 
zasáhlo i panství �eskosternberské. Že hnutí to dotklo se i obyvatel
 Uhlí�ských Janovic, patr-
no z pozd�jších událostí. Ale majitel panství Petr Konopištský ze Sternberka byl nejúhlavn�j-
ším odp
rcem mistra Jana Husi a novot husitských. Roku 1414 provázel do Kostnice s n�kte-
rými pány �eskými a mistrem Št�pánem Pál�em, n�kdy fará�em z blízkých Košic, biskupa li-
tomyšlského Jana Železného jako horlivý žalobník proti Husovi. Vrátiv se po upálení mistrov�
(6. �ervence 1415) z Kostnice, oženil se po druhé54) s Perchtou z Krava�, jíž na zámku �eském 
Sternberce dne 30. zá�í 1415 dal v�nní list na 750 h�iven a 75 h�iven groš
v platu úro�ního.55) 
Po té odebral se 1. �íjna 1415 do �eského Brodu, kdež se byli sešli pánové odporní stran� hu-
sitské a zavázal se s nimi, že dle oby�eje p�edk
v svých ve všem chce v�ren a poslušen býti 
krále, církve �ímské a sboru církevního. 

Již za života krále Václava IV. vešly v oblibu tábory �ili shromážd�ní lidu k vzájemnému 
rozjímání o ví�e a ku p�ijímání podobojí zp
sobou. Na den 10. listopadu 1419, po smrti krále 
Václava IV., bylo rozepsáno takové shromážd�ní lidu v Praze. Ku shromážd�ní tomu táhl dne 
4. listopadu lid od Plzn�, Klatov, Domažlic a Sušic pod vedením B�e�ka Švihovského z Rie-
senberka a rytí�e Chvala a Kunaše z Mochovic. V Knín� dovolávalo se jich pomoci 300 pout-
ník
v z Ústí nad Lužnicí. Táhlo zajisté na n� od východu as 311300 jezdc
v, �ele	 to Petra 
Konopištského ze Sternberka, žoldné�
v z Hory Kutné, �ele	 Jana Ptá�ka z Pirkensteina na 
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Ratajích Hrazených a jiní pod vedením Petra Konopištského, hrozíce jim záhubou. Ale Petr ze 
Sternberka, nežli se zástupové spojili, obo�il se na Ústské, pobil jich mnoho a zajal jich 96.56) 
Vida nové posily od Knína, odtáhl s v�zni rychle p�es Uhlí�ské Janovice k Ho�e Kutné, kdež je 
dal za živa do nejhlubší šachty u kostela sv. Martina p�ed Kou�imskou branou smetati.57) Dne 
25. b�ezna 1420 m��il se Petr Konopištský jako v
dce královského vojska bojem se Žižkou u 
Sudom��e v Písecku, kde Žižka prokázal své um�ní vále�né, nedlouho po tom 19. kv�tna u 
Benešova a Po�í�í nad Sázavou. 

Když pak Žižka Vyšehradské, kte�í byli císa�i a králi Zikmundovi v�rni, skli�oval, p�itáhl 
1. listopadu 1420 Zikmund, aby pomohl svým a Žižku potrestal. Ale se špatnou se potázal. Po-
rážka jeho byla úplnou a tím žalostn�jší, že mezi padlými byl tak�ka výkv�t šlechty �eské i 
moravské. Padl tu také u Pankráce pán Uhlí�ských Janovic Petr Konopištský ze Sternberka. S 
ním také padl v�rný jeho druh a soused rytí� Aleš Krk ze Sob�šína. 

Vít�zné pokroky Husit
 pohnuly ponenáhlu tém�� všechno panstvo a rytí�stvo, že kone�n�
odhodlalo se p�istoupiti k jich stran� a od�íci se krále Zikmunda. Toho p�íkladu následoval i 
arcibiskup pražský Konrád z Wechty, který smluviv se stranou husitskou dne 21. dubna 1421 
p�istoupil ke �ty�em artikul
m pražským.58) Také poz
stalá vdova po Petrovi Konopištském ze 
Sternberka Perchta z Krava�, paní na �eském Šternberce a Uhlí�ských Janovicích, chtíc vyho-
v�ti poddaným svým, roku 1421 p�istoupila k Husit
m-Pražan
m se svými hrady Konopišt�m, 
Sternberkem, m�sty, vesnicemi, tvrzemi i se vší svou mocí slíbivši vésti a hájiti �ty� artikul

pražských.59) K tomu též zavázali se s paní svou Diviš z Tichonic, purkrabí hradu Sternber-
ského, purkmist�i, konšelé i všecky obce m�st v Benešov�, Divišov� a v Uhl. Janovicích, za�ež 
Pražané slíbili paní Percht� ze Sternberka a poddaným jejím, ježto k jich stran� p�istoupili, ne-
škoditi, anobrž obranou svou pomocni býti.60) 

Není divu, že Perchta z Krava� p�istoupila k v�tšin� národa. Vynikal� vždy rod z Krava�
bohatýrskou myslí a láskou k p�irozenému svému jazyku �eskému, a v�tšina rodu toho, jako 
Petr a Václav z Krava� a jiní stáli horliv� ke stran� podobojí. Tak zavedena v Uhlí�ských Jano-
vicích roku 1421 víra podobojí, kališnická, ku které se postupem �asu všecko obyvatelstvo 
p�iznalo. Poslední fará� katolický Adam odešel dle pov�sti, zaznamenané v pam�tní knize fary 
pyšelské, s fará�em tamním na Moravu.61) Farní chrám sv. Jiljí obsazován a spravován byl 
kn�žími od konsisto�e utraquistické dosazovanými, což trvalo plných 200 let. 

Poru�nictví nad sirotky po Petrovi ze Sternberka Petrem a Eliškou, pak synem Zde�kem z 
prvého manželství, který byl na vychování u pán
 z Rožmberka na T�eboni, jakož i správy je-
jich panství sternberského a konopištského a statku uhlí�skojanovického domáhal se Smil Ho-
lický ze Sternberka, horlivý p�ívrženec podobojích, vále�ník state�ný, který roku 1415 zpe�etil 
stížný list proti upálení mistra Jana Husi. P�ijel na Konopišt� a n�jaký �as 32tu vládl ob�ma 
hrady s manželkou Barborou z Pardubic. Zde narodila se mu 18. listopadu 1422 dcera Kunka, 
napotomní manželka slavného �eského krále Ji�ího z Pod�brad. Ale Perchta nechtíc ho míti 
poru�níkem, domohla se toho, že byl jmenován poru�níkem Aleš Holický ze Sternberka, což 
smlouvou 21. listopadu roku 1424 bylo dokonáno.62)

Po mnohých vít�zstvích Husit
 nad vojsky Zikmundovými byl celý sv�t p�esv�d�en, že 
jsou �echové nep�emožitelní a že po zlém s nimi se ni�eho nesvede. Pomýšlelo se tedy, zdali 
by po dobrém nedali se získati církvi. Sešel se církevní sn�m v Basileji ve Švýcarsku, kam �e-
chové vyslali své zástupce. Po delším jednání byla nad�je na vyrovnání. Mírn�jší - Pražané - 
stali se povoln�jšími, p�ísn�jší Husité - Tábo�i - žádali více. I povstalo z toho nep�átelství mezi 
�echy a ob� strany chystaly se k válce proti sob�. Perchta Sternberská z Krava� poslala Praža-
n
m lid ze svých panství Sternberka, Uhlí�ských Janovic a Konopišt�; v �ele lidu toho byl 
purkrabí Jakoubek z Božejova. Dne 30. kv�tna 1434 byla svedena bitva u Lipan, mezi Kolí-
nem a �eským Brodem. Tábo�i byli poraženi a Prokop Holý, slavný jich v
dce, padl. Kolik as 
vrátilo se Janovických z osudné bitvy té, nikdo pov�d�ti neumí. Po bitv� jednáno dále v Praze 
mezi posly basilejskými a �echy; jednání skon�eno dne 5. �ervence 1436 prohlášením tak 
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zvaných kompaktát, jimiž povoleny 4 artikule pražské. 

Statky �eský Sternberk, Uhlí�ské Janovice a Konopišt� m�l v deskách zemských zapsané 
ze sirotk
 výše uvedených Petr ze Sternberka dle dobrovolné úmluvy, u�in�né mezi otcem je-
ho a d�dem po matce Petrem z Krava�. Po bitv� u Lipan odstoupila Perchta �eský Sternberk a 
Uhlí�ské Janovice svému synu Petrovi, odst�hovala se na hrad Dubou, kterýž roku 1428 od 
Markety z Richemburka koupila (nyní v z�íceninách mezi Komor. Hrádkem a Lst�ním u Bene-
šova), pak roku 1440 na Velešín u Krumlova, hrad to ve XIII. století vystav�ný a ke konci 
XIV. století Rožmberky od Jana Michalce z Michalovic koupený, kdež 12. února 1447 zem�e-
la.63) 

Petr ze Šternberka nemaje d�dic
v, u�inil p�ed smrtí svou okolo roku 1439 po�ízení tako-
vé, že odkázal Konopišt� svému nevlastnímu bratru Zde�kovi.64) Sternberk pak s Uhlí�skými 
Janovicemi Alešovi Holickému ze Sternberka, svému poru�níku.65)

Tak stala se v�tev Holických ze Sternberka od roku 1439 vrchností Uhlí�ských Janovic, jež 
náležely, k panství �eskosternberskému.66)

Holi�tí ze Šternberka m�li jméno své od tvrze Holic u Pardubic, ve XIII. století vystav�né. 
Tvrz vystav�l bu	 Zdislav († 1263) nebo syn jeho Jaroslav († 1290) ze Sternberka. 

33Zbytky tvrze té dosud se v zahrad� p�i �. 79 spat�ují. Na ostatních místech tvrze stojí ny-
ní domy �. 43, 525 a 79.67) Od r. 1507 byla tvrz opušt�na a zanedbána byvši, se rozpadla.68) 

Aleš Holický ze Sternberka, nový pán na Uhlí�ských Janovicích, z
stal p�i ví�e pod jednou 
a vynikal nad své vrstevníky téhož u�ení mírností. Jsa smýšlení vlasteneckého, nep�ál rozbro-
j
m a rad�ji je mírnil. Od r. 1420 sloužil králi Zikmundovi, za�ež mu zapsán Slavkov na Mo-
rav�. Zikmund ho vyslal r. 1421 jako posla s listem svým na sjezd do �áslav�, kde sešli se Tá-
bo�i i Pražané, stavové �eští, moravští i slezští. V listu stav
m adresovaném poddával se Zik-
mund slovy prosebnými všem žádostem jejich. Ale nic mu to nespomohlo, nebo� ned
v�ra v 
jeho sliby byla všeobecná. Na sn�m� tom p�ijaty jsou jednosvorn� 4 artikule pražské a stavové 
vytkli ve zvláštním spisu 14 kus
, kterými se Zikmund proh�ešil proti svobodám a práv
m 
zem�. To p�im�lo Aleše Holického, že p�istoupil k Pražan
m a slíbil dáti pr
chod ví�e podobo-
jí na svých statcích. R. 1434 bojoval u Lipan na stran� Pražan
. Po smrti Zikmundov� r. 1437 
byl zvolen správcem král. �eského, než dosedl na tr
n ze� Zikmund
v Albrecht, vévoda ra-
kouský. 

Po smrti Albrechtov� stál pevn� p�i stran� p. Hynce Ptá�ka z Pirkensteina na Hrazených 
Ratajích, hlavy strany podobojí a když po náhlé smrti téhož na Ratajích dne 27. srpna 1444 stal 
se hlavou strany podobojí Ji�í z Pod�brad, p�idal se k stran� Pod�bradov�. V �ervenci r. 1451 
byl se synem svým Petrem p�ítomen sn�mu v Benešov�, kde jednáno o to, aby n�mecký císa�
Fridrich vydal do �ech mladého krále Ladislava, svého sv��ence. 

Aleš Holický ze Sternberka sídlel ponejvíce na K�ivoklát�, kterýž hrad m�l v zástav� od 
12. zá�í 1422 a zem�el tam 19. b�ezna 1455 u vysokém stá�í. T�lo jeho bylo poh�beno v klášte-
�e sázavském.69) Ženat byl s Eliškou Libu�ovou z Dubé a po druhé s Eliškou z Boskovic. Syn 
jeho Petr z prvého manželství, od r. 1444 sed�ním na Leštn�, stál v�rn� p�i stran� podobojí a 
zem�el p�ed otcem svým r. 1454. M�l za manželku Annu ze Seinsheim-Schwarzenberka. Ze 
života jeho je to zajímavo, že 23. kv�tna 1448 od�al v �ele 400 jízdných z Prahy utíkajícímu 
vyslanci papežskému kardinálovi Karvajalovi p
vodní list kompaktát, nejdražší poklad národa, 
jež sob� kardinál „vyp
j�il k nahlédnutí do nich“.70)

Jeho syn Petr d�dil po d�du svém Alšovi roku 1455, jsa ješt� nezletilým, hrad �eský Ster-
nberk s panstvím a roku 1454 po otci svém Leštno v Benešovsku, kterýž hrad otec jeho roku 
1448 po matce své Elišce Libu�ové z Dubé zd�dil. Poru�níkem jeho po smrti mat�in� byl Jin-
d�ich z Rožmberka a po brzké smrti téhož († 1457) jeho p�íbuzný a soused Zden�k Konopišt-
ský ze Sternberka, který sv��ence svého sobeckým svým jednáním strhl do bídy. Zden�k ze 
Sternberka zdvihl totiž z uražené hrdosti a neúkojné zištnosti odpor proti dávnému p�íteli své-
mu, králi Ji�ímu z Pod�brad, a tím zavdal podn�t k válce ob�anské, a� mu byl král až dotud ve-
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likou p�ízní a d
v�rou naklon�n. 

P�idržel se krále uherského Matyáše, který cht�l koruny �eské dosáhnouti k rad� papežské. 
Vložil také houfy žoldné�
 svých na hrad �eský 34Sternberk. Mladý majitel panství �es-
kosternberského Petr Holický necht�je neb nemoha do neblahých pom�r
 t�ch zasahovati, ute-
kl se do Moravy do T�ešt�, kde roku 1476 se oženil s Kate�inou z Rožmberku. 

V �ervenci roku 1467 dobyli voje Ji�ího z Pod�brad obou hrad
 mladého Petra Holického 
�eského Sternberka i Leštna. Král Ji�í p�ipojil je ke korun� královské. Panství �eskosternber-
ské zastavil král rytí�i Janu Kostkovi z Postupic, hradu Leštna postoupil svému synu Hynkovi, 
knížeti Minsterberskému. Ale po smrti krále Ji�ího († 1471) zmocnil se roku 1477 Petr Holic-
ký ze Sternberka pomocí svých p�átel zbrojnou rukou hradu Leštna. Roku 1479 bylo pak u�i-
n�no narovnání mezi nástupcem Ji�ího z Pod�brad králem Vladislavem a Matyášem, králem 
uherským, p�i kterém vyjednáno i to, aby panství a všelijaká zboží Sternberk
m od�atá, zase 
byla vrácena. V následku smlouvy té Petr Holický hrady své Leštno a �eský Sternberk zp�t 
obdržel. Tím p�ešly roku 1485 Uhlí�ské Janovice z rukou Jana Kostky z Postupic pod pravo-
moc Petra Holického ze Sternberka. 

V letech 1492-1500 pracoval Petr Holický k žádosti krále Vladislava s jinými na sepsání 
nového z�ízení zemského. Roku 1507 stal se nejvyšším sudím a roku 1510 nejvyšším komor-
níkem království �eského. Také býval hejtmanem kraje kou�imského.71)

Zem�el dne 4. �ervna r. 1514 na hrad� Leštn� a poh�ben v T�eboni, jakož i poz
stalá po 
n�m vdova Kate�ina z Rožmberka († 1521). 

V dobách kralování Ji�ího z Pod�brad panoval v �echách veliký blahobyt, nebo� zavedl Ji-
�í d
raznou vládou svou veliký po�ádek v zemi. Kupci a obchodníci sm�le po silnicích cesto-
vali; to zp
sobilo na trzích �eských hojnost a lacinost všeho zboží a pot�eb obecného života. 
Blahobyt takový potrval i za prvních let kralování Vladislava Jagellonského. Byl patrným i v 
Uhlí�ských Janovicích. V dobách t�ch zmáhaly se zde živnosti a �emesla, ano d
chod
m m�st-
ským tak dob�e se vedlo, že koupila obec na po�átku XVI. stol. (p�ed r. 1514) od Petra Holic-
kého ze v Sternberka v Kochanov� 2 dvory kmetcí s p�íslušenstvím72) za 185 kop groš
 �es-
kých. P�ed r. 1500 vystav�la si obec pivovar, který stál v místech nyn�jších �ísel 113. a 114. a 
z n�ho vrchnosti platila tak zvané pivovarné. 

Syn Petra Holického Jan byl od r. 1516 hejtmanem kraje kou�imského, dal sešlý hrad Ster-
nberk opraviti,73) sídlel tam, p�ijížd�l �asto do Uhlí�ských Janovic, ud�lil ob�an
m výsadu, 
aby mohli statky své sami do knih zapisovati, o statku svém voln� nakládati a dle práv králov-
ských m�st se �íditi. Také ud�lil r. 1540 obci znak „osmipaprskovou hv�zdu sternberskou“. 

Neznáme listiny o ud�lení znaku toho. Obec o listinu tu, jakož i o jiné p�išla po vzbou�ení 
ob�an
 z p�í�in náboženských proti vrchnosti r. 1627. Tenkráte p�edložiti jí bylo veškeré privi-
leje „k nahlédnutí“ poru�ník
m Václava Ji�ího ze Sternberka. O výsadách t�ch d�je se po-
všechná zmínka v listu výsadním z r. 1692, kterýž jedin� v originálu se zachoval v archivu 
m�stském. 

Za doby Jana Holického ze Sternberka sho�ely dne 2. �ervna r. 1541 dsky zemské, uložené 
na hrad� pražském, drahocenné to právní listiny ce35lého království �eského. Na sn�mu, ko-
naném 5. prosince r. 1541, stalo se snesení, aby každý majitel statku na p�edch
dci svém vy-
žádal sob� ústní prohlášení p�i dskách a na tom základ� nový vklad do desk si po�ídil, anebo 
aby p�edložil listinu, kterou mohl prokázati právo vlastnické nebo jiné v�cné k statku desko-
vému. Jan Holický ze Sternberka dal statky své v obnovené dsky zemské vepsati, jmenovit�: 
Leštno, zámek, dv
r poplužný a ves s pivovarem, s 2 kr�mami a dvory kmetcími s platem; dá-
le S ternb erk, zámek s m�ste�kem, dvory pusté v �ejkovicích a Dolanech, vesnice Otryby s 
dvorem a podacím kostelním, Tichonice s dvorem a podacím kostelním a most p�es Sázavu se 
clem, m�ste�ko Uhl í � ské Jano vice  s podacím kostelním, ves Lhotu Janovickou, m�ste�ko 
Divišov s podacím kostelním a ostatní zboží, které bylo nemalé.74) 

Obec Uhlí�ské Janovice žádala Jana Holického ze Sternberka, aby jí též deskový statek 
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Kochanov v dsky zem. vložil. Jan Holický ze Sternberka požádal císa�e Ferdinanda I. za svo-
lení, aby mohl statek ten obci do desk vložiti. Císa� a král Ferdinand I. svolil k tomu následují-
cí listinou, adresovanou „urozenému Volfovi staršímu z Krajku na Nové Byst�ici“ nejvyššímu 
purkrabí pražskému: „Urozený, v�rný Náš milý! V�d�ti dáváme, že jsme povolení Naše k to-
mu dali a toho dopustiti rá�ili, aby urozený Jan Holický ze Sternberka na �. Sternberce, v�rný 
Náš milý, ves Kochanov poddaným svým m�ste�ka Uhlí�ských Janovic zase do desk zem-
ských vložiti mohl, o �emž to v�douce porou�íme, aby relatorem k dskám zemským byl a do-
ložené povolení Naše stran toho vkladu vložiti a zapsati dal, jiná�e ne�iníce. Dáno na hrad�
pražském v úterý v den sv. Vincence léta Pán� r. 1544, království Našich �ímského �trnáctého 
a jiných osmnáctého. Ferdinand.“75) 

Po svolení tom u�inil Jan Holický p�i dskách ústní prohlášení, na jehož základ� vepsán do 
desk zemských tento doslovný zápis (v nové �eštin�): „V sobotu po sv. Pavlu na víru obrácení 
r. 1544 Jan Holický ze Sternberka, poz
stalý d�dic n�kdy Petra ze Sternberka, otce svého, v 
Kochanov� dva dvory kmetcí s p�íslušenstvím, t. j. s d�dinami, lukami, lesy, potoky, rybníky 
36i se vším panstvím, to vše, což jest tu nadepsaný n�kdy Petr sám m�l a držel a prve p�ed sho-
�ením desk nížepsaným purkmistru, konšel
m a vší obci m�ste�ka Uhlí�ských Janovic v dsky 
zemské kladl, tak vložil je trhem zase za dlouho v týž dsky jakožto syn a d�dic nadepsaného 
n�kdy Petra, výš jmenovaným purkmistru, konšel
m i vší obci m�ste�ka Janovic Uhlí�ských 
nyn�jším i budoucím ve 185 kopách groš
 pražských, �eských, prve zaplacených po stu gro-
ších pražských, jakž n�kdy otec jeho, tak i on právem zemským tržištním vyplacen jest.“76) 

Jan Holický ze Sternberka ud�liv obci rozli�né výsady, byl v oblib� ob�an
 janovických. 
A�koliv m�l mnoho statk
, upadl p�ece v dluhy.77)

P�í�inou toho byly nákladné stavby, jako p�estavba hradu Sternberka i Leštna, závod�ní v 
p�epychu a vydržování zástup
 služebník
. Nejen Jan Holický, ale i Rožmberkové, Hrade�tí, 
Lobkovicové, Švamberkové, Kolovratové, Kinští, Tr�kové a mnoho jiných rod
 byli doby té 
velmi zadluženi, nemajíce ani jm�ní hotového ani úv�ru. U Jana Holického byla též p�í�inou 
toho velmi �etná rodina - m�l 15 d�tí. Manželkou jeho byla Dorota Bezdružická z Kolovrat. 

Jestliže takový nedostatek mají bohá�i, co možné �íci o druhých? Nechmež tu mluviti his-
torii samu ústy p�ítele národa �eského z národa francouzského Arnošta Denise,78) kde mluví o 
druhé polovici XVI. století: „Dan� jsou t�žké, ale zvlášt� špatné rozd�lení berní a zlo�ády roz-
vrhování a vybírání jich obt�žují zemi dluhy. Ku konci XVI. století bern� dosahují tém�� mili-
onu tolar
, �íslici to zna�nou pro tu dobu. Výdaje jak státu tak jednotlivc
 rozmnožili se rych-
leji nežli než p�íjmy. Tím se zem� vy�erpává. Na správu zem� v�nuje se t�i nebo nanejvýš p�t 
ze sta, ostatní peníze stráví výpravy proti Turk
m. A to jsou jen platy odvád�né panovníkovi; 
k tomu dlužno p�idati náklady na správu místní, na vydržovaní kostel
 a kn�ží, jichž statky 
skoro všude byly zabaveny, na jízdní stráže, na podpory, jež obce v potravinách a v pen�zích 
musí udíleti chudým, na dobrovolné dary ú�edník
m panským a ú�edník
m královským. Bez 
pen�z a dar
 od nikoho nedosáhne se ni�eho. Kdykoliv ú�edník se žení neb provdává n�které z 
d�tí svých, zve pány konšely; tito odpovídají vždy podle stejného formulá�e: „A�koliv žádost 
vaše slušná a k�es�anská jest, již by jedenkaždý pobožný �lov�k u sebe snadn� místa dáti m�l“, 
nicmén� brání tomu ú�ední jednání, že nemohu p�ijíti; za sebe posílají soudek piva v�tší neb 
menší dle toho, jak d
ležitá jest osoba.“ 

Protože stav
m uloženo jest vybírati berní, vyžadují od svých poddaných více, než se 
srovnává s pom�rem, a k prosp�chu svému zdržují �ást poplatk
, vybíraných jménem králo-
vým. Tak zm�nily se pom�ry od dob Pod�bradových. 

Jan Holický ze Sternberka zem�el r. 1548 v 72. roce v�ku svého. Nejstarší syn jeho Aleš 
(* r. 1498) byl r. 1529-31 hejtmanem na hrad� kolínském a tu r. 1531 zem�el. Otce p�e�kali 
pouze dcera Anna, provdaná za Alberta z Guttenšteina a synové Old�ich (* 1505), Václav a 
Otakar, kte�í d�dictvím otcovským nedíln� vládli. Old�ich býval hejtmanem kraje kou-
�im37ského a zem�el okolo r. 1566. Požíval vážnosti v zemi; že ho sám mocný Petr z Rožm-
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berka v záv�ti své z r. 1545 poru�níkem domu rožmberského ustanovil, kterouž správu vedl do 
r. 1551, kdy panu Vilémovi z Rožmberka statky postoupil.79) Ale pon�vadž tenkráte na hrad�
leštenském t�žce stonal, zastupovali ho plnomocníci He�man Malovec z Malovic a Vilém 
Vojkovský z Milhostic a na Jemništi. Býval až do své smrti ve zvláštní p�ízni u pán
 z Rožm-
berka, býval od nich v záležitostech d
ležitých vždy o radu tázán, jakož i ke všem rodinným 
slavnostem na hrad krumlovský zván. Vilém z Rožmberka, vlada� Rožmberk
 na svých �as-
tých cestách z Krumluva do Prahy ke dvoru královskému, k sn�m
m i jiným záležitostem, ne-
opomíjel zavítati k p�íteli svému na hrad leštenský a svým valným, nádherným komonstvem 
napl�oval skvostné komnaty jeho.80)

Po bezd�tné smrti Old�ichov� pod�lili se Václav a Otakar o svou otcov38skou i bratrskou 
poz
stalost tím zp
sobem, že obdržel Václav panství sternberské s Uhlí�skými Janovicemi, 
Otakar panství leštenské,81) ale r. 1589 svévoln� me�em se probodl.82) Oba tito Sternberkové 
byli vychováni p�i dvo�e pán
 z Rožmberka; Václav u p. Viléma, Otakar u Petra Voka; prová-
zeli je po cizích zemích u�íce se p�i nich mrav
m a zp
sob
m panským. Panství leštenské d�-
dila po n�m dcera Dorota, provdaná od r. 1587 za Václava Smi�ického ze Smi�ic na Náchod� a 
Škvorci, po druhé za Maxmiliána Tr�ku († 1597), po t�etí za Krištofa hr. Fürstenberka, který r. 
1614 zem�el. Leštno dostalo se po její smrti (12. �ervna 1633) d�tem z t�etího manželství.83)

Václav, pán na Uhlí�ských Janovicích, cestoval p�ed r. 1552 ve Vlaších a byl velmi vzd�-
laný. Od r. 1566 bydlel stále na Sternberce, byl ješt� r. 1571 na sn�mu pražském a zem�el r. 
1576. První manželkou jeho byla Maria Anna z �í�an,84) druhou Hedvika z Hasenburku, 
ovdov�lá Smi�ická od r. 1575. Poru�níci syn
v Old�icha a Petra Karla prodali r. 1579 t�i ves-
nice. R. 1580 dosáhli synové let.85) Po smrti Old�ichov� Petr Karel sám m�l Sternberk a Uhlí�-
ské Janovice. Za �asu krále Vladislava Jag. (1471-1516) po�ala šlechta stavu m�stskému sahati 
do starodávných privilejí, kterými jemu prop
j�eno bylo výhradné právo k provozování jistých 
živností. Po�ala� va�iti pivo na prodej p�i zámcích svých a brániti poddaným, aby nesm�li bráti 
piva z m�st ani voziti obilí do m�st na trhy a p. Jak v p�edu uvedeno, byl Petr Holický ze Ster-
nberka také �lenem komise, která m�la upraviti zemské z�ízení. R. 1500 bylo dílo to dokonáno 
zvlášt� prací výte�ného znalce práv Rendla z Úšavy, tehdy písa�e zemského, a jako z�ízení 
zemské krále Vladislava vydáno tiskem.86) Zákonník ten sepsán byl docela ve smyslu šlechty, 
a pánové a rytí�i položili v n�m sob� za právo vše, �eho domáhali se proti stav
m ostatním; z 
toho povstaly bou�e proti šlecht�. Rendl pak zp
sobil si hn�v nesmi�itelný; samo jméno jeho 
stalo se p�ezdívkou; „rendlovati“ zna�ilo tolik, jako falšovati prameny. Patrno, že obec Jano-
vická m�la pivovar p�ed r. 1500, jinak by jí vrchnost nebyla z�ízení téhož povolila. Ano po vy-
dání zákonníku Vladislavova vystav�l Petr Holický poblíž svého hradu Sternberka pivovar. O 
n�m �iní se zmínka v dskách zemských r. 1571.87) 

Spory o va�ení a prodej piva do obcí téhož panství potrvaly tém�� celé století. Aby Jano-
vi�tí práva svého k va�ení piva, jež jim ú�edníky panskými všelijak bylo st�žováno, uhájili, 
požádali p�i nastoupení panství Petra Karla Holického, aby jim starodávné právo k va�ení piva 
potvrdil. Týž u�inil tak dne 8. zá�í 1584 následujicím listem výsadním: „Já Petr Karel Holický 
ze Sternberka a na �eském Sternberce nad Sázavou, to svým i d�dic
v a potomk
 budoucích 
svých jménem vyznávám tímto listem všem v
bec p�ede všemi, kdekoli �toucí slyšán bude: že 
purkmistr a konšelé sami od sebe i na míst� vší obce m�ste�ka Janovic Uhlí�39ských p�edstou-
pivše p�ede mne, mne jsou, abych jim na va�ení piva takový m�ste�ku Janovic
m Uhlí�ským 
list vejsadní aneb majestát svobodný dal, za to ponížen� prosili, i to doloživše, že oni purkmis-
tr a konšelé nyn�jší i budoucí chtí a mají k tomu, aby �asto psané m�ste�ko pivy dobrými a 
vhodnými vždycky �asn�, tak aby lidé p�espolní, aniž domácí sob� co do toho st�žovati nem�-
li, co pot�ebno bylo dohlédati a to ve svém opatrování míti. I tu já z po�átku psaný Petr Karel 
Holický ze Sternberka a na �eském Sternberce nad Sázavou vyrozum�vši, poznal jsem vp�ed 
jmenovaných purkmistra a konšel
v i na míst� vší obce m�ste�ka Janovic Uhlí�ských podda-
ných svých slušnou a poníženou žádost a chtíce tomu, aby to všecko m�ste�ko mé Janovice 



  25 
Uhlí�ské se rozši�ovalo a lidé poddaní moji nyn�jší i budoucí se rozmnožovali a hojn�jšími 
živnostmi opat�eni jsouce snázeji se živili, tuto milost jim purkmistru a konšel
m i vší obci 
m�ste�ka Janovic Uhlí�ských, poddaným svým nyn�jším i budoucím jsem u�inil a tímto ma-
jestátem �iním a tu moc dávám sám od sebe i na míst� d�dic
v a budoucích svých neporušitel-
n�, aby, jakž jsou od starodávna v témž m�ste�ku Janovicích Uhlí�ských pivovaru, piva va�íce 
užívali, aby tolikéž oni purkmistr i konšelé i všecka obec m�ste�ka Janovic Uhlí�ských, pod-
daní moji nyn�jší i budoucí, též toho pivovaru piva va�íce neprom�niteln� užívali a již po 
dnešní den svobodn� užívati moci budou a to bez mé, d�dic
v a potomk
 budoucích mých i 
každého �lov�ka všelikteraké odpornosti a p�ekážky na budoucí a v��né �asy; však tak, a p�i 
tom s tou znamenitou výminkou, aby p�ed�e�ený purkmistr a konšelé i všecka obec m�ste�ka 
Janovic Uhlí�ských, poddaní moji nyn�jší i budoucí, kdo již tak pivo va�íce v tom pivovaru, že 
mají mn�, d�dic
m a budoucím potomk
m mým z jednoho každého varu piva po jedné kop�
míšenské88) místo p�edešlého pivovarného dávati nyní a na �asy budoucí; a takovou jednu ko-
pu míšenskou hned osob�, ode mne k tomu z�ízené, prve, nežli by (kdo by tak pivo va�iti m�l) 
zava�il, bez zadržování skládal a skládali. Na potvrzení a zdržení toho pe�et svou vlastní svým 
jistým v�domím a kone�nou v
lí k tomuto listu jsem p�iv�siti dal; a pro lepší toho jistotu do-
žádal jsem se urozených pana Ctibora Drachovského z Drachova a na Broumovicích a pana 
Adama �ejky z Olbramovic a na Všechlapech, že jsou také k tomuto listu sv�domí pe�eti své 
vedle mé p�itisknouti dali. Jehož jest datum na �eském Sternberce nad Sázavou den památný 
narození blahoslavené panny Marie, léta Pán� tisícího p�tistého osmdesátého a �tvrtého. Petr 
Karel Holický ze Sternberka. - Ctibor Drachovský z Drachova a na Broumovicích. - Adam 
�ejka z Olbramovic na Všechlapech.89)

Mimo výsadu na va�ení piva ud�lil obci výsadu, aby, zem�e-li kdo bez d�dic
, polovice 
statku p�ipadla záduší a druhá obci. 

R. 1596 koupil Petr Karel Holický k panství statek št�pánovský s Dalkovicemi a r. 1603 
�enovice a Dalov;90) býval krajským hejtmanem, zem�el 28. zá�í 1608 a byl poh�ben v krypt�
kostela divišovského.91) První manžel40kou jeho byla Sidonie z Guttensteina,92) druhou Anna, 
purkrab�nka z Donína, od r. 1606. Ji ustanovil opatrovnicí nad dítkami a odkázal jí statky Št�-
pánov s Dalkovicemi; zem�ela r. 1609.93) Syn Petra Karla Old�ich Holický ze Sternberka do-
sáhnuv zletilosti, ujal Sternberk a po maceše Št�pánov, koupil r. 1614 K�ešice a ú�astnil se 
tehdejšího ruchu politického. Ob�an
m uhlí�skojanovickým potvrdil práva Janem a Petrem 
Karlem jim ud�lená, a rozší�il je o právo sirot�í, t. j. aby nad statky sirotk
 bd�li a je do jich 
zletilosti spravovali. Byl ve špatných pom�rech finan�ních a vyp
j�oval si jak od obce tak i od 
jednotlivc
 peníze. Dluhy spláceli nástupcové jeho tím, že je po bitv� b�lohorské poukazovali 
na gruntech, které ze své moci novým držitel
m sv��ovali. �asto býval p�i t. zv. „soudech“ 
osobn� s Jakubem písa�em d
chodním p�ítomen a vybírati dal „odúmr�“, kterou pak purkmist-
ru a konšel
m odevzdati poru�il.94) R. 1613 pojal za manželku Elišku Mandalenu, dceru ryt. 
Sezemy z Vrtby a Judity Špa�ovské z Lisova. Zem�el na svém zámku �. Sternberce v mladém 
v�ku roku 1618 v m�síci kv�tnu,95) zanechav �ty�letého syna Václava Ji�ího a t�íletou dceru 
Veroniku Polyxenu. Old�ich Holický ze Sternberka nesú�astnil se povstání stavovského a pro-
to nebyly statky panství �eskosternberského konfiskovány.96) Ale po p�íklad� jiných cizozem-
ských vrchností, jichž se do �ech nahrnulo veliké množství a kterým statky šlechty �eské bu	
byly darovány neb za babku prodány, po�ali poru�níci �ty�letého syna Old�ichova Václava Ji-
�ího ze Sternberka, matka jeho Eliška Mandalena z Vrtby, d�d jeho Sezima hr. z Vrtby na Vo-
ticích a Vrchotových Janovicích a Št�pán Ji�í hr. Sternberk na Postoloprtech a Pátku97) prová-
d�ti protireformaci katolickou a uvád�ti poddané pod rozli�nými záminkami v t�žší porobu. 
Poru�níci omezili privileje, dané Janem, Petrem Kar41lem a Old�ichem ze Sternberka ob�an
m 
janovickým, tím, že všechna opat�ení a na�ízení konšel
 byla p�edkládána ku schválení. 

Vdova Eliška Mandalena provdala se r. 1625 za Adama ml. ze Sternberka na Postoloprtech 
a Pátku, hejtmana kraje žateckého, syna Št�pána Ji�ího, a po t�etí r. 1635 za Jaroslava Bo�itu z 
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Martinic, n�kdejšího místodržitele, krutého pronásledovatele nekatolík
 († 1643). Václav Ji�í 
došed let svých ujal se panství zd�d�ných a byl po tehdejším zp
sobu diplomem císa�e Ferdi-
nanda II. dat. v �ezn� dne 3. ledna 1637 povýšen do stavu hrab�cího. 

Ob�an
m janovickým stvrdil omezená privilegia p�edk
 svých i poru�ník
, ale vymínil si, 
aby jm�ní „z grunt
 sb�hlých“ jemu p�ipadlo. Po zp
sobu okolních vrchností zahnízdily se 
však nešvary poddanské a privilegia byla pouze na papí�e. 

Václav Ji�í byl muž vzd�laný a zajímal se o d�jiny svého rodu. Sestavoval genealogii Ho-
lických, k �emuž si vyp
j�oval r. 1638 n�které památky od Polyxeny Lobkovicové z Perštý-
na.98) R. 1649 stal se kr. radou. Cís. diplomem ze dne 24. prosince 1661 byla všem Sternber-
k
m, tedy i Holickým, hodnost �íšských hrabat obnovena, restituována a jim predikát „vyso-
ceurozený“ p�id�len.99) Roku 1651 koupil Václav Ji�í od komory královské zadlužené Rado-
vesnice u Kolína a nemálo je zvelebil.100) 

42Roku 1677 p�ikoupil od ryt. Adama Ji�ího Záborského z Brlohu statek Veltruby u Kolí-
na.101) Matka jeho Eliška, provdaná od r. 1635 po t�etí Martinicová, dala r. 1637 synu svému 
Václavu Ji�ímu za cho� sle�nu Voršilu Polyxenu, dceru Jaroslava Bo�ity z Martinic a první je-
ho manželky Marie Eusebie ze Sternberka († 1634), a dce�i své Veronice Polyxen� za chot�
syna nyn�jšího svého manžela, hr. Bernarda Ignáce z Martinic. Z
stávajíc s chot�m svým Ja-
roslavem Bo�itou z Martinic, nejvyšším purkrabím, neustále v Praze, psávala d�tem svým na 
�eský Sternberk velmi piln� a sd�lovala jim všecky své drobné starosti i novinky z ve�ejného 
života. List
 t�ch zachovalo se pouze jedenáct z let 1638-1640. 

Z list
 patrno, že hr. Eliška byla paní ducha bystrého a matkou milující, i p�i tom horlivou 
vlastenkou, která jazyk �eský dob�e ovládala a slohem uhlazeným psala. Patrný to d
kaz vzd�-
lání žen �eských v dobách p�edb�lohorských. Zem�ela r. 1643. 

Václav Ji�í m�l z manželky své Voršily Polyxeny 3 syny a dv� dcery. Synové byli: Jaro-
slav, Jan Václav a Ferdinand Karel. Dceru Eleonoru provdal za hr. Hanuše z Trautmannsdorfu, 
pána na Pe�kách a Litomyšli; dcera Barbora šla do kláštera karmelitánek, r. 1671 arcibiskupem 
Sobkem z�ízeného. Syn Jaroslav jsa zdraví nevalného oddal se stavu duchovnímu. Otec jeho 
staral se piln� o to, aby pomocí vlivuplných p�átel a p�íbuzných synu svému opat�il prebendy 
co nejvýnosn�jší a nešet�il za tím ú�elem ani zna�ných náklad
. Snažení jeho neminulo se 
ú�inkem. 

Mladý Jaroslav stal se již r. 1661 kanovníkem olomouckým a r. 1665 i pasovským.102)
Když pak dne 31. kv�tna 1668 nov� jmenovaný arcibiskup pražský Jan Vilém hr. Libštejnský 
z Kolovrat zem�el, namáhal se hr. Václav všemožn�, aby uprázdn�ný stolec arcibiskupský do-
stal se synu jeho. Ale zde vliv jeho a p�ímluvy p�átel u císa�e nesta�ily. Již dne 10. �ervna 
1668 jmenován byl arcibiskupem Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka, biskup královéhra-
decký. S mužem tím seznámil se hr. Václav Ji�í v letech d�ív�jších, nejspíše na sn�mu zem-
ském. D
v�rnost mezi nimi tak rychle vzr
stala, že Mat. Ferd. Sobek byl nejd
v�rn�jším p�íte-
lem hr. Václava Ji�ího. O d
v�rnosti té sv�d�í dopisy Sobkovy hr. Václavu Ji�ímu psané bu	
na �eský Sternberk neb do Radovesnic. Listy ty, vesm�s psané, jsou formou, obsahem a 
up�ímnou nelí�enou srde�ností velmi zajímavé.103) 

Nyní po�al sám arcibiskup Sobek horliv� vyjednávati, aby hr. Jaroslavovi n�jaké jiné bis-
kupství jaksi v náhradu za práv� zma�enou nad�ji opat�il. P�íležitost k tomu byla dosti dobrá. 
Uzav�el� císa� Ferdinand II. se svolením papeže Urbana VIII. již roku 1630 rozd�liti p�íliš roz-
sáhlou diecési �eskou tak, aby vedle stolce arcibiskupského v Praze 4 nová biskupství a to v 
Hradci Králové, Litom��icích, Plzni a Bud�jovicích byla z�ízena. Ale jednání o to protahovalo 
se nad míru. Teprv za Ferdinanda III. bylo r. 1656 založeno biskupství litom��ické a za Leo-
polda I. r. 1664 biskupství hradecké, je43hož prvním biskupem Sobek sám již dne 1. kv�tna 
1660 císa�em byl jmenován. Stav se nyní arcibiskupem, hodlal z�íditi v Plzni biskupství pro hr. 
Jaroslava Holického ze Sternberka. Ale proti všemu nadání katoli�tí m�š�ané postavili se tomu 
na odpor, necht�jíce d�kanský sv
j kostel sv. Bartolom�je k tomu prop
j�iti. 
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Sobek píše na Sternberk 24. b�ezna 1670: „Já jich k tomu kone�n� p�ivedu. Mého Jarosla-

va neopustím.“ 
Ale plze�ští nepovolovali. Tu píše Sobek v rozhorlení 3. �ervence 1671: „Musím drobet 

pýchu plze�ských zkrotiti. Za�ídím biskupství v Klatovech a pak jméno „Plze�ský kraj“ musí 
zrušeno býti a „Klatovský kraj“ se jmenovati.“ 

Když jednání s Plze�skými se neda�ilo, obrátil se arcibiskup do Klatov. Ale i zde potkal se 
s naprostou neochotností. Píše o tom na Sternberk 16. listopadu r. 1670 takto: „Klatovští cht�jí 
míti biskupa, ale necht�jí dáti domy pro bydlení. Já jsem jim pravil, zdaliž se domnívají, že 
mohu vystav�ti byt pro biskupa v pov�t�í. Ale i kdyby možno bylo, obávám se, že budou na�í-
kati, že jim beru prospect do nebe.“ A dne 2. dubna r. 1671 píše: „Klatovští se hrub� oponírují 
a vykazují místo (grobiáni N. B.) v p�edm�stí mezi špitálníky. Míním, že císa� jiná�e se roz-
myslí. Kupuji jeden state�ek kuchy�ský malou míli od Klatov.“ 

I zdálo se, že v Klatovech biskupství z�ízeno bude a císa� Leopold I. jmenoval v sezení 
tajné rady státní dne 21. �ervna r. 1671 hrab�te Jaroslava Holického ze Sternberka biskupem 
klatovským. 

A p�ece na konec jednání se rozbilo. Biskupství v západních �echách potom již v
bec z�í-
zeno nebylo. Za tak smutných okolností pomýšlel arcibiskup pro hr. Jaroslava bu	 na bis-
kupství královéhradecké, jehož jmenovaný biskup Jan Fridrich hr. z Valdštýna o biskupství ve 
Vratislavi dosti nad�jn� se ucházel, nebo na litom��ické, jehož biskup Maxmilián Rudolf svob. 
pán ze Šlejnic, stále churav�l. Ale i tyto nad�je na ten �as zklamaly. Hr. Jaroslav stal se teprve 
dne 26. �íjna r. 1675 skute�ným biskupem a to v Litom��icích. Pot�šitelné této pro n�ho udá-
losti arcibiskup však se nedo�kal: zem�el� již p�ed tím dne 29. dubna téhož roku. 

Hrab� Jaroslav byl biskupem v Litom��icích do 12. dubna r. 1709, kdy zem�el. 
Syn Jan Václav byl ur�en ku spravování statk
 otcovských. Bratr jeho Ferdinand Karel byl 

vojínem a zem�el roku 1675 v Augsburku jako hejtman. 
Finan�ní pom�ry hr. Václava Ji�ího nebyly skv�lé. Statky jeho za d�ív�jších nepokojných 

dob velice zpustly vyst�hováním inteligence, pr
chody vojenskými, požáry a j. v., robotního 
lidu bylo po 30leté válce málo, vesnice a m�ste�ka vypálena. Ješt� roku 1662 ležely Uhlí�ské 
Janovice tém�� v ssutinách. Píše� 13. listopadu r. 1662 majitel panství hrab�nce Ludmile ze 
Sternberka ve p�í�in� diplomu o povýšení Sternberk
 do stavu hrabat �íšských mezi jiným to-
to: „Že p�edešle nebylo psaní posláno, jsem omluven; nebo� jaký papír a inkoust jsem na cest�
do Radovesnic v mých spál en ých  Janovicích Uhlí�ských našel, tak zas prostnou mou up�ím-
nou horlivostí in prima instantia jsem se k svým vzácným patron
m utíkal.104) 

Téže hrab�nce píše 15. dubna 1663: „…než pon�vadž z mého špatného jedinkého state�ku 
veliké a stálé jak ke kontentirování v��itel
, tak také 44i v t�chto p�ípadnostech a obtížných �a-
sích nevyhnutelné vydání mám, že dosti sám obtížn� vyživiti se mohu“. 

Hr. Václav Ji�í p�ejal mnoho dluh
 po p�edcích. Tak r. 1584 vyp
j�il si d�d jeho Petr Karel 
Holický od pana Ji�ího z Talmberka na Ratajích Hrazených 10.000 kop groš
 míšenských. 
Dlužní list obnovil hr. Sezima z Vrtby, jsa poru�níkem nezletilého Václava Ji�ího Holického 
dne 16. �íjna r. 1630 a prohlásil, že skute�n� dlužen jest panu Janovi ml. z Talmberka, synu a 
d�dici Ji�ího, 10.000 kop gr. míšenských zavazuje se zárove� 300 kop úroku pololetního z nich 
dávati a po p
lletní výpov�di celou jistinu i s úroky hotov� bez prodlení zaplatiti. Výpov�	 ta-
to skute�n� byla dána dne 22. dubna r. 1645, ale plnoletý již pan Václav Ji�í ze Sternberka k 
placení se nem�l. Pan Jan ml. z Talmberka nahlížeje pak nemožnost jeho v krutých on�ch �a-
sech a pro zachování dobré v
le nenaléhal p�íliš, ba na konci života svého i nezaplacené úroky 
z ní odpustil a p�i sepisování poslední v
le na�ídil, kdyby zem�el, „aby stran placení hlavní 
summy na Václava Holického ze Sternberka nekvapeno, nýbrž s ním mírn� zacházeno bylo, 
tak aby obstáti mohl a láska zachována byla“. Po dlouhém jednání, v n�mž se Václav Ji�í Ho-
lický i k císa�i obrátil uvád�je, že za 75 let co úroky �ádn� byly placeny, obdrželi páni z Talm-
berka na úrocích 45.000 kop groš
 míš. = 52.500 zl., že prvotní dlužní úpis nikdy nevid�l, že v 
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krutých nyn�jších dobách všem dlužník
m lh
ty a slevy se povolují atd., došlo kone�n� k na-
rovnání dne 11. prosince 1665 na �eském Sternberce. 

Hr. Václav Holický se zavázal pánu Rudolfu z Talmberka zaplatiti 10.000 zl. a sice 3000 
zl. hned a každý následující rok dne 11. prosince 1000 zl. �íšských tolar
 a to bez úrok
, až by 
celý dluh byl zapraven. Poslední lh
ta splacena byla dne 28. prosince r. 1670, úpis z r. 1630 
vrácen byl dne 27. b�ezna r. 1671. 

Také seminá�i pražskému byl hr. Václav Ji�í dlužen. Píše o tom arcibiskup 18. �íjna 1673: 
„Co se dotý�e úrok
, ty peníze náležejí mému seminarium; kdyby byly mé, ne�íkal bych ani 
slova o úrok“.105) Ani služebník
m svým �ádn� neplatil a poukazoval jim dluh na splátku u 
poddaných. Tak když r. 1674 ujal Nikodem Št�pánek grunt Dobíhalovský a skládal na� ro�n�
po �ástkách, vždy peníze pro sebe p�ijal Jan Hrubý, komorník hrab�cí, „neb jemu náležely“. 

Primasovi janovickému Ji�íkovi Kutnohorskému, peka�i, byl dlužen 30 kop míš. a vykázal 
mu za to kus pole a palouku od m�st. pivovaru.106) 

K zaplacení dluh
 prodal hr. Václav Ji�í r. 1654 Chráš�any a roku 1664 Št�pánov. Po smrti 
své manželky Voršily Polyxeny oženil se hrab� Václav Ji�í v 67. roce v�ku svého s Helenou 
Multzerovou z Rosentálu, dcerou plukovníkovou, s níž byl oddán 17. kv�tna 1681 v d�kan-
ském kostele kolínském.107)

Odevzdav synu svému Janu Václavovi správu �es. Sternberka a Uhlí�ských Janovic, usa-
dil se s mladou chotí na Radovesnicích, ale záhy se roznemohl a zem�el tam na po�átku r. 
1682. 

45V poslední své v
li jmenoval hlavním d�dicem statk
 syna svého Jana Václava Holické-
ho ze Sternberka. Mrtvé t�lo starého hrab�te jest vezeno do Prahy a pochováno tam v kostele u 
Paulán
 na Starém M�st�; za duši jeho bylo dle tehdejšího pob�lohorského zvyku �teno 1000 
mší. Památku po n�m m�li jeho služebníci; hofmistru svému Janu Ko�ínkovi odkázal 100 tola-
r
, Václavovi, komorníku, 100 korc
 pšenice, Ka�ence, kucha�ce, 100 korc
 žita a všechny t�i 
propustil z poddanství.108) 

Nový pán na Uhlí�ských Janovicích Jan Václav Holický ze Sternberka byl kr. radou ko-
morním, soudcem zemským a krajským hejtmanem v Kou�imsku. V mladých letech 1665-
1671 cestoval po cizích zemích. Cesty ty stály 15.024 zl. 6 kr.109) 

Byl ženat s první manželkou Magdalenou hr. z Heussenstammu a na Lažanech († 1704) a s 
druhou Lidmilou, ovdov�lou z Valdštýna, roz. Libsteinskou z Kolovrat. 

Po vydání robotního patentu císa�em Leopoldem I. r. 1680 vydal Jan Václav Holický hrab�
ze Sternberka listinu o 16 �láncích, do nichž �áste�n� vložil n�která práva z privilegií „p �ed  
ohavnou r ebel i í “ platných a zmírnil �áste�n� povinnosti Janovickým uložené v letech 
1620-80. 

Jejich obsah jest následující: 
„Ve jméno sv. a nerozdílné Trojice, jednoho Boha Všemohoucího, od v�k
v až na v�ky 

požehnaného, Amen. Já Jan Václav sv. �ím. �íše hrab� 46z Sternberka, d�di�ný pán na zámku 
�eském Sternberce nad Sázavou, Divišov�, Uhlí�ských Janovicích, Radovesnicích a Veltru-
bech, J. M. �ímského císa�e, Uherského a �eského krále rada, skute�ný komo�í a soudce zem-
ský v království �eském - jakožto pravý d�dic a syn vlastní poz
stalý po dobré a vzácné pa-
m�ti Vysoce uroz. panu Václavovi Ji�ím, sv. �. �íše hrab�ti z Sternberka, panu Otci Mým nej-
milejším známo �iním tímto listem v
bec, tak jakož jsou purkmistr a konšelé i veškerá obec 
m�styse mého Uhlí�ských Janovic, d�di�ní poddaní moji, v�rní milí p�ede mn� p�edstoupivše, 
poslušn� a ponížen� mne za to žádali, abych jim n�která privilegia a obdarování od p�edešlých 
vrchností a mých pán
v p�edk
v … na jistý zp
sob potvrzena jsou, také konfirmoval a z mi-
losti n�jaké nadání u�inil. Což prohlídaje k jejich Janovickým poníženým prosbám, že jsou ta 
minulá leta strastná, jak pán
m p�edk
m mým všelikou možnou poddanou poslušnost a v�r-
nost prokazovali a na budoucí �asy mn�, jakožto vrchnosti jejich d�di�né, a budoucím potom-
k
m, prokazovati zavazují: tedy tak �iním a je m�š�any janovické p�i obdarováních od vrch-
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ností jejich p�edešlých potvrzených ve všech artikulích, punktech, klausulích zcela a zúplna 
z
stavuji a ješt� z milosti mé n�které v�tší nadání prop
j�uji, totiž: 

1. Že tíž m�š�ané mají právo volného odkazování statk
 movitých i nemovitých, však toli-
ko na grunty mé a ne jinam. Um�e-li kdo bez kšaftu, aby statek na nejbližší p�átele p�ipadl, 
kdyby ale t�ch nebylo, polovice k záduší, druhá obci aby obrácena byla. 

2. Kdyby který nezletilý sirotek s toho sv�ta sešel, spravedlnost po n�m z
stalá aby na nej-
bližší p�átelstvo jeho zde v míst� neb jinde na gruntech mých p�ipadla; kdyby t�ch nebylo, aby 
polovice záduší, druhá k obci m�ste�ka p�ináležela. 

3. Zem�e-li m�š�an z
staviv po sob� manželky a dítek nezletilých, aby purkmistr a konšelé 
statek jeho popsati dali a jej manželce k opatrování odevzdali; kdyby ale tato op�t provdati se 
cht�la, nebo statek mrhala, aby m�li moc statek jí odejmouti, prodati, matce díl náležitý vydati, 
ostatní sumu sirotk
m užite�n� uložiti. 

4. Jestliže by která osoba ženského pohlaví, bu	 vdova neb panna, na poctivosti své nená-
ležit� se chovala a na ní by to vskutku shledáno bylo, tedy spravedlnost její aby dílem k zádu-
ší, dílem k obci dána byla; nežli co se tkne sb�hlých z téhož m�ste�ka, spravedlnost aby na 
vrchnost p�ipadla. 

5. Co se tý�e obchod
 v m�ste�ku, takové bez p�ekážky každý z obyvatel
 voln� a svo-
bodn� k dobrému svému provozovati moci budou - krom� šenku vína, páleného, piva a dokon-
ce žádných nápoj
 odjinud braní. 

6. Kdoby se z lidi cizích, svobodných v témž m�ste�ku osaditi a živnost svou provozovati 
cht�l, ten konaje povinnosti téhož gruntu, na kterém sedí, však s povolením držitel
 panství 
sternberského, vedle jinších soused
 od starodávna náležitou, aby v též svobod� své z
stával i 
s potomstvem, a kdyby se mu dále z
stati nevid�lo, toliko osadiv grunt hospodá�em hodným, 
aby se bez p�ekážky voln�, kdežby se mu dob�e vid�lo, se vší spravedlností svou obrátiti mohl. 

7. Pon�vadž tato svoboda kšaftování od mých vzácné a slavné pam�ti p. p�edk
 jim pod-
daným v�rným milým m�ste�ka Uhl. Janovic milostiv� ud�lena jest k tomu cíli a konci, aby 
lepší chu� k svému hospodá�ství m�li a pilnost svou v n�m naložili, obec tudy víc a více roz-
množena a v každém ohledu zvelebena byla, záduší k rozmnožení cti a chvály Boží p�icházelo, 
sirotci pak k náboženství k�es�ansko-katolickému vedeni byli; já ale 47s velikou nelibou spat-
�uji, že dle toho mín�ní m�š�ané nepokra�ovali, nýbrž s nejv�tší nepilností a váhavostí sob�
po�ínali: pro�ež na�izuji purkmistru a konšel
m p�ísn�, aby každého roku po�nouce hned od 
b�žícího roku 1692, o vánocích soudy držány byly, a jeden každý �ím od gruntu svého k obci, 
záduší neb sirotk
m povinen jest, skládal, ku kterémuž konci mají zvláštní truhlice se z�íditi, a 
po�ty od purkmistra, konšel
v a �tyr starších obecních podepsané, k rukoum vrchnosti na v��-
né �asy se skládati. Kdyby se tak nestalo, tehdy m
j hejtman je k tomu p�idržeti má, a pokudby 
jeho ostré napomenutí neposta�ovalo, v tom p�íb�hu podle spravedlnosti mého uznání trestání 
slušného pro takovou neposlušnost ujíti nemají. 

8. Co se robot od starodávna konaných tý�e, jsou ob�ané povinni: u dvora janovického 
všechna osení zimní i jarní sežíti, poseci, svázati, též i z luk sena, otavy skliditi a do stodol 
svésti; naproti tomu k žádnému jinému dvoru potahováni býti nemají - to sob� znamenit� vy-
mi�uji a p�i všem nezrušiteln� zachovávám. Aby však tyto práce spravedliv�, dle jednoho kaž-
dého usedlosti rozd�leny byly, zaznamenávám každému, kolik ženc
 z gruntu dáti povinen 
bude, totiž: Ji�í Holoubek, mlyná� 2 žence, Martin Suk 1, Václav Suchý 3, Barto�, bedná� 2, 
Ji�í Ma�an 1½, Ji�í Zelenka, provazník 2, Jan Klempera, kolá� 1, Jan Kolda, �ezník 3, Jan Ve-
selý 1, Nykodem Št�pánek 2½, Mat�j dolejší 3, Jan Sýkora 1½, Josef Húla 1½, Anna Vojt�-
chová 1½, Jan P�nkava, mlyná� 2, Tomáš Kulhánek 1, Kašpar Kamp 1, Pavel Kolená� 1, Jakub 
mladý Sýkora 1, Jan Mládek 1, Jan Polák 2, Mat�j Mirovský, peka� 2, Jan Radovesnický 3, 
Mat�j Brejl 2, Václav Sýkora 3, Jan Krbek 3, Ji�í Hrabánek, ková� 1, Jakub Hrbek 3, Mat�j 
Vysušílek 1, Pavel Zají�ek 1½, Mat�j Paša 2, Ji�í Procházka 2, Bartolom�j Ture�ek 1, Jan Do-
bíhal 1, Václav Bechyn� 2, Ji�í Volák 1, Jakub Sýkora 2, Václav Veselý 1, Ji�í Jelínek 1, Jan 
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Mirovský 1, Jan Kohout 1, Ji�í zedník 1, Pavel Ková�
 1, Václav Lubínský 1, Jan Liška, peka�
1, Václav Fáber (ková�) 2½, Karel Št�pánek, mlyná� 2 žence. 

9. Potažníci odbývají: Václav Suchý 8 f
r, Jan Kolda 8, Nykodem Št�pánek 6, Mat�j Ko-
vá� 8, Jan Radovesnický 8, Václav Sýkora 8, Jan Hrbek 8, Jakub Hrbek 8, Václav Bechyn� 6, 
Jakub Sýkora 6, Václav Fáber (ková�) 6. 

10., 11., 12., 13. �lánek ustanovují ru�ní i potažní práce m�š�an
 i odm�ny za n�, p�ísp�v-
ky na cesty a p. 

14. Zavazuji mé d�dice a potomky, aby p�i p�istoupení k panství �eskosternberskému, d�í-
ve nežli oni ob�ané janovi�tí jim poddanost, v�rnost a pravé �lov��enství slibovali, oni d�di-
cové a budoucí moji všickni na v��né �asy povinni byli, když oni janovi�tí m�š�ané se o to 
snažn� a poslušn� ohlašovati budou, jim taková privilegia, obdarování a nadání ve všech punk-
tech a klausulích milostiv� potvrdili. Kdyby pak to u�initi necht�li, tedy oni ob�ané povinni 
nebudou jim slibovati, aniž co v povinnostech svých vrchnosti takové nemilostivé vykonávati 
dotud, pokud jim obdarování by nestvrdili; však pokudž vždy v povinné v�rnosti a katolickém 
náboženství setrvají a z
stanou; nebo kdyby rebellirovati a na jinší víru (což že B
h svrchova-
ný dopustiti nerá�í, té pevné nad�je jsem), p�estoupiti cht�li, všechna ta má nadání i pro facto t. 
j. ihned ni�ímž slouti a kasirována býti mají. 

15. Dále, aby moji v�rní, milí, poddaní m�š�ané a obyvatelé m�styse Uhlí�ských Janovic o 
tom bezpe�n�ji zaopat�eni byli, tedy jim v
li a moc dávám, tímto mým obdarováním, kdykoli 
by se trefilo, že budoucí moji d�dicové a potomci, by jejich privilegia ode mne jim z milosti 
daná potvrditi, p�i nich zanechati a chrániti, nýbrž v n��em rušiti a jim ku škod� zm�niti cht�li, 
aby oni se o svou spravedlivou v�c ku královskému ú�adu krajskému o dopomožení své spra-
vedlnosti ucházeli, jenž tuto já, jak nyn�jší, tak také 48budoucí J. Mti. pp. krajské hejtmany 
kraje tohoto kou�imského šetrn� za to žádám a prosím, aby se v takovém p�íb�hu mých v�r-
ných, milých poddaných, m�š�an
v a obyvatel
 janovských milostiv� ujali a je ve všem spra-
vedlivém ucházení pod protekci svou vzali, p�ichránili a takové jejich uchazení k slavnému 
ú�adu krajskému, jakož i kdyby toho pot�eba ukazovala k Jich Exellencím a Milostem králov-
ským pán
m místodržícím tohoto d�di�ného království �eského, nemá se jim od mých d�di-
c
v, potomk
v a budoucích k n�jaké neposlušnosti anebo rebelii p�i�ítati a žádná p�í�ina pro 
to k nim brána býti, jim v ni�emž se vymstíti a to pod závazkem jejich duší spasení a uvarová-
ní skute�ného božského trestání. 

16. Aby m�š�ané a obyvatelé m�styse mého Uhlí�ských Janovic skutkem spat�ili, jak mi-
lostiv� k nim naklon�n jsem, tedy ješt� tuto moc a v
li jim dávám, aby ty všechny ode mne z 
milosti daná a dobrovoln� prop
j�ená privilegia neboližto obdarování jak za živobytnosti mé, 
též také na �asy budoucí a v��né za panování potomk
 mých, kdykoliv se jim líbilo, oni ty 
prost�edky m�li a k tomu p�ijíti mohli, bez v�domí a dalšího dovolení mého i budoucích mých 
sob� od Jeho Mti. �ímského císa�e, Uherského a �eského krále, Pána, pána nás všech nejmi-
lostiv�jšího i od budoucích J. Mti. �ím. císa�
v a král
v tohoto d�di�ného království �eského 
nejmilostiv�ji stvrditi a konfirmovati dali. 

Na potvrzení toho list tento jsem pe�etí mou p�irozenou stvrdit dal a v n�m se svou vlastní 
rukou podepsal. A pro lepší podstatu toho všeho dožádal jsem se urozeného Pána, pana Fran-
tiška Maxmiliána Leopolda z Talmberka, d�di�ného pána na Hrazených Ratajích, Nových 
Dvo�ích, �erném Blát�, Vav�inci, Talmberce a T�ebouli, J. Mti. �ím. císa�e, Uherského a 
�eského krále skute�ného komorníka - též urozeného a state�ného rytí�e pana Františka Al-
brechta Morice z Morenberku, pána na Vod�radech, J. Mti. císa�e, Uherského a �eského krále 
na�ízeného královského hejtmana kraje kou�imského - že jsou také pe�eti své k tomuto listu 
p�iv�siti dali a se vlastníma rukama svýma podepsali (sob� však a d�dic
m svým beze škody). 
Jehož jest datum na zámku mém �eském Sternberce nad Sázavou, v den památky sv. Kate�i-
ny, panny a mu�ednice, t. j. dvacátého pátého m�síce listopadu léta od narození syna Božího 
tisícího šestistého devadesátého druhého a slavného panování J. Mti. císa�e Leopolda, toho 
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jména Prvního, �ímského t�icátého �tvrtého, uherského t�icátého sedmého a �eského krále t�i-
cátého šestého léta. 

Jan Václav hrab� z Sternberka. František Max Leopold z Talmberka. 
František Albrecht Pavel Moric z Morenberka.110)

Privilegia tato obsahují vlastn� více b�emen než práv, všude prosp�ch vrchnosti jest v po-
p�edí a ze všech ustanovení vane duch poddanosti a poroby pob�lohorské. Ale relativn� se 
pom�ry lepšily a populace rostla. Z „privilegií“ patrno, že r. 1692 již 47 grunt
 bylo osazeno a 
tedy jen 15 pustých z
stalo, kdežto p�ed 37 léty 38 grunt
 pustých bylo. 

P�ipo�teme-li k uvedeným dom
m panský dv
r, ov�ín,111) vino49palnu,112) faru, školu, 
radnici, která po r. 1655 byla nov� zbudována a v ní obecní hostinec umíst�n (nyn�jší c. k. 
soud), pak n�které domky obecní, m�lo m�ste�ko as 500 obyvatel
. Také dle nejstarší matriky 
p�ipadá p�ibližn� toto �íslo, nebo� r. 1692 bylo 20 k�t
, a po�ítá-li se oby�ejn� 40 k�t
 na 1000 
obyv., jeví se op�t po�et obyvatel
 na 500. 

Hrab� Jan Václav Holický zem�el na hrad� �eském Sternberku dne 11. dubna r. 1712 jako 
poslední muž. potomek v�tve Holických ze Sternberka113) zanechav jedinou dceru Annu Ama-
bilii, která se provdala r. 1708 za hr. 50Jana Maxmiliana z Götz
114) a d�dila �. Sternberk s 
Uhlí�skými Janovicemi. Tak byly Uhlí�ské Janovice pod panstvím Sternberk
 p�es p
l páta sta 
let. 

Anna Amabilie hr. z Götz
 spravovala panství sama, ježto manžel její byl apela�ním radou 
a zdržoval se nazvíce v Praze. Zem�ela 20. února 1724 odkázavši panství svému manželu. Jan 
Maxmilián hr. z Götz
 stal se r. 1721 J. M. C. radou. Nastoupiv panství založil v okolí hradu 
Sternberka pohodlné cesty, postavil n�kolik kamenných soch a jinými ješt� chvalitebnými 
skutky zjednal si stálou památku. Ale na panství uvalil v�tší dluhy. Zem�el r. 1734. Zanechal 
dv� dcery. Starší Marie Maxmiliána (roz. 1709) byla provdána za hr. Václava Arnošta Schaf-
gotsche, nejv. purkrabí pražského, pána na Sádové, mladší Marie Barbora byla svobodna. Ob�
vládly s po�átku spole�n� statky otcovskými �es. Sternberkem, Uhlí�skými Janovicemi, T�e-
bešicemi na Vlašimsku, Radovesnicemi a Veltruby ustanovivše svým plnomocníkem ryt. Jana 
Václava Klusáka z Kostelce na Ba�kov�.115) Když pak Marie Barbora provdala se roku 1738 
za F. Ant. hrab�te z Roggendorfu,116) svobodného pána z Molenburku, c. k. plukovníka a poz-
d�ji generála ve vojšt�, rozd�lily se o panství tak, že Marie Barbora ujala panství �eskostern-
berské s Uhlí�skými Janovicemi, Marie Maxmiliána Radovesnice a Veltruby u Kolína.117)
Dluhy v�zící na panství od t�icetileté války rostly. R. 1747 ustanoven sekvestorem panství hr. 
Frant. Buquoi v Praze. 

I umínila si majitelka prodati k uspokojení v��itel
 �ást statk
 svých. R. 1752 prodala T�e-
bešice na Vlašimsku, k nimž od panství sternberských p�idala dv
r Vysokou Lhotu; vesnice 
Libež, Nemíž a Slov�nice klášteru emauzskému v Praze, kterýž též znamenitou sumu m�l na 
panství pojišt�nou. Statek Uhlí�ské Janovice nabídla ke koupi obci uhlí�skojanovické. Dne 20. 
kv�tna 1750 žádala za Nejvyšší svolení, aby poddané obci statek Janovice i s propušt�ním z 
poddanství za 60.000 zl. mohla prodati. Císa�ovna Marie Terezie zaslala žádost tuto zemské-
mu soudu k vyjád�ení s na�ízením, aby o ní podal zprávu nejvyšší dvorní justi�ní kancelá�i. Ja-
ká zpráva byla podána, neznámo; nejspíše v ten smysl, že zvyk nedopouští nabýti statk
 pan-
ských než šlechtic
m, nebo� teprv císa� Josef II. zrušil výsady takové. R. 1754 byl jménem 
všech v��itel
 panství �eskosternberského král. zemskými 51dskami ustanoven administráto-
rem panství Jos. František z Puteani.118) Jeho prost�ednictvím byl r. 1755 prodán samostatný 
statek Uhlí�ské Janovice kn�žn� Leopoldin� Kinské, roz. hrab�nce Palffy, vdov� po Fr. Jos. 
Kinském. Táž koupila je pro svou dceru Marii Augustinu, která však již r. 1763 zem�ela, od-
kázavši panství hr. Jos. Janu Max. Kinskému z Vchynic a Tetova,119) který jej k svému panství 
ratajskému p�ipojil.120) Ale již 1. �ervence 1764 koupila panství ratajské se statkem uhlí�skoja-
novickým vévodkyn� Marie Terezie Anna Felicitas Savojská a Karignanská, rozená kn�žna z 
Liechtensteina, majitelka panství �ernokosteleckého, ú�i�ovesského, škvoreckého, kounického 
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atd. za 305.000 zl. rýn. i s klí�ným; na �ástku tu složeno ihned 179.517 zl.121) K témuž panství 
p�ikoupila r. 1765 ves Podveky a les Ušálek. Zem�ela ve Vídni dne 20. února 1772 odkázavši 
poslední v
lí ze dne 16. srpna 1769 svá rozsáhlá panství knížeti Františkovi Jos. z Liechten-
steina,122) cís. tajnému radovi, komo�ímu a rytí�i zlatého rouna, který zem�el 18. srpna 1781. 
Poslední v
lí ze dne 27. �ervna 1780 odkázal panství svému nedosp�lému synu Aloisu Josefo-
vi. Ten byl 7. prosince 1781 prohlášen plnoletým a uveden v právo majitele.123) 

Nový pán statk
 byl p
vodn� ve vojsku a od roku 1783 v�noval se správ� svých statk
 ob-
raceje hlavní pé�i na lesnictví a chov dobytka. Zem�el 24. b�ezna 1805 bez potomk
 a majorát 
p�ipadl bratru Janu Josefovi knížeti z Liechtensteina.124) Jan Josef (1760-1836) vstoupil roku 
1782 do armády a ú�astnil se v letech 1787-1790 války vynikaje všude odvahou a podnikavos-
tí až bravurní. R. 1799 bojoval udatn� v Italii, r. 1800 vynikl u Hohenlindenu a Antheringu, 
za�ež obdržel velkok�íž �ádu Marie Terezie. R. 1794 stal se generálmajorem a r. 1796 majite-
lem komthurského k�íže �ádu Marie Terezie. R. 1805 bojoval u Slavkova proti Francouz
m a 
ú�astnil se pak jednání s císa�em Napoleonem; r. 1806 stal se rytí�em zlatého rouna a r. 1808 
generá52lem jízdy. R. 1809 vynikl slavn� v bitv� u Ošpru a p�ejal pak po arciknížeti Karlovi 
velení armády u Wagramu; pak podepsal mír víde�ský mezi Rakouskem a Francií. Od t�ch 
dob v�noval se správ� svých statk
. Zem�el 20. dubna 1836. Zanechal 6 syn
; z nich Alois Jo-
sef (1796-1858) p�ejal správu panství,125) byl od roku 1827 �lenem a pak p�edsedou Zem�d�l-
ské spole�nosti. 

Nyn�jším panujícím knížetem a majitelem všech statk
 - tedy i dvoru v Uhlí�ských Jano-
vicích - jest Jan  I I .  kn íže  z  Liech ten ste ina , vévoda opavský a krnovský, hrab� z Riet-
berku, rytí� �ádu zlatého rouna atd. atd., kterýž sídlí ve Vídni a ve Vaduzi, hlav. m�st� svého 
knížectví Liechtensteinského. 

Císa� Ferdinand Dobrotivý ud�lil r. 1848 konstituci svým národ
m a tak p�estala vláda pa-
trimoniální i nad Uhlí�skými Janovicemi. 

Právo soudní. Soud m�stský od XIII. století skládal se z rychtá�e a konšel
. Rychtá�
oznamoval stranám nález, který i provád�l, jsa p�i všem tom vázán souhlasem konšel
. Soudu 
tomu p�íslušelo právo v civilních i trestních rozep�ích nad m�š�any janovickými i ob�any ko-
chanovskými od po�átku XVI. stol.126) Soudy hlavní �ili ro�ní konány o vánocích. K soud
m 
t�m bývaly p�ikazovány v�ci vážn�jší, jako p�evody statk
, dom
 a t�žší v�ci trestní. K slav-
nostnímu zahájení soudnímu chystala se všecka obec. Kantor a žáci již dávno p�ed tím cvi�íva-
li slavnostní sbor, aby po�átek soudu oslavovali zp�vem. Nejprve zvon�no, a když se konšelé 
sešli, oznámil služebník obci, že mohou vstupovati do sv�tnice soudní p�ed radu. Po zahájení 
vyzval rychtá� strany, mají-li co p�ed tím ctným právem �initi, aby p�edstupovali, že �as a ho-
dina jest, což bylo t�ikrát voláno, na�ež strany jedna po druhé p�istupovaly. Když k soudu již 
nikdo se neohlašoval, rychtá� oznámil obci: „Pon�vadž žádný p�ed tímto ctným právem �initi 
co nemá, jakož mocí tento soud je zahájen, touž mocí se zase odhajuje. A protož, kdož zde 
nemá co �initi, m
že odejíti v pokoji.“127) 

Vedle t�chto zahájených soud
 rozhodovány menší p�e v oby�ejných zasedáních dvakrát 
týdn�, nebo podle pot�eby bez formalit slavnostních, kde p�ítomni byli jen dva nebo málo více 
p�ísedících. 

Od XV. století zjednávala si vrchnost v m�stech poddaných vždy v�tší vliv na vývoj práva. 
V XVI. století vydal Brikcí z Licka „Knihy m�stských práv“, aby se jimi m�sta spravovala. 
Císa� Ferdinand I. obmezil pom�rn� nezdravou p�ílišnou kompetenci soud
 m�stských a z�ídil 
pro všechna m�sta r. 1548 soud apela�ní (odvolací) na hrad� pražském, �ímž p�isp�l k sjedno-
cení práva m�stského. Soud tento byl zrušen 4. dubna r. 1783. Od r. 1579 �ídili se rychtá�i prá-
vem Koldínovým, jak to z�ejm� patrno z 1. odstavce privilegií Janovických z r. 1692. 

V �echách byl právní oby�ej, na�izovati v n�kterých p�ípadech také z�ízením zemským, že 
obecný �lov�k, dopustil-li se n�jakých výstupk
 hrubých nebo op�tovaných, a� ne zlo�in
 hr-
delních, býval trestán v�zením u soudu m�stského, a cht�l-li se dostati na svobodu, musel vy-



  33 
dati revers, že za trest sv
j nebude se nikomu mstíti, nýbrž že bude se již chovati slušn�; n�kdy 
bylo v list� doloženo, kdyby p�íšt� op�t se dopustil n��eho zlého, že 53má býti beze vší obrany 
trestán na hrdle. Takové reversy byly zapisovány do knih pozemkových neb do knihy hrdel-
ní.128)

V privilegiích z r. 1692 a 1713, stvrzených císa�em Karlem VI. a Marií Terezií praví se, že 
obdržely Janovice také právo soudy konati, statky zapisovati, t. j. vésti knihy pozemkové, pak 
právo sirot�í, kteréž jinde vrchnost konala. 

Právo hrdelní. Také právo hrdelní konala zdejší obec po úrad� se soudem apela�ním, jakž 
patrno ze st�tí cikánek r. 1726. Dopis apela�ního soudu jest adresován „ku právu m�stskému 
Uhlí�ských Janovic“. 

Patentem ze dne 22. �ervence r. 1765 bylo vrchnostem a m�st
m právo trestní a rozhodo-
vání nad životem a smrtí poddaných od�ato a magistrá54t
m 24 královských m�st p�iznáno. 
Císa� Josef II. mínil všechno soudnictví u�initi v�cí státní, avšak finan�ní a jiné d
vody byly 
tomu na p�ekážku. 

Jurisdik�ní normou ze dne 11. února 1784 a �adou jiných p�edpis
 bylo vrchnostem na�í-
zeno, že hospodá�ští ú�adové vrchnostenští mají vésti záležitosti knihovní a souditi ve v�cech 
nesporných; ve v�cech sporných pouze potud, pokud jde o dluhy a urážky na cti a že všechno 
ostatní konání civilní soudní moci nad poddanými má se sv��iti zvláštnímu justiciárovi. P�i 
úprav� soudnictví v kraji kou�imském dvorním dekretem ze dne 20. dubna r. 1790 bylo uznáno 
svobodné a nezávislé soudnictví m�ste�ka Uhlí�ských Janovic. Práva toho nebylo však v Uh-
lí�ských Janovicích použito, pon�vadž obci nebylo možno vydržovati si ú�edníka v právech 
zkoušeného, bylo p�eneseno právo to cestou delega�ní na vrchnostenský ú�ad do Rataj Hraze-
ných. Když pak zemský ú�ad vydal cirkulá� ze dne 4. �ervna r. 1791 všem nižším ú�ad
m, že v 
následku dvorního dekretu ze dne 21. srpna r. 1789 nejen vedení pozemkových knih, nýbrž i 
souzení ve v�cech nesporných, pak dluh
 a urážek na cti m
že soud
m m�stským býti sv��e-
no, když budou zachovávati zákonitých p�edpis
, tu obec Uhlí�ské Janovice ponechala si pou-
ze vedení knih gruntovních a platila zkoušeného listovního; ostatní funkce ponechala hospo-
dá�skému ú�adu v Ratajích. Po�átkem XIX. století požadovala obec práva svého zp�t. 

Tu upíral vrchnostenský ú�ad obci veškerých práv soudnických. V následku toho podala 
obec r. 1839 stížnost k c. k. vrchnímu soudu zemskému. Krajský ú�ad kou�imský zavedl z na-
�ízení zemského soudu jednání u v�ci té a zaslal p�ípisem ze dne 18. listopadu r. 1841 akta 
zemskému soudu. Vrchní soud zemský v dorozum�ní s c. k. guberniem vynesení ze dne 23. 
55ledna r. 1843 zakázal vrchnostenskému ú�adu v Ratajích zasahovati do práv soudcovských 
obce Uhlí�ských Janovic, pon�vadž obci té dle stávajících zákonitých ustanovení ve v�cech 
knih pozemkových a souzení ve v�cech nesporných a p. náleží v základ� privilegií obci pro-
p
j�ených a mocná�i schválených. Že práva toho používáno nebylo, na v�ci nem�ní, nebo�
vrchnostenský ú�ad koná právo to cestou delega�ní. 

Následkem toho odevzdal vrchnostenský ú�ad sirot�í spisy a jm�ní sirot�í obce Uhl. Jano-
vic, Janovské Lhoty a Kochanova obci Uhlí�ským Janovic
m. Jm�ní to p�evzali purkmistr 
Kašpar Sýkora s radou m�stskou a dv�ma ob�any v zastoupení obce. 

Správu odboru toho p�ejal 1. ledna 1844 radní Antonín Zelenka a byl vrchnostenským ú�a-
dem 2. b�ezna 1845 potvrzen po složení kauce 600 zl. Týž spravoval ú�ad ten do �ervna 1850 
odevzdav spisy i jm�ní c. k. okresnímu soudu zde. 

O �ádném vedení ú�adu toho dostalo se mu absolutoria c. k. vrchního zemského soudu v 
Praze ze dne 18. listopadu r. 1857. Když roku 1850 byla moc soudní p�enesena na c. k. okres. 
soud, odvedla obec témuž všechny pozemkové knihy; 3 nejstarší z r. 1581, 1655 a 1694 byly 
odevzdány r. 1899 král. �esk. zem. archivu v Praze. 

Právo tržní. V Uhl. Janovicích konají se trhy výro�ní v tyto dny: 1. v pond�lí po Obrácení 
sv. Pavla, 2. v pond�lí po t�etí postní ned�li, 3. v úterý po Velikonocích, 4. v pond�lí po Zjeve-
ní sv. Michala, 5. na sv. Víta (povolen majestátem cís. Karla VI. r. 1727. Arch. m�st.), 6. v 
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pond�lí p�ed Ma�í Magdalenou, 567. v pond�lí po Nanebevzetí P. Marie, 8. v pond�lí po And�-
lu Stráž. (povolen cís. Františkem I. r. 1830), 9. v pond�lí po sv. Havlu (povolen majestátem 
cís. Josefa II. r. 1788), 10. v pond�lí p�ed sv. Havlem, 11. v pond�lí p�ed sv. Kate�inou, 12. v 
pond�lí po sv. Mikuláši (schválen r. 1912 c. k. místodržitelstvím). Stanice nákladní pro doby-
tek v míst�. K výro�ním trh
m jede z Kolína zvláštní vlak o 5. hod. 08 m. ráno.

�emesla všech druh
 kvetla zde od založení obce. �emeslníci seskupili se v cechy. Po 
válce t�icetileté byly cechy obnoveny; m�ly cechovní artikule z Divišova a z Kou�im�. Staré 
tyto artikule, jakož i „matky pokladnice“, p�kné dubové truhly jsou uschovány u p�edsed
 no-
vých živnostenských spolk
. 

Závody pr�myslové. V m�st� kvetou hlavn� t�i odv�tví pr
myslová: hrn�í�ství s kamná�-
stvím, pletení krajek a tkaní látek sametových. Vedle toho jsou zde: Tiskárna a knihkupectví, 
dva mlýny, hospodá�ský lihovar, který od r. 1852 do r. 1908 vyrobil 28.000 hl lihu, majitelem 
je p. Alfred Schwarz; olejna, majetek p. Jos. Spiegla a závod koželužský s t�íslárnou, majetek 
p. Josefa Svobody, t. �. starosty m�sta. (Viz „Pr
mysl a �emesla“ v I. díle). 

Staré listiny. Z pam�tních knih a listin sluší uvésti: gruntovní knihu od r. 1581, gruntovní 
knihu od r. 1655 a 1694; jsou v zemském archivu; listinu na pergamen�, obsahující v 16 arti-
kulích povinnosti a práva m�š�an
 janovických z r. 1692, privilegia obecní od Anny Amabilie 
hr. z Götz
 z r. 1713, pam�tní knihy z r. 1713 a 1740 a n�které drobné listiny. Také spole�en-
stva n�která mají zachovány staré po�ádky a cechy a chovají se ve starých pam�tihodných 
truhlicích. 

Lé�ení nemocí. Do r. 1750 nebylo v obci léka�e. Lé�ením zabývaly se rozli�né staré ženy. 
R. 1742 uvádí se Dorota Sýkorová, která lé�ila „zádušlivost“ „glosgolem“ - sklennou p�nou. 
Jinak se lé�ilo zažehnáváním a p. Do r. 1870 byli zde 2 ranléka�i; od r. 1871 jeden doktor me-
diciny, od r. 1895 dva. 

Úmrtnost. Pr
m�rné stá�í lidí jest zde o n�co vyšší než jinde; as kol 55 let. Nemoci jsou 
oby�ejné. Tuberkulosa je �ídká. V letech 1832, 1836, 1850 a 1866 objevila se zde cholera. �a-
sem vyskytují se zde d�tské nemoci: spála, spalni�ky, záškrt. Do r. 1884 byly zde neštovice 
�astým hostem. Také ch�ipka se zde objevila. Dle statistiky úmrtí, sestavené Dr. Fischerem od 
roku 1870 (viz D�je Uhl. Janovic) ubývá úmrtnosti; tak na p� r. 1870 zem�elo v Uhl. Janovi-
cích 44 lidí, r. 1908 21. 

Statistika. V XIII. století m�ly Uhlí�ské Janovice as 400 obyvatel
, r. 1655 400-500, r. 
1797 kol 950, r. 1805 bylo 179 dom
 a 1109 obyvatel
, r. 1840 1180 obyvatel
, r. 1848 1450 
obyvatel
, r. 1866 218 dom
 a 1450 obyvatel
, r. 1869 2133 obyv., r. 1875 2044 obyv., r. 
1879 269 �ísel a 2001 obyv., r. 1890 2035 obyv., r. 1900 1960 obyv. a dle posledního s�ítání 
mají Uhlí�ské Janovice 308 �ísel a 2073 obyv. 

Komunikace. M�sto bylo do r. 1853 vzdáleno ruchu sv�tového, jsouc spojeno pouze oby-
�ejnou cestou vozovou se sídlem bývalého ú�adu patrimonialního v Ratajích a s Kolínem. R. 
1853 a 4 z�ízena silnice sm�rem ke Kolínu, r. 1856 sm�rem ke Kácovu, r. 1860 sm�rem k 
Sta�kovic
m k p�ípojce ratajské a k Zbraslavic
m a r. 1906 k Sud�jovu. Roku 1899 po�ala 
stavba lokální dráhy �er�any-Kolín a jízda zahájena 1915/1200. 

Lokální tato dráha má nemalou cenu pro Uhlí�ské Janovice a celý okres; nebo� jí se teprv 
otev�ely prameny dopravné, bez nichž žádného obchodu ani pr
myslu provozovati se nemoh-
lo. Je� pravým dobrodiním celému okresu. 

57Spolky. V m�st� jsou tyto spolky: zp�vácký spolek „Uhlí�“ od r. 1868, hasi�ský sbor od 
r. 1873, dámský spolek ku podporování chudé školní mládeže od r. 1878, místní odbor Úst�. 
Matice školské od r. 1886, osv�tový svaz, okrašlovací spolek od roku 1896, národn�-socialní 
vzd�lávací spolek od roku 1900, t�locvi�ná jednota Sokol od r. 1901, ob�ansko-politický klub 
od r. 1904, ve�ejná �ítárna od r. 1907, podp
rný spolek Lidumil od r. 1909, polévkový spolek, 
v�ela�ský spolek od r. 1879 a když �asem se rozešel, z�ízen r. 1908 nový. Mimo to mají zde 
sídlo okresní jednota u�itelská „Bude�“, hospodá�ský spolek a j. v. 
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V obci jest školka obecní a zahrada školní. (Ostatní viz v I. díle „Spolky“). 
R�zné pohromy. V letech 1853-1866 bylo stíháno m�sto neustálými požáry bu	 rukou 

zlomyslnou neb neopatrností povstalými. V r. 1853 v �íjnu vyho�elo 7 dom
 a 3 stodoly. Dne 
15. dubna 1860 povstal ohe� ve škole, který strávil st�echu a poškodil úpln� zdivo. V dubnu r. 
1861 vyho�ela 2 �ísla a stodola; téhož roku v srpnu vyho�elo 14 stavení, v listopadu pak vyho-
�elo �. 77; r. 1862 �. 134. Dne 21. kv�tna 1865 vyšel o 11½ hodin� dopoledne z domu �. 187 
op�t požár; popelem lehlo 7 dom
 a 7 stodol; následujícího dne sho�ely ješt� �ty�i stodoly. R. 
1866 v zá�í vyho�el obecní domek �. 222, �íslo 79 a stodola u �. 82; v �íjnu pak 9 �ísel. P�í�iny 
t�chto požár
 nebyly vypátrány. Celkem sho�elo kol 50 dom
 a 17 stodol. 

Požáry t�mi utrp�lo obyvatelstvo náramn� na svém blahobytu a upadlo v citelnou bídu. 
Všechny domy byly op�t s nemalými ob�tmi postaveny. M�stská rada chtíc poho�elým uleviti, 
dala v obecním lese poraziti pot�ebné d�íví a p�enechala je poho�elým na lh
ty platební. Také 
poskytla z obecní cihelny mnoho tašek a cihel. Dne 28. srpna 1872 povstal ohe� v dom� �. 35. 
Vyho�ela �ty�i �ísla. Téhož roku 20. prosince vyšel ohe� v dom� �. 148 a strávil obytné a hos-
podá�ské stavení, pak sousední stodolu �. 68. R. 1873 ho�elo dvakráte: dne 26. �ervence v do-
m� �. 166 a 22. srpna v dom� �. 146. Dne 30. �ervna 1875 ho�elo ve zdejším dvo�e a 24. �íjna 
sho�ely t�i domky. Dne 23. listopadu 1889 sho�el d
m �. 208, pak stodola a stáj u �ísla 125, 
dne 22. listopadu t. r. t�i domy. Dne 30. b�ezna 1891 vyho�el domek �íslo 158 a stáje náležející 
k �íslu 118. Dne 31. �ervence 1892 vyho�elo �. 195, 20. �ervna 1893 stodola u �ísla 32, 23. 
dubna 1895 �. 152 a 153. Dne 6. �ervna 1900 vypukl požár v �ísle 118. Zni�ena šindelová 
st�echa a stropy, jakož i stropy sousedního domu. Majitelé byli pojišt�ni. 

Dne 28. dubna 1901 vyho�elo �. 56. Dne 14. srpna 1904 vypukl požár ve dvo�e �. 62. Roz-
ší�il se rychle a strávil 21 budov, dílem obytných, dílem hospodá�ských. Škoda byla odhadnuta 
200 tisíc korun. P�i tom sho�ela stará škola ze 17. století �. 7 a starobylý kostelík sv. Jiljí. Také 
život lidský zni�en byl p�i požáru. Peka� Mejst�ík pospíchav k hašení, aniž pomyslil na nebez-
pe�í jeho majetku hrozící, zadusil se v �ísle 57. Dne 16. února 1905 vyho�elo �. 22. V zá�í 
1906 vypukl ohe� v �. 159, p�i �emž poškozeny stropy a sho�ely zásoby obilí a šatstvo na p
-
d�. V zá�í 1908 vyho�el lucký mlýn. R. 1913 vyho�ela celá židovská ulice a p�i tom lehla pope-
lem býv. škola a synagoga. Škoda u všech t�í požár
 byla ohromná a jen �áste�n� pojišt�ním 
nahrazena. 

R. 1866 vypukla válka Rakouska s Pruskem. Dne 17. �ervna vydán byl císa�ský manifest k 
národ
m a již 23. �ervna valila se hlavní síla první pruské armády pod vedením prince Bed�. 
Karla do �ech. Nastala doba rekvisic a p�íp�eží. C. k. okres. ú�ad janovický dodal obci 29. 
�ervna 1866 rozkazy, aby do 3 dn
 bylo nape�eno 10.000 bochník
 chleba, jež m�ly odevzdá-
ny býti do zásobáren v Kolín�. Když pak dne 3. �ervence utrp�lo vojsko rakouské po58rážku u 
Králové Hradce a couvalo k Vys. Mýtu, odvedeno toliko 1600 bochník
 chleba; ostatní zásoba 
byla zde s nemalou škodou prodána. Zpráva o porážce u Hradce Králové došla sem až 5. �er-
vence. 

C. k. okresní ú�ady m�ly na�ízeno, aby zastavily ú�ední �innost, jakmile by se nep�ítel k 
hranicím okresním blížil; také m�ly všechny ú�ední odznaky odstraniti a pokud možno okresní 
sídlo opustiti. Proto 5. �ervence odešli z m�sta všichni c. k. ú�edníci a ukryli se v okolních ob-
cích. Tak p�ešla veškerá správa na obecní ú�ad. Prusové vtrhli 6. �ervence do Kolína. Z na�í-
zení intendantury pruské v Kolín� na�izovalo se obci platiti pen�zi nebo odvád�ti v�ci v natu-
raliích. Náhrady za stravování, rekvisice a p�íp�eže bylo vyplaceno m�stu našemu 816 zl., což 
byl asi desátý díl odhadnutých rekvisic. 

Prušáci chovali se zde celkem slušn�, jen že m�li neoby�ejnou chu� k jídlu, která stravova-
tele dosti postihla. Výtržností nebylo a tak obec trudnou dobu vále�nou š�astn� p�estála. Dne 
23. srpna, když podepsán mír, odtáhli Prušáci ku Praze. 

R. 1868 postihla obyvatelstvo následkem sucha citelná neúroda, takže majitelé pozemk

sotva z ozimního osení polovic úrody obdrželi. Lesy obecní utrp�ly velkou škodu sn�hovými 
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záv�jemi; bylo� z polámaného d�íví na 400 sáh
 d�íví sd�láno. Následujícího roku utrp�ly lesy 
velkou vich�icí, která velké množství nejsiln�jšího d�íví pokácela. 

Ú�ady nyn�jší. Janovice Uhlí�ské m�ly až do r. 1868 okresní ú�ad; od doby té jsou sídlem 
c. k. okr. soudu (s knihovním ú�adem), c. k. berního ú�adu, pak okresního zastupitelství, komi-
sariatu finan�ního a finan�ní stráže, �etnického velitelství (od r. 1850) a c. k. poštovního a te-
legrafního ú�adu. 

Církevní ú�ady zastoupeny jsou farním ú�adem katolickým a rabinátem israelským. Od r. 
1911 mají zde evangelíci reform. vyznání novou modlitebnu. Táž náleží pod správu evang. re-
form. fará�e v Libenicích na Kolínsku (Ostatní viz I. díl Církevní záležitosti.) Školství jest za-
stoupeno m�š�. školou chlapeckou a dív�í, smíšenou školou obecnou a pokra�ovací živnosten-
skou. K humanitním ústav
m náležejí chudobinec a chorobinec. K t�m druží se dva obvody 
zdravotní,129) nemocenské pokladny a jedna lékárna pro celý soudní okres. 

Jos. Ledr.   

59B�LOKOZLY. 

Na levém b�ehu �eky Sázavy, 3 km od m�ste�ka Sázavy, stranou jižní, rozkládá se ve výši 
450 m n. Adrií obec B� loko zly. Má 43 domy, v nichž bydlí 233 obyv. Domy tvo�í skoro 
pravidelnou náves, na které stojí kapli�ka. Dv� �ísla se 13 obyv. náležejí samot� „Truco vna“ 
zvané a 2 �ísla s 26 obyv. náležejí dvoru Blatce  a myslivn� b la t ecké. 

Domy stav�ny jsou z tvrdého kamene, kryty slamou, šindelem a nov�jší pak taškami. V 
zahradách, ve kterých skoro všechny domy stojí, p�stují se s nepatrným výsledkem hrušn�, 
jablon� a o�ešiny. Lomenic s kab�inci jest ješt� n�kolik zachovaných, ale bez nápisu. Typic-
kých starých staveb již zde není. 

Obyvatelstvo živí se rolnictvím a nádenictvím, a to hlavn� ve vápenných lomech a v le-
sích. Nejstarší rodina zde žijící jest rodina Procházkova. Mládež po vyjití ze školy z
stává z 
�ásti doma, z �ásti jde na �emeslo nebo do služeb. Obecní majetek skládá se z polností ve vý-
m��e 7 ha 28 a 43 m2 a z domu �. pop. 19. Z tohoto majetku platí obec 22 K 61 h p�ímé dan�. 
Celá obec má 580 ha 7 a 26 m2 vým�ry, z nichž odvádí 1717 K p�ímých daní. Luk není mnoho 
a p�stují se dle starého zp
sobu. 

Hranic obec. katastru dotýká se potok Drah�ovský, který ze sousedního okresu benešov-
ského sem p�itéká a do Sázavy proti obci malovidské se vlévá. Vrch
 v okolí B�lokozel jest 
dosti. Nejvyšší jsou Spálen ý vrch  (500 m) a Chlu mek (474 m). 

Škola. Až do r. 1904 chodila mládež b�lokozelská do školy sázavské. Na žádost obce o 
z�ízení obecné školy dostalo se jí výn. c. k. zem. šk. rady ze dne 9. �ervence 1903 �. 24.514 z. 
š. r. svolení, aby obec z�ídila celoro�ní školu pobo�ní 60(exposituru) o jedné t�íd�. Ale obec 
nebyla s expositurou spokojena a podala rekurs k ministerstvu kultu a vyu�ování. Ministerstvo 
rekurs zamítlo a tak po�alo se vyu�ovati 4. dne m. listopadu 1904 ve škole pobo�ní. Místo pro 
školu upravila obec v chalup� �. pop. 8. a nyní se vyu�uje v �. pop. 42. 

Od té doby p
sobili zde tito u�itelé: Frant. Hýbl, Alois Brtek, Josef Vobo�il, Rudolf Hlava-
tý, Antonín Pilc a Old � i ch  Kahle  (od r. 1910 dosud). (P�íštím škol. rokem nastoupí Kahle 
místo u�itelské v Kácov�.) 

Vedení školy náleží správci školy a míst. škol. rad� sázavské. 
D�jiny. O vsi B�lokozlích d�je se zmínka za doby kláštera sázavského, když byl opatem 

Petr II., �e�ený Netolický. Za jeho panování bylo zboží klášterní 1400-1406 odhadováno a tu 
ves B�lokozly po prvé jest na statku klášterním jmenována.130) 

Po zrušení kláštera sázavského byly statky jeho r
zn� zastavovány sv�tským pán
m, až 
kone�n� za císa�e Zikmunda dal r. 1525 Mikuláš z Bruksteina, místokomorník království �es-
kého, mocí svého ú�adu d�diny kláštera sázavského, které náležely k Hrádku n. Sázavou, p�i-
psati panu Jaroslavovi ze Šellenberka a mezi nimi byly i B�lokozly. 
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Když pak zahájeno bylo nové vyjednávání za obnovení kláštera, a všecko zboží klášterní k 

Hrádku náleželo, tu za podpory císa�e Leopolda se uskute�nilo vybavení a urovnání klášter-
ních d�din tak, že Waldsteinové po smrti Jana Viktorina hrab�te z Waldsteina r. 1636 uzav�eli 
s klášterem smlouvu, kterou d�dicové waldsteinští odstupují opatu a konventu za výplatní su-
mu 18.893 zl. 13 kr. a 2 d. zboží své. (D. Z. 314. D 25.) V tomto zboží byly také B�lokozly. 

Po úplném zrušení kláštera r. 1785 p�ipadly B�lokozly i s ostatním zbožím náboženskému 
fondu,131) který byl spravován c. k. administrací státních statk
. Ve ve�ejné dražb� byly tyto 
statky r. 1809 prodány c. k. hejtmanu Vilému Tieglovi, rytí�i z Lindenkronu za 124.600 zl. 
st�.132) Jeho syn Emanuel prodal statky sázavské r. 1869 Janu sv. pánu z Neuberka a od toho v 
r. 1876 je koupil Bed�ich Schwarz, jehož syn Rich ard  dosud jest držitelem. 

B�lokozly mají jednot�. exposituru školy sázavské, náležejí farou, poštou, telegr. i �etnic-
kou stanicí a zdravotním obvodem do Sázavy. 

Nejbližší nádraží želez. jest Sázava-Buda a zastávka Sázava na místní dráze Kolín-
�er�any. 

BENÁTKY. 

Na rozcestí okresní silnice �ernokostelecké a sázavské leží ve výši 370 m n. m. osada Be-
nátky. Vzdálenost z Uhl. Janovic jest 10 km, z Hory Kutné 30 km. Benátky mají 15 dom
 se 
108 obyv., vesm�s náboženství katolického. Domy stav�ny jsou z kamene a ze d�eva, stojí po 
obou stranách �e�ených silnic a jsou v�tšinou kryty šindelem a došky. U n�kterých jsou zacho-
vané d�ev�né lomenice bez nápis
. Nábytek i od�v novodobý. 

Malý pot
�ek „Maxo vka,“ který sbírá své praménky v „Lavi�kách“ na stráni radvanické, 
dotýká se osady na stran� východní, za dvorem panským m�ní sv
j sm�r k západu a nese vody 
své do potoka Nu�ického. 

61Obyvatelstvo živí se rolnictvím na svých usedlostech a nádenictvím; mnozí chodí na prá-
ci ke dvoru benátskému, do cukrovar
 na �eskobrodsko a na �esání chmele na Žatecko. V zi-
m� pracují v lese a d�lají koš�ata. Nejstarší rodina ve vsi je rodina Dolejšova, Žohova a Pro-
cházkova. Mládež škole odrostlá z
stává po v�tšin� doma, nebo oddává se �emeslu, zvlášt�
zednickému a služb�. 

Osada benátecká nemá jm�ní žádného a náleží spolu s Nechybou k pol. obci radvanické. 
Celá osada odvádí ro�n� 40 K 54 h p�ímé dan�. Dv
r v osad� náleží k velkostatku sázavskému 
a dan� jeho odvádí velkostatek p�ímo. 

Nejvyšší vrchy v okolí jsou: Na Kamenné (392 m), na Doubrav� (452 m) a na Mo�idle 
(370 m). Deš�
 i bou�ek bývá hojn�, ale jsou neškodné. 

D�jiny. Benátky pat�ívaly ku klášteru sázavskému a d�je se o nich první zmínka na po�át-
ku XV. století, kdy odhadovány statky klášterní.133) Tam také d�je se zmínka o Benátské pus-
tin�, kterou d�dicové hrabat z Waldsteina i s ostatním svým zbožím obnovenému klášteru sá-
zavskému ve stol. XVII. smlouvou byli postoupili.134) Když klášter r. 1785 byl zrušen, Benát-
ky byly i s ostatním zbožím náboženskému fondu, pod správou c. k. administrace státních stat-
k
, odevzdány. 

R. 1809 koupil od náboženského fondu celé panství sázavské, tedy i Benátky, Vilém Tie-
gel, rytí� z Lindenkronu a syn jeho Emanuel prodal celý statek r. 1869 svobodnému pánu z 
Neuberka za 420.000 zl. r. �. Od Neuberka p�ešly Benátky r. 1876 na Bed�icha Schwarze. Ny-
n�jším majitelem jest syn p�edešlého, Richard Schwarz. 

Osada Benátky náleží k polit. obci radvanické a je p�iškolena do Vlkan�ic (okr. �eskobrod-
ský), farou, poštou, telegraf. a �etnickou stanicí i zdravotním obvodem náleží do Sázavy. Nej-
bližší stanice železni�ní jest Sázava-Budy na místní dráze Kolín-�er�any. 
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BLATCE. 

Asi ½ hod. od m�ste�ka Sázavy na jih, ve výši asi 450 m n. Adrií, leží samota Bla tce , 
nov�ji špatn� pojmenovaná „Bla tec ,“ p�i níž je dv
r a také myslivna. Samota má dv� popisná 
�ísla, náležející do katastrální obce b�lokozelské. 

D�jiny. O Blatcích je první zmínka r. 1533. Tehdy náležely klášterní statky sázavské Mi-
chalu Slavatovi z Chlumu a Košumberka.135) A když on, nemaje dítek, týmž rokem poslední 
po�ízení sepsati dal, odkázal brat�ím statky své a tu klášterství sázavské p�ipadlo Slavatovi z 
Chlumu a Košumberka, bratru mladšímu. V listin� odevzdací jmenuje se také Blatce se dvo-
rem.136) 

BLÁTO �ERNÉ. 

Severozápadn� 3,4 km od m�sta Uhlí�ských Janovic, ve výši asi 350 m n. Adrií, rozkládá 
se osada Blá to  - jindy je �erné  Bláto  zvaná, v níž ve XIV. století bývala tvrz, po níž dnes 
ovšem není ani památky; zanikla v XVII. stol. i s d�ev�ným poblíž vystav�ným dvorem. 

V �erném Blát� jest nyní dv
r a 16 pop. �ísel se 119 ob., vesm�s nábož. katolického. 
Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím. Skoro každý ob�an má kus pole a kus si najme ode dvora, 
na kterém pak racioneln� hospoda�í. Obstarav své vlastní hospodá�ství, pracuje po celý prázd-
ný �as u dvora, aby sob� zabezpe�il více p�íjm
. 

62Nejstarší rodina jest zde rodina Veselských, ze které již pošlo p�t rod
. Starožitný náby-
tek i kroj vymizel úpln�. Domy blatské jsou ješt� n�které ze d�eva, ostatní již z kamene a cihel 
vystav�ny, ale krytina skoro úpln� došková. Starých, rázovitých chalup tu není. 

U dom
 jsou malé zahrádky, v nichž se p�stují švestky, jablon� a mén� hrušn�. Odr
dy 
ovoc. strom
 jsou po v�tšin� nevhodny pro zdejší podnebí, tak jako stromo�adí u dvora má vo-
lené odr
dy, které se u nás naprosto neosv�d�ily. Proto také malá výnosnost. 

I bylo by pot�eba, by zkušený odborník dob�e poradil zdejšímu kraji, jakých odr
d ovoc-
ného stromoví by se zde m�lo p�stovati se zdarem. 

Mládež odrostlá z
stává bu	 doma, bu	 jde do služeb nebo na u�ení (do Vídn�). Obecní-
ho majetku osada nemá. I se dvorem platí 3065 K 99 h p�ímé dan�. 

Potok
 tu není, le� jen �etné pramínky živí dva rybníky, a to: Škrobku a Kací�. U obory za 
Novou Vsí jest menší rybník „Materna,“ který též ku Blátu náleží. Bývalo zde více rybník
, 
ale byly vypušt�ny, v louky prom�n�ny a hráze rozveženy na pole. 

Jména pozemk
: Hanovo, u Palouku, Jordánka, Poloulání a dle katastru josefinského z r. 
1771 nad Blázinci, nad Škrobkou, u Sk�elinku a u Svodnice. Nejvyšší vrch Sk�elinek dosahuje 
as 400 m n. Adrií. 

R. 1913 postaviti dal nákladem svým J. J. kníže Liechtenstein silnici od hranic obce škvr-
n�jovské p�es Bláto do Uhl. Janovic a ta spojuje nyní dva okresy a má veliký význam hospo-
dá�ský. 

D�jiny. O vsi a tvrzi blatské mluví se ve spisech již ve XIV. století, kdy zde sídlívalo n�-
kolik vladyk. Tak r. 1382 sed�l tu Albert, který okolo r. 1386 zem�el.137) V t�ch �asech žil tu 
také Ješek, jehož majetkem byl blatský dvorec, kterýž od n�ho r. 1385 koupil sob� jistý He�-
man.138) R. 1388 p�ipomínají se tu Aleš a Bavor. Krom� toho mluví se o mrtvém již Ješkovi a 
Jeršíkovi, synu Pickovu.139) Další majitelé uvád�jí se r. 1398 a r. 1414 z rodiny Hroznato-
vy.140) Po nich držel dv
r s �ástí vsi jiný Aleš z �erného Bláta, který byl na sjezdu �áslavském 
17. b�ezna 1440 a podepsal r. 1449 v listopadu opov�dný list knížeti saskému Friedrichovi, 
jemuž pan Ji�í s jednotníky válku opovídá.141) Žil ješt� r. 1454.142) Marketa, vdova po n�m, 
prodala statek r. 1465 knížat
m z Minsterberka, kte�í jej p�ivt�lili ke statku ratajskému. (Viz 
Rataje Hrazené.) 

Na druhém statku blatském sed�l Hroch a m�l dva dvory, z nichž jeden byl již pustý. 
I tento statek koupili r. 1465 knížata Minsterberská, ale r. 1479 postoupili ho Bernardovi 
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Oplovi143) mladšímu z Fictum nebo Victum. Pánové z Victum, rodina saská, kteráž vedla vál-
ku s kurfirštem saským, utekla se k v
li bezpe�nosti do �ech a Opl st. stal se radou správce 
zem� �eské, Ji�íka z Pod�brad, kterýž mu v�noval všemožnou p�íze�, jakož i synové jeho kní-
žata Minsterberská. Bernard Opl držel také r. 1479 Hraz. Rataje zástavn� a r. 1486 je op�t vrá-
til, obdržev 2000 zl. uher. ze zástavy zp�t.144) Syn tohoto Opla zú�astnil se také r. 1526 volby 
Ferdinanda I. za krále �eského a v prosinci t. r. byl ú�asten slavného poselství k n�mu do Víd-
n�; r. 1527 v lednu vítal jej také s jinými na hranicích �eských u Jihlavy, když poprvé se do 
�ech ubíral se svým komonstvem. Brzy po té dopustil se Opl velezrády a m�l býti za mrzký 
�in potrestán. Tajn� r. 1530 ujel na kvap z království, dov�d�v se o chystaném zatknutí a o 
trestu, jsa práv� p�i svatebním veselí na Vlašimi. Statek jeho pak králi k ruce pobrán jest.145) 
I �erné Bláto, pokud nebylo majetkem Sta�ka ze Sedmipan,146) p�ešlo na krále. Odtud zvalo 
se �erné Bláto samostatným statkem až do r. 1612.147) 

63Z rukou královských získala �erné Bláto zámožná rodina �í�anských z �í�an a když se 
t�i brat�i o statek otcovský d�lili, obdržel Petr �í�anský z �í�an statek, tvrz a ves �erné Blá-
to.148) On pak vzav podíl d�di�ný po svém otci na Maloticích u Kou�im� usadil se trvale po r. 
1526 na �erném Blát�.149) N�které dvory kmetcí v �erném Blát� náležely rodin� Pešíkov�, 
pon�vadž Jakub, syn Pešík
v z �er. Bláta, pojal za manželku Kate�inu Va�kovu z Boštic r. 
1488 (viz tyto), kteráž obdržela XLV kop gr. míš. v�na.150) Jiné pak dvory kmetcí s platy byly 
v ten �as v držení rodiny �abelických ze Soutic. R. 1530 byl majitelem t�chto dvor
 Prokop 
�abelický ze Soutic a když zem�el r. 1538, stala se poru�nicí nezl. d�tí jeho manželka Johan-
ka, roz. z Úšavy a dala si mezi jiným vložiti do obnovených desk zem. r. 1543 kmetcí dvory v 
�erném Blát�, které po smrti její r. 1567 užíval syn Jan �abelický ze Soutic.151) 

Statek Petr
v d�dili po jeho smrti jeho strýcové: Václav Jet�ich a Jan polovici a polovici 
druhou Jan Vok, syn Voka st. Tento Vok ml. z �í�an pojal za manželku Elišku z Bezd�dic a 
svou polovici tvrze a statku prodal r. 1555 svému tchánu, Jakubovi z Bezd�dic. A brat�i Vác-
lav Jet�ich a Jan z �í�an, kte�íž byli v držení druhé polovice statku blatského, prodali sv
j ma-
jetek také Jakubovi z Bezd�dic, tak že se stal nyní Jakub majetníkem celého statku blatského, 
kterýž on daroval svému synu Janovi. 

Po smrti jeho r. 1568 d�dily �erné Bláto jeho sestry Alžb�ta a Anna.152) Anna z Bezd�dic 
postoupila ješt� t. r. v prosinci svou polovici blatskou Václavu Báderskému z Újezda.153) Alž-
b�ta z Bezd�dic po krátkém �ase postoupila 64mu i svou polovici. Václav Báderský z Újezda 
daroval statek blatský své dce�i Ann�, která ho svému muži, rytí�i Hosta�ovskému z Petrovic, 
v�nem p�inesla. Týž r. 1589 p�ikoupil majetek �abelických ze Soutic, ale již r. 1593 zem�el, 
zanechav celé jm�ní nezletilému synu svému Janu Divišovi. Vdova Anna brzy po té se provda-
la za Jind�icha Mírka ze Solopisk. 

Statek blatský však nemohl býti pro sirotka Diviše Hosta�ovského zdržen a proto prodán 
jest r. 1601 Danieli Pražákovi, m�št�nínu Nového m�sta Pražského.154) Od d�dic
 Pražáko-
vých p�ešlo �erné Bláto r. 1610 do rukou Albrechta Dobranovského z Dobranova. Tomuto 
Albrechtu bylo �erné Bláto zabráno královským fiskem a on zem�el krátce potom r. 1623 ve 
vsi Zibohlavech a v kostele gbelském u Kolína poh�ben.155) 

Ji�í z Talmberka, pán na Hrazených Ratajích, pojal za manželku pí. Marketku Tr�kovou z 
Lípy, vdovu po panu Ferdinandovi, purkrabím z Donína, a ta p�ikoupila 17. dne m. dubna 
1623 od králov. fisku statek �erné Bláto156) a p�ipojila ho k Hrazeným Rataj
m, ke kterým 
statek blatský náleží dodnes.157) 

Nyn�jším majitelem jest panující kníže Jan II. z Liechtensteina. 
Jako zvláštnost ke konci uvádíme: V �erném Blát� byla také panská hospoda. P�i té m�l 

kr�má� od ratajské vrchnosti ponecháno 16 strych
 2½ v�rtele158) polí nezdan�ných. A když se 
prozradilo, že kr�má� žádné dan� neplatí, m�li se komisa�i zodpovídati, pro� kr�má� neodvádí 
daní a jiných poplatk
v. Nev�d�li, kterak by se vymluvili, a proto p�edepsali ihned kr�má�i 
platy a dan�.159) Hospoda dosud stojí pod �ís. pop. 6., ale dnes je soukr. majetkem manžel
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Coufalých. A 9. dne m�s. listopadu r. 1900 odkoupila vrchnost ratajská k v
li arondaci svých 
pozemk
v od hospody této kus pole ve vým��e 1 ha 51 a a 38 m2 za 4.209 K a z�ídila pro� no-
vou knihovní vložku s právem vlastnictví knížete Jana z Liechtensteina.160) 

Osada �erné Bláto náleží k pol. obci sta�kovické, kamž i od r. 1898 jest p�iškolena. P�ed 
tím chodily d�ti do školy do Vav�ince, kamž i farou osada pat�í. Poštou, telegraf. a �etnickou 
stanicí i zdravotním obvodem náleží �. B. do Uhl. Janovic. Nejbližší stanice železni�ní jsou 
Uhlí�ské Janovice na míst. dráze Kolín-�er�any. 

BOROVÍ. 

Vyjíždíme-li vlakem z Lede�ka na místní dráze Kolín-�er�any a ohlédneme-li se na stranu 
severní, spat�íme ve výši 430 m n. Adrií, p�i levém b�ehu �eky Sázavy n�kolik domk
 se st�e-
chami doškovými, které na vršku stojí jako strážci celého okolí, nad kterým se rozhlížejí. To 
jest samota Boro ví . Samota má 4 pop. �ísla a to: 16., 17., 18. a 19. a náleží ke katastrální obci 
p�ívlacké. V domkách t�ch bydlí 20 obyvatel
, kte�í se živí zem�d�lstvím a prací nádenickou v 
blízkých vápencových lomech. 

Samota Boroví jest osada starší. Celé okolí bylo za dávných �as
 osázeno lesem borovým 
a náleželo ke statku sázavskému, který dosud zde má n�které pozemky. D
kazem toho jest 
spis, kterým r. 1875 v m�s. �íjnu zem. vý65bor království �eského majitele �. p. 17. v P�ívla-
ce161) uv�domuje, že kapitál per 35 zl. 10 kr. konv. mince, který za zrušené povinnosti k statku 
sázavskému pro vyvazovací fond v �echách na této držebnosti pojišt�n jest, docela zaplatil, 
tedy se o tom tato hlavní a od�íkací kvitance dává s tím doložením, že pokud se vyvazovacího 
fondu dotý�e, žádné p�ekážky není, aby ten zaplacený vyvazovací kapitál byl knihovn� vyma-
zán. 

Polí�ko toto u samoty Boroví a ostatní polí�ka, na nichž domky v Boroví stojí, pat�ily dle 
toho k statku sázavskému a byly témuž ob�ané zajisté i poddaní. 

Boroví jest odvozeno z hromadného jména „boroví“ a proto Borový, Borová jest název ne-
správný. 

Boroví náleží do pobo�né školy v P�ívlace, farou, poštou, zdravot. obvodem, telegr. stanicí 
do Sázavy, a �etnickou stanicí do Rataj Hrazených. 

BOŠTICE. 

�ty�i kilometry severozáp. od m�ste�ka �estína leží 450 m n. Adrií osada Bošt i ce . Jest 
zde 8 pop. �ísel, v nichž bydlí 84 obyv. vesm�s nábož. katolického. Nedaleko silnice petrovic-
ké jest panský dv
r, náležející k velkostatku kácovskému. 

Obyv. jsou malorolníci a d�lníci u dvora. Domy stojí v jedné �ad�, jsou rázu starobylého, 
mají lomenice, ale bez kab�inc
. V zahradách p�stují se švestky a jablon�, avšak ne 66s velkým 
úsp�chem. Nábytek i od�v ješt� �áste�n� starobylý. Nejstarší rodina jest rodina Vendlova. 
Osada nemá jm�ní žádného; z polností odvádí 67 K 22 h p�ímé dan�. Luk, mimo u dvora, zde 
není. 

D�jiny. O Bošticích zmi�ují se dsky zem. již v r. 1417, kdy 14. dne m�s. ledna P�íba z Po-
bipes p�iznala se, že d�dictví své, totiž statek pobipeský, prodala Zde�kovi z Janovic a Vese-
lovi ze Lhoty za 200 kop groš
 praž. a v listin� smluvní jsou také Boštice uvedeny.162) Z toho 
patrno, že Boštice ke statku pobipeskému náležely. A když r. 1487 koupil zboží toto Slavata, 
p�ipojil je k �estinu Kostelu. Tehdy i Boštice p�ipadly k �estínu a náležejí tam dosud.163) 

V registrech komorních z r. 1488 nacházíme sv�domí Jana Kapouna, kterýž jako smlúvce 
udává, že Kate�ina Va�ková z Boštic vdala se s volí brat�í svých i s volí poru�ník
v a ti jí 
ustanovili ze statku boštického XLV kop gr. míšenských za v�no. Provdala se za Jakuba, syna 
Pešíkova z �erného Bláta a on obdržel XX kop gr. míš. v�nem. Poru�níci byli Martin z Uhlé�-
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ských Janovic a Jan, �e�ený Ma�an, ze mlýna z pod Petrovici.164) 

R. 1500 v dubnu 4. dne prodal Jakub Auditor ze Žichovic Michalu Slavatovi z Chlumu d�-
dictví své v Bošticích za 56 kop gr. �. Není ovšem zjišt�no, zdaž d�dictví toto bylo zapsáno na 
statku boštickém, �i na n�kterém kmetcím dvo�e. Ale soud� dle toho, že d�dictví toto koupil 
Slavata, majitel Boštic, doznávám, že vázlo na témže zboží, které Slavatové byli roku 1487 
d�di�n� zakoupili.165) 

A když Adam Slavata z Chlumu a Košumberku prodal r. 1602 rytí�i Karlu Mazancovi166) 
zboží �estínské, byly mezi nimi i Boštice. Po r
zných majetnících a také neznámých, dostalo 
se koupí celé zboží �estínské Karlu Jáchymu hrab�ti z Bredy - pánu na Kácov�, a ten je p�ivt�-
lil ke svému panství. R. 1847 stal se majitelem císa� a král Ferdinand Dobrotivý, po jehož smr-
ti d�dil statky tyto, tedy i Boštice, J. V. císa� a král František Josef I. Od doby spojení zboží 
�estínského s Kácovem sdílejí Boštice osudy panství tohoto. 

Boštice náležejí farou do Petrovic II., ale školou teprv od r. 1868; d�íve byly p�iškoleny do 
�estína. Sem také náležejí poštou, telegr. a �etnickou stanicí i zdravotním obvodem. Nejbližší 
nádraží želez. jsou Uhl. Janovice na míst. dráze Kolín-�er�any. 

BRANDÝSKO. (BRANDÝSEK.) 

Více jak 3 km východn� Kácova a od silnice chabe�ickokácovské asi 1 km severn�, leží 
430 m n. m. osada Brand ýsko 167), nyní také Brandýsek a Brandýs zvaná. Má 5 pop. �ís. s 28 
obyv., vesm�s katolíky. Nejstarší rodina je tu rodina Týcova. Domy stav�ny jsou po r
znu, ve-
sm�s kryty došky. Tvo�í velkou travnatou náves, na níž jest jeden malý rybník a druhý je p�i 
chalup� Maštalí�ov�. Zahrad jest mnoho a velikých, v nichž p�kné druhy jablek se p�stují. 

Hlavní živností ob�an
 je zem�d�lství. Mládež škole odrostlá pomáhá p�i hospodá�ství 
domácím, anebo jde na �emeslo. Nábytek i od�v se zmodernisoval. 

67Obecní majetek m��í 33 a a platí se z n�ho 18 hal. p�ímé dan�; vým�ra celé osady je 23 
ha 38 a a platí se z majetku toho 68 K p�ímé dan�. Jména pozemk
: u Lesa, v Hliníku atd. Vr-
ch
 v okolí je n�kolik p�es 400 m n. m.; jediný toliko ozna�uje se jménem „Klenek“ (Klínek) a 
má 469 m n. Adrií. 

D�jiny. O Brandýsku známe první písemnou zprávu p�i r. 1417. Tehdy prodala P�íba z Po-
bipes Zdenkovi z Janovic a Veselému ze Lhoty své zboží a mezi ním bylo i Brandýsko.168) Lze 
z toho vy�ísti, že osada tato náleží mezi staré osady �eské. R. 1545 m�l Martin, �e�ený Mareš z 
Holušic zde své zboží, totiž dv
r kmetcí s platem a d�dinami.169) Také p�i r. 1658 shledáváme 
Brandýsko v nejstarší matrice kácovské. Sommer dosv�d�uje, že v tom roce Brandýsko p�ifa-
�eno bylo k farnosti této.170) A Palacký za�azuje Brandýsko mezi zboží kácovské171), s nímž od 
let šedesátých sedmnáctého v�ku sdílí osudy. 

Brandýsko bylo p�iškoleno až do r. 1906 do Kácova; od tohoto roku p�ikázáno k nov� z�í-
zené škole do Hol�ic; farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí a zdravotním obvodem náleží do 
Kácova. Nejbližší zastávka železni�ní jsou Chabe�ice na místní dráze Posázavské. 

BUDY �ERNÉ. 

Farní osada Budy �ern é - n�kdy klášter sv. Prokopa n. Sázav� - splývá s m�ste�kem 
Sázavou  ve všem. Proto viz heslo: Sázava. 

�ABELICE. 

Severovýchodn�, 2 km od Kácova, poblíž cesty �estínské, jest samota, jindy ves a tvrz 
�abe l ice . Nyní vidíme zde jen poplužní dv
r a obytná stavení �. pop. 20. a 21., náležející k 
obci polipeské. Žijí zde 43 obyv., vesm�s náboženství katolického. Býval zde do r. 1870 také 
ov�ín. U dvora lze dosud vid�ti známky bývalé tvrze, odkudž se psala rodina �abelických ze 
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Soutic. 

D�jiny. Hroch ze Soutic p�ipomíná se v r
zných listinách od r. 1383-1405 jako první maji-
tel �abelic. R. 1383 zem�ela jeho dcera Bohuslava a v�no její v Losinách spadlo na krále.172) 
Hroch ze Soutic nadal kostel všeborský platem 7 kop gr., aby mše zádušní sloužiti se mohly u 
oltá�e sv. Kate�iny za jejich p�edky, a to: Bernarta, Mat�je, Horku, P�ibyslava, Rynarta, Ger-
trudu, Švenku, Lídu, Renše, Zde�ka ze Soutic, Zde�ku a Annu, manželku jeho.173) Týž Hroch 
byl také pánem Všebo�ic a proto nadání zmín�né založil. Když pak Všebo�ice prodal, koupil si 
ves Petrovice (II.) a tam sám r. 1405 a v letech 1407-1408 se svým synem Vítkem ze Soutic - 
jinak též z Petrovic - podával fará�e.174) R. 1402 zapsal Hroch s manželkou Eliškou Kade�avou 
a kn�zem Janem, synem svým, dce�i své Elišce plat na zboží �abelickém.175) 

Nástupcem t�chto byl rytí� Jan �abelický ze Soutic - snad Vítk
v syn, kterýž náležel mezi 
nejznamenit�jší muže toho v�ku. Úsilovn� pracoval, aby po ukon�ených válkách husitských 
vrácen byl mír a pokoj vlasti naší, což ovšem jen 68z malé �ásti se mu poda�ilo. V letech 1444-
54 byl nejvyšším mincmistrem král. �eského se sídlem na Horách Kutných.176) Jsa v�rným 
p�ítelem Hynce Ptá�ka z Pirkštejna a na Ratajích, p�ijal i poru�enství nad sirotky Ptá�kovými, 
když r. 1444 Hynce Ptá�ek zem�el. Jako horlivý p�ívrženec jednoty pod�bradské a pana Ji�íka 
pomáhal r. 1448 dobývati Prahy a r. 1452 p�idán jest Ji�íku Pod�bradskému k rad�, když 
správcem zem� zvolen byl.177) 

Když se po korunovaci krále Ladislava z�ídila komise, aby zkoušela na platnost zápis

statky komorní a duchovní, jež ve válkách husitských od rozli�ných osob uchváceny a od císa-
�e Zikmunda na jistých sumách zástavních zapisovány byly, sed�l �abelický p�i té komisi sám 
pátý.178) 

Za tohoto �abelického Jana spustla tvrz i ves a on r. 1452 prodal �abelice s dvory kmet-
cími, s lesem Krtovem, se strán�mi až do toho pot
�ka s 2 rybní�ky brat�ím Va�kovi a Vacko-
vi z Tlu�eni za 115 kop gr.179) Nicmén� syn Jan
v - Jan �abelický - op�t v krátkém �ase nabyl 
�abelic, a� již sám byl pánem r. 1461 Týna n. Vltavou. Prokop, syn jeho, uvázav se v držení 
statk
 otcovských, zem�el r. 1538. Tento Prokop �abelický ze Soutic a na Týn� byl také maji-
telem zboží lošanského a prodal je180) r. 1516 vší obci kutnohorské, totiž tvrz a ves Lošany. Po 
smrti jeho r. 1538 d�dil zboží �abelické Jan, syn Prokop
v, a� matka jeho, Johanka z Úšavy, 
vložila si v obnovené dsky zemské �abelice ves celou, �erné Bláto, Tlu�e�, Karlovice, Pod-
veky, Vraníky, 69�ížov a Jindice ves celou s podacím atd., když Jan stal se majitelem a vklad 
matky své ješt� r. 1561 novým zbožím doplnil. Zem�el r. 1567. Jan
v syn, Prokop �abelický 
ze Soutic, prodal zboží toto (krom� Týna) Divišovi Hosta�ovskému z Petrovic r. 1589. Sám 
pak zem�el r. 1600.181) 

R. 1623 náležely �abelice k panství kácovskému a zdá se, že je Prokop �abelický ke Ká-
covu odprodal. Ale ješt� jednou dostaly se �abelice s p�ísl. v rod �abelických ze Soutic. Když 
se totiž po smrti pana z Kaisersteina r. 1702 z
stalé t�i dcery o majetek otc
v d�lily, p�ipadly 
�abelice Barbo�e hrab�nce z Waldsteina roz. z Kaisersteina, a ta je r. 1707 prodala Janu Vác-
lavu hrab�ti �abelickému ze Soutic.182) Po krátkém �ase získal Kácov zboží �abelické op�t a s 
ním jsou �abelice spojeny až podnes. 

Kol �abelic mají pozemky tato jména: Triangl, v Jamách, v Krtovech, u B�eznice, u Dubi-
ny, na Pr
hon�, na Hrad� atd. �abelice náležejí školou do Kácova, farou do Petrovic II., telegr. 
a �etnickou stanicí do �estína, poštou a zdravotním obvodem do Kácova. Nejbližší stanice že-
lezn. jest Kácov na dráze Posázavské. 

�EKANOV. 

Severn� Hrazených Rataj as 6 km zdálí rozkládá se poblíž potoka Talmberského po obou 
stranách malého pot
�ku vesnice �ekano v. Celá osada založena je nad hlubokou roklí a d�lí 
se na dv� �ásti. Na levém b�ehu pot
�ka je „Malá  s t r ana“, na pravém b�ehu „Velká s t r a-
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na“. Celé okolí obce zdvíhá se do výše p�es 400 m n. Adr. 

70V �ekanov� je 36 pop. �ís. se 189 obyvateli, z nichž jsou 3 israelité. Obyvatelé živí se 
zem�d�lstvím na vlastních nebo na pronajatých pozemcích. V zim� chodí lid do práce na ká-
cení les
 a d�lání d�íví na panství liechtensteinské. Ženy a dívky pletou d�tské kabátky a �e-
pi�ky. Mládež škole odrostlá z
stává p�i domácím hospodá�ství, nebo jde na �emeslo. 

Nejstarší rodiny jsou rodina Režných, Gabrielova a Bohatova. Nábytek i od�v jest již no-
vodobý dle všeobecných pom�r
. 

Domy jsou kryty bu	 taškami, bu	 šindelem, eternitem anebo došky. Lomenic ani kab�in-
c
 již není. Stav�ny jsou po r
znu, ale tvo�í pravidelné t�i ulice. Jednou vedena je nová silnice 
(spojka silnice sázavské a ratajské). Stav�na byla �ást již v r. 1900-01 a �ást v l. 1911-13 s vel-
kým nákladem. 

Obecní jm�ní skládá se z obecního domku, pak polí, luk a pastvin ve vým��e 5 ha 28 a, za 
n�ž platí obec 15 K 36 h p�ímé dan�. Vým�ra celé obce �ekanovské jest 140 ha 87 a, za n�ž 
odvádí celá obec 599 K p�ímé dan�. Luk není velká �ást, ale za to se racioneln� p�stují a dávají 
hojného užitku. Dešt� p�icházejí normáln�, bou�e také. Krupobití nebývá škodlivé. Jména po-
zemk
: Nesvojna, na P�íhon�, na Kopaninách, na Skalce, u Sej�í. 

Na blízku samota „u  Záme�ník
“ o dvou �íslech, kde byla až do r. 1911 pohodnice, dá-
le samota u Vlasák
 (2 �ísla) a u Št�pánk
 (3 �ísla); jihozápadn� odtud vrch B�ezí 405 m n. 
Adrií. �ekanov má také sv
j vlastní lom. 

Na rozcestí na „Velebovém“ stával tak zvaný staletý Bohat
v dub; mohutný tento strom 
vévodil celé krajin�. Byl r. 1877 poražen. Zajisté byl by ješt� dlouhá léta vítal obyvatele, kte�í 
sem rádi a �asto chodívali. 

D�jiny. O �ekanov� d�je se zmínka již ve XIII. století. Tehdy Hroznata z Úžic a Choust-
níka byl v letech 1284-86 purkrabím pražským a náleželo mu zboží ratajské, p�i kterémž jme-
nuje se i ves �ekanov. Hroznata toto zboží rozd�lil na zboží ratajské a talmberské. Toto p�i-
padlo synu Arnoštovi z Úžic a v soupise zboží toho byl také �ekanov.183) Arnošt se psával od 
té doby dle nového sídla z „Talmberka.“184) 

V dalším b�hu �asu octlo se zboží talmberské v rukou Michala Slavaty z Chlumu, majitele 
panství �estina Kostela a ten op�t kšaftem svým z r. 1533 toto zboží rozd�lil a odkázal pustý 
zámek Talmberk s ostatním majetkem Slavatovi z Chlumu185) a v majetku tom byl op�t �eka-
nov. 

Diviš Slavata z Chlumu p�ijal r. 1547 z pokuty manství na zboží Talmberské186) a p�i zboží 
tom shledáváme se op�t s �ekanovem. Když zboží toto v druhé polovici XVI. století p�ešlo z 
manství d�di�n� na rod Slavat
v z Chlumu, prodal Diviš r. 1559 majetek ten Václavu rytí�i 
Malešickému z �ernožic a na Ratajích za 1650 kop gr. praž.187) Tak bylo zboží talmberské 
spojeno s panstvím ratajským, které koupil r. 1628 Jan de Vitte z Lilientalu a zboží to odkázal 
d�tem svým, nad nimiž ustanovil poru�nici Annu z Glouchova a na Pe�kách, manželku svou. 

R. 1634 prodala však ona zboží to Benign� Kate�in� z Lobkovic,188) která je hned r. 1636 
prodala Frydrychovi z Talmberka a na Vlašimi, J. M. C. rad�, komorníku, presidentovi nad 
apelacemi, místodržiteli a nejvyš. komorníku království �eského,189) za 70.000 zl. rýn. a tehdy 
byl mezi zbožím talmberským i �ekanov. 

Od té doby náleží �ekanov ke zboží ta lmb er skému a s ním k panství ratajskému. Pá-
nem panství ratajského jest nyní kníže Jan II. z Liechtensteina. 

�ekanov náleží školou (od r. 1835) a farou do Úžic, poštou a telegr. i �etnickou stanicí do 
Hrazených Rataj a obvodem zdravotním do Sázavy. Nejbližší nádraží železni�ní jest Nový 
Dv
r n. Sáz. na místní dráze Kolín-�er�any. 

71�ENOVICE. 

P
l hodiny pon�kud jihovýchodn� m�ste�ka �estína rozkládá se na svahu kopce skoro 
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500 m výšky n. m. vesnice �enovice . 

V �enovicích bydlí ve 32 domech 183 obyv. Hlavní živnost obyvatelstva je zem�d�lství 
po celé léto. V zim� pracuje lid ve stodolách p�i mlácení obilí, v lese d�lání d�íví, na polích a 
lukách rozvážení hnoje a d�lání kompost
. Jest tedy vždy práce plné ruce. 

Nejstarší rodina v obci jest rodina Karbanova, skoro 200 let, Novotných, Píchova a Petrás-
kova. Mládež po vyjití ze školy z
stává doma, nebo jde na �emeslo. Nábytek i od�v zmoderni-
sován. 

Domy �enovické ztratily již na dobro svou p
vodnost starobylou, nevid�ti žádné lomenice, 
žádných kab�inc
, ani svérázných vjezd
. Obcí vede z �estínskosamechovské silnice odbo�ka 
sm�rem ke Kraso�ovic
m a Zbraslavicím, vystav�ná p�ed málo léty. 

Nad obcí vzniká pramének vodní, který utvo�iv pot
�ek, nese vody své podél silnice sa-
mechovské do �estínky. Pot
�ek tento d�lí obec na dv� �ásti, a to: strana východní zove se 
„Náhorsko“, strana západní „Dolejško“ �ili „Dolsko.“ 

Obecním majetkem jsou 2 ha 22 a pozemk
, z nichž se odvádí 22 K 31 h p�ímé dan�. Vý-
m�ra celé obce obnáší 296 ha 7 a a platí se 1311 K 50 h p�ímých daní. 

Jména pozemk
: Rovina, Hodkovka, Skalka, Tabulka, Hrobka, Strážnice a les Poho�í. Lu-
ka zvláštních jmen nemají. 

D�jiny. O �enovicích první d�jepisná zmínka d�je se v XV. století. Tehdy byly majetkem 
Jind�icha Popele z Vesce, který v okolí m�l dosti velký majetek. V �enovicích m�l své d�dic-
tví, kteréž prodal 13. �ervna r. 1489 Slavatovi z Chlumu a Košumberku za 350 kop gr. 
praž.190) 

72R. 1547 byl majitelem statku Zru�e, ku kterémuž tehdy také náležely �enovice, Jind�ich 
St�ela z Rokyc,191) ale ten je po roce prodal Janu �ern�ickému z Kácova192) a týž je op�t r. 
1553 prodal Ji�íkovi Kalenicovi z Kalenic.193) 

Toto zru�ské zboží, v jehož soupise již �enovice nebyly, p�ipadlo r. 1560 Janu st. Kaleni-
covi z Kalenic, a ten, když zem�el, zanechal statek sv
j t�em syn
m. Nejstarší Jáchym získal 
od brat�í koupí194) celé d�dictví. Jsa dobrým hospodá�em, hled�l statky své rozmnožiti. I p�i-
koupil také v dubnu m�síci dne 18. r. 1603 od Adama Slavaty �enovice s kr�mou a p�ipojil je 
op�t ke zboží zru�skému.195) 

Nedlouho po té, 18. dubna r. 1614, prodal majitel Zru�e Albrecht Bavor z Kalenic �enovi-
ce s kr�mou panu Karlu �ejkovi z Olbramovic a na Kácov�.196) Týž je p�ipojil ke svému pan-
ství, p�i n�mž až do roku svobody p�ipojeny z
staly. 

V �enovicích bylo p
vodn� 11 starousedlých sedlák
, kte�í m�li stejn� veliký rolní výsev 
- as 100 korc
. Obec �enovická m�la také až do r. 1860 vlastní les. Starousedlíci ho spole�n�
užívali dle výkaz
. Porazilo se totiž díl lesa a d�íví se na 11 stejných díl
 rozd�lilo. To se opa-
kovalo rok po roce až do r. 1860, takže se les úpln� zten�il a pozemky skoro všecky v pole ob-
racely. 

73V naší dob� jsou již jen t�i zachované usedlosti v mí�e p
vodní a to: �ís. 3., 8. a 9. Postu-
pem �asu rozd�leny byly ostatní na p
lstatky a z �ísla 14. povstali rozprodáním domká�i. Za�í-
zení p
vodní bylo patriarchální a m�lo sv
j význam nejen pro obec jako spole�né jm�ní, ale i 
pro jednotlivce, kte�í v celistvosti mohli lesa ušet�iti a uchrániti. Když pak r. 1860 se o� t�ch 
11 starousedlík
 rozd�lilo, zten�eno jm�ní obecní a t�m jednotlivc
m se valn� zm�nou tou ne-
posloužilo. 

(Starousedlíci - jinde také celoláníci zvaní - byli majitelé p
dy, ale vrchní vlastnictví k ní 
náleželo milostivé vrchnosti. Majetek takový byl podroben pln� veškeré kontribuci. Selské ta-
kové statky d�lily se na zakoupené a nezakoupené. Zakoupenými mohli držitelé dle libosti na-
kládati; nezakoupenými sm�l majitel nakládati jen se svolením vrchnosti a v p�ípad� úmrtí je-
ho, p�ipadly jako odúmrt vrchnosti. Vyvazením takové p
dy v r. 1848 nabyli sedláci neobme-
zeného práva vlastnictví a rozlišování jakékoliv p�estalo.) (Ot. N. Sl.) 

�enovice náležejí školou, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí a obvodem zdravotním 
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do �estína. Nejbližší stanice železni�ní jsou Zbraslavice na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

�ENTICE. (�EN�TICE.)

Asi 1½ km od m�ste�ka �estína leží ve výši 460 m n. A. skupina dom
, která tvo�í osadu 
zvanou �en t ice  - d�íve �en� t i ce .197)

V 7 pop. �íslech bydlí 26 obyvatel
 nábožen. katolického. Domy stojí po r
znu bu	 v za-
hradách nebo o samot�. Jsou stav�ny z kamene a dva jsou ješt� staré ze d�eva. 

Hlavní živnost obyvatelstva je zem�d�lství a v zim� práce lesní. Mládež škole odrostlá z
-
stává doma, nebo jde do služeb, ano i na �emeslo. 

Obecního majetku není. Vým�ra celé obce jest 34 ha 30 a 20 m2, z �eho se platí 138 K 
18 h daní p�ímých. Luk jest mén� a p�stují se zp
sobem oby�ejným. Do obecního katastru ná-
leží v�tší rybník, Polexina, živený pot
�kem Žichovickým, kterýž z bezejmenného rybní�ka 
severn� nade vsí vytéká. 

D�jiny. O p
vodu �entic nemáme žádných ur�itých zpráv, ale souditi se dá ur�it�, že osa-
dili páni na �estin� Kostele osadu tuto svými poddanými, aby tu v málo tehdy lidnaté krajin�
m�li více lidu. Soudíme také dle toho, že již v dávném v�ku tvo�ily �entice �ást zboží �estina 
Kostela. Ovšem teprv XVIII. století je o nich zmínka. Když totiž koupil Karel Jáchym Breda 
panství �estinkostelské od Václava Miseroni z Lisonu a dne 3. b�ezna r. 1713 za jeho majetek 
prohlášeno, byly tu i jmenovány �entice.198) Hrab� Breda spojil zboží �estinkostelské s pan-
stvím svým kácovským a od t�ch dob z
staly �entice i s �estinem Kostelem p�i panství ká-
covském. 

�entice náležejí školou, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí i obvodem zdravotnickým 
do �estína. Nejbližší stanice železni�ní je Kácov na místní dráze Posázavské. 

74�ESTÍN. (�ESTIN KOSTEL.) 

Na vysoké hornaté krajin� 482 m n. m. se vypínající, svahem k severu a západu sklon�né, 
leží m�ste�ko �es t ín  - d�íve �est in  Ko ste l  zvané. Od Hory Kutné jest vzdálen �estín 
24 km. Okresní silnice z Kolína p�es Lhotu Kamennou vedená, probíhá m�ste�ko od severo-
východu k jihozápadu, ke které se p�ivt�luje nyní ješt� nová okr. silnice vedoucí ke Zru�i. Jiná 
silnice vede p�es Petrovice do Uhl. Janovic a nová klade se r. t. ke Kraso�ovic
m. 

Nám�stí má podobu obdélníka, na jehož západní stran� jest kostel, fara, škola a zámek se 
skrovnými zbytky z�ícenin starého slavatského hradu. Do nám�stí vedou t�i ulice, a to: Morán-
ská, Kraso�ovická a Zru�ská. 

Na západním svahu vrchu, na n�mž rozloženo jest m�ste�ko, z�íme mnohé domky, zbytky 
to zajisté starého podhradí, kteréž te	 zovou se „Poduli�kou.“ N�které z nich jsou opraveny, 
jiné v minulém století znovu vystav�ny. 

Poduli�kou vine se potok �estínský, který tu tvo�í p�kný rybník, zvaný „Hluboký“, a od-
tud sp�chá k Dol. Dvoru. 

V m�ste�ku žije v 83 domech 488 obyv., vesm�s nábož. katolického. Obyvatelé živí se 
hlavn� zem�d�lstvím na vlastních pozemcích anebo najatých od velkostatku nebo od záduší. 

Nejv�tší usedlost �estínská má ve staré mí�e asi 65 korc
 vým�ry. Co týká se obchodu, jest 
dosti �ilý. Jsou zde 4 obchody se zbožím smíšeným a dva se zbožím st�ižným. �emeslo jest 
zde nejvíc zastoupeno obuvníky, dva peka�i, dva �ezníci a t�i hostinští. 

Významným a daleko široko známým �emeslem v �estín� bylo zhotovování hracích stroj

a kolovrátk
. �emeslo toto bylo jaksi d�di�né v rodin� Paštik
. Nyn�jší „Brat � í  Paš t i ko vé“ 
založili stavitelství varhan v Praze. P�í�ina toho byla, že �estín jest vzdálen od dráhy, frekven-
ce velice drahá a k tomu nedostate�ná. Práce zdejší jest nyní na nejmenší míru omezena. 

75O duševní zábavu postaral se zde akad. krajinský spolek „Sázavan ,“ založiv r. 1895 
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spolkovou knihovnu, kteráž �asem byla zni�ena a na místo ní založil knihovnu divadelní spo-
lek Havl í�ek, kteréž se hojn� užívá.199)

Ze spolk
 sluší jmenovati „Kampel i�ku ,“ sbor has i�ský, „Sp olek  ž ivnos ten ský“ 
a hospodá�ský spolek „P �emys l .“ 

Nejstarší rodiny, známy již p�ed 100 léty, jsou rodina Kunteova (200 let), Kroutilova, Pa-
rusova, Plešingrova, Radimských, Tylínkova, Vladykova. Mládež z veliké �ásti odchází z do-
mova bu	 na �emeslo, do služby nebo na studie. Také celé rodiny se �asto vyst�hují a tím 
ubývá populace m�ste�ka (r. 1900 v 82 domech 606 obyv.). 

Domy �estínské jsou napo�ád p�ízemní a zd�né, a� ješt� i zde nalézáme �ty�i domky zcela 
d�ev�né s lomenicemi. Zvlášt� p�kné je �ís. 21a v ulici Kraso�ovické s lomenicí a kab�incem, 
na n�mž jest tento nápis: »Tento Domek gest wystawen Nakladem Waclawa Lance: Letha Pa-
nie 1805.« V celém m�ste�ku u každého domu je zahrada se stromovím ovocným a zvlášt�
švestkovým. 

Obecní majetek záleží z 3 ha 63 a nepatrných polí, palouk
, pastviš� a strání, které vysáze-
ny jsou olšinami a z nich obec platí 8 K 59 h p�ímé dan�. Vým�ra celé obce obnáší 52 ha 37 a, 
z �ehož se odvádí 730 K 46 h p�ímé dan�. Jména polí a lu�in: na Spravedlnosti, u Sloupu, u 
Dubu, na Vrchách, v Kašnách, ve Volšinách, v Ježku, na Homoli, u sv. Apoleny, v Lou�kách, 
u Višni�ek, na Skalce, na Modré Skále, u Studánky, na Vob
rku, na Prstýnku, na Skoku, v 
Koutech, na Harf�, k Myší dí�e, u Chmelnice,200) na Miloticku atd. 

�estín byl p
vodn� vesnicí; v listin�, kterouž císa� Rudolf r. 1519 povoluje t�i výro�ní tr-
hy, a sice: 1. v pond�lí p�ed Nanebevstoupením Pán�, 2. v pond�lí po Petru a Pavlu a 3. dne 2. 
listopadu, v den Duši�ek, týdenní trh ve st�edu, byl již �estín nazván „m�s t e�kem.“ - Trhy 
tyto však zanikly a teprv op�t na prosbu ob�an
 za�átkem XIX. století císa�em Františkem I. 
obnoveny. 

Poloha �estína je p�ekrásná; zvlášt� v dob� letní rozkošná a velmi zdravá. P�kné �erné le-
sy, mírná údolí, potoky, pole, lu�iny v kv�tu (kterým by se m�la v�novati v�tší pé�e), dodávají 
celému okolí nemalého p
vabu. 

Škola. V XVI. st. byla v �estín� škola bratrská, jejíž správcem byl �eský historik, bratr 
Jaffet. Kde byl sbor, byla také škola.201) Syn jeho Bohumil Jaffet, rodák �estínský, byl r. 1608 
na universit� v Mariboru.201a) Po bitv� na Bílé Ho�e zašla škola bratrská a teprv v druhé polo-
vici XVII. stol. byla obnovena. P�i roce 1654 �iní se již o kantoru J. Hruškovi první písemná 
zmínka.201b) Týž m�l od záduší 2 korce pole, v
z sena ze zádušních luk a koledy 6 fl. ro�-
n�.202) P�i roce 1727 p�iznává p�íjmy �estínský kantor Václav Buchal.203) 

A Václav Buchal, o n�mž nikde v �estín� není zápis
, v r. 1727 o svých p�íjmech takto 
vypovídá. Mám: 1. Od milostivé vrchnosti z každé várky 1 v�dro patok, jsouce té nad�je, že 
n�jaká pomoc budoucn� bude. 2. Za klekání, jak ranní, polední a ve�er zvon�ní i jakž pozoro-
vání letního �asu bou�livého pov�t�í - posnopný se dostává 10 mandel rozli�ného obilí. 3. Pole 
ke škole pat�ící po 3 strychy a 1 palou�ek na malej v
z sena. 4. Vícej užívám polí po 3 strychy 
od záduší, z nichž ro�n� platím k záduší 1 fl. 

76Acciden t iae . Od pašijí zpívání na kv�tnou ned�li záduší platí 1 fl. 10 kr. st�., od d�tí 
u�ení - neb malá osada jest - ro�n� 2 fl. Accidentiae od funusu a zápisu 6 fl. O Beichtkreuzer 
anebo Tischgroschen u nás nic není slyšeti, od nemocného se nic nedostává a také nic nežádá. 
Co se dotej�e kostelník
, ti od kostelních služeb nic nemají, nežli o�ekávají odplatu od Boha 
Všemohoucího. In quorum fidem me manu propria subscribsi ac sigillo consueto munivi. P. 
Elias Joanes Krines, administrator �estineus. Václav Buchal, kantor. 

Až do za�átku XIX. století bylo vyu�ováno po r
zných domech. Posledn� r. 1818 v �ís. 
70. a na to v zámku v �. pop. 2. V ty doby p�ikro�eno ke stavb� nové školní budovy, kterouž r. 
1818 patron arcikníže Ferdinand Toskánský na sv
j náklad na m�ste�ku, východn� vedle kos-
tela vystav�ti kázal. V nové jednopatrové budov� po�alo se vyu�ovati 1. dne m�s. listopadu 
1819. Byla vyhlášena jako dvout�ídní farní škola a byli tu také dva u�itelé. 
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Dvorním dekretem ze dne 17. srpna 1815 �. 14324/7179 byla kongrua u�itele �estínského 

takto upravena: Služné pro u�itele, kte�í nem�li naturálních dávek, bylo upraveno na 250 zl. v. 
�. (šajny), pro podu�itele na 120 zl. v. �. (šajny). 

Asi po 10 letech upraven tento plat tak, že platili za sebe dítky, a to: od 6-8 r. 1 kr. st�., od 
8-10 2 kr. st�. a od 10-12 3 kr. st�. týdn�. Dle toho vynesl pak. škol. plat kolem 500 zl. st�., po-
snopné, koleda, štola asi 200 zl. st�., �istý užitek ze 14 m�r polí a luk asi 30 zl. st�. V celku 730 
zl. st�. Z p�íjmu toho vydržoval u�itel podu�itele, kterému platil krom� stravy 20 zl. st�. ro�n�
služného. 

Od let padesátých do r. 1869 m�l podu�itel stravu a ro�n� 60 zl. r. �.204) 
Od r. 1870 upraven plat dle nov. škol. zákon
. 
Posloupnost u�itelstva. Kantor J. Hruška, o n�mž se již zmínka stala, dlel v �estín� od r. 

1654 až do po�átku XVIII. století, kdy se uvádí p�i r. 1727 Václav Buchal. To� by byli nejprv-
n�jší a nejstarší známí u�itelé �estínští. Kdy Buchal zem�el, neví se, a kte�í u�itelé po jeho 
smrti u�itelovali, nikde známo není. První známý u�itel po Buchalovi byl Václav Beneš (1818-
44). Ten postoupil tímto rokem místo u�itelské svému synu, Josefu Benešovi. Ten však po 3 
letech zem�el a otec jeho, Václav Beneš, nastoupil po n�m op�t staré své místo a u�iteloval až 
do r. 1857. Týmž rokem J. V. císa�em a králem Fr. J. I. vyznamenán zlatým zásluž. k�ížem. 
Zem�el r. 1861. 

Za jeho �asu byli tu podu�itelé �ili spomocníci, jak jim lid �íkal: Karel Šubrt, Frant. Slaví-
�ek, Vomá�ka, Pavlíkovský a Mat�j Sochor. Týž stal se provisorem školy r. 1857 a skute�ným 
r. 1861. Podu�itelé v ten �as od r. 1869-73 byli: Ant. Svoboda, Jan Mašín, Josef Kysela a Ka-
rel Št�drý. Mat�j Sochor prodlel tu do r. 1872. Po n�m nastoupil Em. Bayer, �ídící u�itel 
(1872-96), �en�k Holub (1873-75), Frant. Dostál (1875-77 †), Jos. Adamec (1876-77), Bole-
slav Ždímal (1877-79), Viktor Felix (1877-98), Jan Bu�ata (1879-80), Františka Pacholíková 
(1880), František Dosko�il (1880-86), Ant. Pavlík (1884), Jos. �ezá� (1884-97), Alois Reiman 
(1886-88), Jan Kolman (1888-90), Frant. Pelikán (1890-91), Antonie Grabingrová (1891-92), 
Jos. Chalupa (1892-97), Ant. Bláha, �íd. u�. (1896-97), Otakar Nigrin (1897-98), Jind�ich 
77Svoboda (1897-99), Jos. Hyxa, �íd. u�. (1897-1900), Frant. Dan�k (1898-1908), Fr. Strnad 
(1898-99), Božena Hynková (1899-1900), Frant. Hýbl (1899-01), Vojt�ch Miškovský (1900), 
Jos. Lupínek (1900), Karel Tet�ev (1900-06), Kl im.  Chlup á�  (1900, �íd. u�. dosud), Anežka 
Knížková (1903-04), Frant. Lehký (1904-05), Klára  Tvrd íko vá (1905 dosud), Ant. Neje-
pínský (1906-09), Fran t .  P rocházka (1907-08 výp. a op�t def. u�. 1909 dosud), Jan Pro-
cházka (1908-09), Em. Junek (1909-11), Jos. Balvín (1910-11), Václ. Petrá� (1911), Jos .  Le-
lek (1911 dosud), Anna Leh ká  (výp. 1913). 

T�ít�ídní škola pov. r. 1876 byla o t�ídu �tvrtou vým�rem ze dne 1830/683 z. š. r. rozší�ena a 
takovou je i dnes. Ale místnosti jsou velmi nedostate�né, takže ve škol. budov� jsou umíst�ny 
t�ídy t�i a v zámku t�ída jedna. Industriální vyu�ování zavedeno od r. 1886 a p
sobily tu jako 
industr. u�itelky: Leont. Pokorná, Ant. Meisnerová, Aloisie Kozáková, Rozálie Kroupová, 
R
žen a Hykso vá od r. 1906 dosud. Bylo by velmi žádoucno, aby m. šk. rada a s ní zastupi-
telství obecní postaraly se o školní budovu novou, která by sloužila ke cti celé školní obce. 

P�iškolené obce: �estín, �entice, Milotice, Kopaniny, Morány, �enovice, Kn�ž a Víska 
(St. Nešpe�ice i Nové, Tlu�e�, Boštice, Kasanice, Stará Hu� i Kraso�ovice odškoleny). 

Posloupnost p�edsed� m. škol. rady a školdozorc�. Posloupnost p�edsed
 m. šk. rady: 
Ant. Kunte (1870-73), Jan Plešinger (1873-79), Jan Duffek (1879-85), Jan Eichler (1885-
1902), Ant. Kunte (1902-13), Emil  P leš in ger  (1913 dosud). 

Posloupnost míst. školdozorc
: Ludolf P�enosil, Jan Plešinger do r. 1898, Jan Bechyn�
(1898-1909), Josef Kroutil (1909-14), Alb er t  Su ch ý (1914 dosud). 

78Fara a kostel. P
vodní chrám �estina-Kostela stával na témž míst�, kde nyn�jší kostel 
stojí. Pocházel asi z XIII. století a založila ho bezpochyby paní Honorie (�esta), majitelka sou-
sedních Petrovic, ve slohu románském. Starý kostel byl velmi slušn� vypraven. V lodi chrá-



  48 
mové stál hlavní oltá� v apsid� a v pozadí lodi té vznášelo se nízké emporium, v n�mž zasedali 
kolátorové a vznešen�jší osoby, službám božím p�ítomní. Toto emporium bylo až do za�átku 
XVIII. století krytou chodbou se zámkem spojeno. Když pak byla chodba odstran�na, sloužilo 
emporium s p�istav�nou d�ev�nou pavla�í za kruchtu. 

Ke stran� východní p�iléhalo místo okrouhlé apsidy - bezpochyby ke sklonku XIII. století 
vystav�né, gotické presbyterium se žebrovým klenutím. K jižní stran� presbytá�e stávala sa-
kristie. V lodi byla také hrobka pro t�lesné ostatky patron
 kostela. 

Na západní stran� v pr
�elí vypínala se �ty�hranná v�ž, ve slohu románském vystav�ná, je-
jíž hlavní ozdobou bylo osm krásných románských oken z �erveného pískovce vytvo�ených. 
Ale tak tomu bylo v prvých �asech tohoto chrámu Pán�. V pozd�jších letech byla mnohá okna 
zazd�na, cihlami a maltou ohozena.205) 

Až do r. 1805 byla kolem v�že pavla� na trámech, vy�nívající p�es zdi. Na zdech spo�ívala 
a p�es pavla� se vypínala hranice, na které byly zav�šeny zvony. Nad nimi vznášela se vysoká 
st�echa. Kdy tyto p�ístavky na kostele z�ízeny byly, není pov�domo, ale r. 1805 hrozila prý 
hranice i st�echa spadnutím. A tu �editel kácovský Frant. Hoser dal zvony spustiti do v�že, pa-
vla� odstraniti, a novou, nízkou st�echou v�ž opat�iti. Nem�la však dlouhého trvání, nebo� r. 
1813 uhodil do ní blesk a v�ž lehla popelem. Napotom z
stala nepokryta až do r. 1819.206) 

Starý kostel scházel a stá�ím byl už úpln� sešlým. Duchovní i osadníci žádali n�kolikráte 
patrony kostela o p�estav�ní nebo o novostavbu chrámu. Kone�n� se jim stalo po v
li. 

J. V. císa� Ferdinand Dobrotivý jako patron, povolil k naléhavé prosb� fará�e Jana Malého 
rozhodnutím svým ze dne 6. b�ezna 1858 �. 495 stavbu nového kostela.207) Povolení došlo fa-
rá�e Malého v posledních chvílích jeho pozemského života; zem�el 18. dne m�s. b�ezna 1858, 
žehnaje Nejvznešen�jším manžel
m císa�ským za dobrodiní, které �estínu byli prokázali. 

Kostel starý rozbourán brzo na ja�e r. 1859 a stavba kostela po�ala jest t. r. a dokon�ena r. 
1861. Plány zhotovil a k stavb� vrchní dohled m�l císa�ský inženýr a stavební inspektor Karel 
Prantner a stavbu dle jeho plán
 provád�l stavitel Jos. Krehan z Hory Kutné ve slohu román-
ském. Hotový chrám byl 8. dne m�s. zá�í 1861 na den Narození blahosl. P. Marie vysv�cen. 

K vysv�cení nového kostela dostavil se sám biskup králohradecký Karel Hanl. Do základ-
ního kamene, který leží p�ed stupni hl. oltá�e, podepsal se nejprve biskup, p�ítomní kn�ží, sta-
vitel, zástupce Nejvyššího patrona, mnozí vznešen�jší hosté, mezi nimi i �áslavský c. k. kraj-
ský baron Voith a okresní JUDr. Reif z Uhl. Janovic. 

Po vysv�cení chrámu oznámil biskup, že zdejší realní administratura prom�n�na ve faru 
dekretem 4. zá�í 1861 �. 6534. Druhý den instaloval sám biskup zdejšího administrátora P. Jo-
sefa Böhma jako prvního fará�e a vyznamenal ho spolu „kanovnickým expositoriem.“

Stavba chrámu Pán� vyžadovala nákladu 58.251 zl. 77½ kr. Z této sumy p�ipadlo na osad-
níky 5971 zl. 87½ kr., ale zaplatili jen polovici; druhou za79platil patron kostela sám. Po dobu 
stavby konaly se bohoslužby v zámku ve zvláštní k tomu z�ízené kapli. 

Do nového chrámu Pán� vchází se na stran� západní pod v�ží. Lo	 chrámová rozd�lena 
jest sloupy na trojlodí, k n�muž p�iléhá v celé ší�ce apsida. V levém k�ídle apsidy jest sakristie 
a nad ní, jakož i ve k�ídle pravém jsou oratoria. 

Hlavní oltá� obrácen jest ke stran� východní a krášlí ho obraz sv. patron
 Petra a Pavla, 
jímž kostel posv�cen jest. Obraz ten i obrazy na k�ídlech jsou práce mistra Hellicha. Po stra-
nách oltá�e jsou ješt� sochy sv. Václava a sv. Jana Nep., ale na první pohled patrno, že podle 
p
vodního plánu tyto sochy sem nenáleží. 

V lodích pobo�ních stojí dva oltá�e: v jižní Neposkvrn�né po�etí P. Marie se sochami sv. 
Františka a sv. Alžb�ty, v severní oltá� sv. Michala archand�la, patrona císa�ského domu, se 
sochami sv. Ferdinanda a sv. Anny, patron
 zakladatel
 chrámu tohoto. I tyto obrazy jsou dílo 
mistra Hellicha. 

Na k
ru sou�asn� s novým kostelem postavil nové varhany Ferdinand Guth, varhaná� z 
Nového Strašecí. Celý kostel jest uvnit� ornamentáln� vymalován. 



  49 
Ve v�ži visí t�i zvony Velký zvon sv. Petra a Pavla má na jedné stran� vyobrazení týchž 

apoštol
 s tímto nápisem: „JÁ HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI, SPRAVTE CESTU PÁ-
N�!“ A na prot�jší stran� stojí: „Tento zvon lil p
vodn� mistr Tomáš, zvona� na Horách Kut-
nách léta P. 1562.“ Pon�vadž zvon tento byl uražen a tím k zvon�ní neschopen, byl za p�íleži-
tosti stavby nového kostela nákladem št�drostí J. V. císa�e Ferdinanda Dobrotivého p�elit zvo-
na�em Karlem Bellmanem z Prahy r. 1860. Zvon ten Tomášem zvona�em ulitý svolával do 
sbor
 svých k bohoslužbám již �leny jednoty �eských brat�í, jímž náležely fara i chrám. Pro-
st�ední zvon má nápis: »Tento zwon udielan gest ke czti a chwale Panu Bohu skrze mistra To-
masse zwonarze208) na Horach Kutnach M°CCCCCLXII.« (1562). »Snaze nebe zemye pomine 
nezli slowo Panye zahine.« A na t�etím zvonu �teme tento nápis: »Tento zwon lit gest ke czti a 
chwale Panu Bohu skrze mistra Daniela na Horach Kutnach M°CCCCC.« (1500). Kone�n� ve 
v�ži jsou cimbály bicích v�žních hodin a ve vížce nad presbytá�em malý sanktusák. 

J. V. císa� Ferdinand Dobrotivý daroval mimo vše pro nový chrám všecky paramenty, po-
svátné nádoby, zkrátka, o� bylo žádáno, vše se obdrželo. Proto nezahyne nikdy vd��ná památ-
ka na vznešené manžele J. V. císa�e a krále Ferdinanda Dobrotivého a JJ. V. císa�ovnu a krá-
lovnu Marii Annu. „Exegerunt monumentum äere perennius.“ (Postavili sob� pomník dražší 
kovu.) 

Kostel zdejší byl již ve XIV. století farním v archidiakonátu kou�imském a v dekanátu št�-
pánovském. Fará� odvád�l tehdy 24 gr. pololetního desátku papežského. 

80Posloupnost kn�žstva. První známý kn�z jest Adam. Uvád�l r. 1359 fará�e v sousedních 
Petrovicích.209a) Po n�m následoval fará� Zbyn�k, pán na �estin� Kostele. Potvrzen 1360. Ten-
to kn�z a pán na �estin� Kostele z�izoval od r. 1381-89 oltá�níky, a z�ídil také drahocenný ol-
tá� sv. P. Barbory.209b) Kostel �estínský t�šil se toho �asu nejhojn�jším nadaním v celém krá-
lovství. Kn�z Zbyn�k, pán na �estin� Kostele, z�ídil p�i n�m sedmero kaplí s oltá�i a k nim do-
sazoval oltá�níky �ili kaplany. Tak mimo kaple sv. Anny z�ídil oltá� sv. K�íže, sv. Ma�í Mag-
daleny, dále p�istav�l k farnímu kostelu kapli sv. Kate�iny a v ní založil a nadal oltá� sv. Troji-
ce, oltá� sv. Kate�iny, oltá� sv. Prokopa a oltá� sv. Filipa a Jakuba ap. Oltá�ník
m vykázal mi-
mo hojné pozemky dostate�né platy na lidech na celém svém zboží. Právo podací ponechal 
Zbyn�k sob�, kn�zi Ond�ejovi, fará�i zdejšímu a fará�i Kolmanovi v Rovné. Po jejich smrti 
spadnouti má na bratrovce Zby�kovi, totiž Mikuláše, Zby�ka a Zde�ka z Petrovic a d�dice ne-
bo pokrevní p�átelstvo. 

Posloupnost t�chto oltá�ník
, pokud se dalo zjistiti, takto uvádíme: p�i kapli sv. Anny r. 
1362 Ond�ej z �estína, r. 1402 mistr Jan z Radonic; v kapli sv. Kate�iny p�i oltá�i svatopro-
kopském r. 1389 kn�z Kolman, r. 1393 kn�z Blažek, r. 1395 Jan, fara� z �e�ice u Lípy, r. 1401 
Hašek ze Lhoty, r. 1406 kn�z Buzek, r. 1416 Ond�ej, r. 1419 Jan Pohánek. V téže kapli u oltá-
�e sv. Trojice r. 1389 kn�z Ond�ej, r. 1391 Zbyn�k z �estína, r. 1401 Jakub z Radonic, r. 1412 
bakalá� svob. um�ní Bohuslav; p�i oltá�i sv. Filipa a Jakuba r. 1389 klerik Buzek z Vršova, r. 
1393 oltá�ník Mikuláš, ješt� t. r. Petr z Led�e. P�i kapli sv. K�íže Dominika z Bud�jovic, r. 
1397 Václav, fará� z Oten, t. r. ješt� kn�z Jan, pak Buzek, fará� z Ob�iství a r. 1407 kn�z Petr. 
P�i oltá�i sv. Kate�iny r. 1391 Jan, syn Jind�ich
v, r. 1405 Mikuláš z Koj�ic, r. 1408 Petr z Ji-
lemnice, r. 1413 Mikuláš z Kojetic. P�i oltá�i sv. Má�i Magdaleny r. 1394 kn�z Zbyn�k, r. 
1396 kn�z Martin, r. 1397 Jakub z Radonic, r. 1408 Mikuláš z �estína a r. 1412 Václav z 
Kruh.210) 

Tím ukon�ena posloupnost kaplan
 �i oltá�ník
, z nichž bylo ustanoveno p�i ur�itých kap-
lích vždy n�kolik a mnozí vzdali se hodnosti p�i jedné kapli a byli dosazeni zase za kaplany k 
oltá�i �i kapli jiné, a to proto, že p�íjmy oltá�ník
 nebyly stejné. 

Kn�z Zbyn�k, pán na �estin� Kostele, zanechal nada�ní listinu ze dne 1. listopadu 1389, 
kterouž zrušil n�které kaple a p�enesl nadaci t�chto kaplí zrušených ke kapli jedné a ustanovil, 
že oltá�níci �ili kaplani musí býti kn�ží a nikoliv klerikové a že musí stále tu bydleti. Dále 
ustanovil, že každý oltá�ník má míti 4 kopy gr. �. ro�. p�íjmu a vytlu�ené lesy až vzrostou, má 
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býti tržba dána na p�ilepšenou oltá�ník
m. Zavázal oltá�níky k plné povinnosti a kdo by ji ne-
konal, za každé vynechání zaplatiti pokuty 1 groš na zakoupení pot�ebných v�cí pro kapli.211) 
A že nadání z r. 1389 se nestalo skutkem, není t�eba dovozovati. P�išla doba válek nábožen-
ských a tím zni�eny všecky nad�je oltá�ník
. 

V XV. a XVI. století byla �estínská fara osazována kn�žími podobojí. Z t�ch zachovalo se 
nám toliko jediné jméno. Je to totiž fará� Jíra Fuksa, který sem z Kou�im� konsisto�í dolejší za 
fará�e poslán byl, a� administrátor �estínský jej fará�em uznati necht�l. Kone�n� m�l jíti do 
Prahy za kaplana ke sv. Havlu, ale on nešel; vypov�d�l konsisto�i poslušnost. A když op�tn�
vyzván byl a neuposlechl, dán byl pro neposlušnost svou do v�zení a kládou opat�en.212) 

Ve druhé polovici XVI. století, když tu byli pány Diviš a Adam Slavata, nebylo tu již kn�-
ží utrakvistických, ale brat�i �eští tu zaujali jejich místa. Sboru zdejšího byl prvním správcem 
bratr Martin Tyl, kn�z od r. 1572. Ten 81zem�el v �estin� Kostele r. 1581 a tam v chrámu Pán�
pochován.213) Po bitv� b�lohorské byl zdejší kostel až do r. 1669 rozli�n� obsluhován. Dle far-
ní matriky zastávali funkce duchovní fará�i z Kácova, Petrovic, z Pertoltic atd. 

V té tak pro �estin Kostel rozhárané dob� oznamuje pražské konsisto�i arcid�kan kutno-
horský Martin Kremlich (Kemlich) uprázdn�né fary a mezi nimi byla i fara �estina Kostela a 
on st�žuje si na paní Kaiseršteinovou, majitelku �estina Kostela, že také ona neobsazuje faru 
�estínskou, ba ani nep�ipouští, aby tamní fara ke kolátu�e kácovské p�ivt�lena byla.214) Kterak 
arcib. konsisto� o v�ci rozsoudila, nelze pov�d�ti; ale jisto jest, že ješt� r. 1698 majitel �estina 
Kostela, Hanibal de Brunier, žádá, aby svob. p. z Kaiseršteinu byl arcib. konsisto�í p�idržen 
zaplatiti desátek z jeho dvoru Vísky a ze vsi Kn�že, obce k farnosti �estínské náležející.215) 

Známo však, že r. 1671 byl sem ustanoven administrátor kn�z Eliáš Jan Krines �i snad po 
�esku Vlasák.216) V l. 1672-73 byl tu fará�em Antonius 82Ditra, r. 1674 Krištof Lupinus (jesui-
ta), r. 1675 Jan Ignác Neupauer, r. 1676 Mikuláš Libek, od r. 1677-85 Vav�inec Bernard Me-
cer. R. 1685-86 administroval faru kácovský fará� Jan Krska, Krištof Hladíš, fará�, (1687-88) 
op�t administroval fará� kácovský Tomáš Dubenka, r. 1688 pak kn�z Jan Motelius a r. 1689 
Karel Krumlovský se administrátory nazývají. Františkáni zásmu�tí a fará�i zbraslavi�tí spra-
vovali faru do r. 1694 a týž rok administroval Tomáš Paulin, r. 1695 Antonín Kreyferbach a r. 
1696 Matouš Wirth. 

V letech 1702-03 byl fará�em Vojt. Stra�ovský (zárov. fará� zbraslavický), 1704-05 Jan 
Nigrin, far. zbraslavický, spravoval zdejší faru od r. 1705-1707 op�t františk. zasmu�tí a týž r. 
stal se administrátorem kn�z Jakub Šveha�. R. 1708 dosazen sem op�t kn�z Eliáš Jan Krines 
(Vlasák), který zde p
sobil jako administrátor do své smrti 17. února 1745. Byl p�es 70 let 
kn�zem. 

Za tohoto administrátora byl po na�ízení sepsán inventá� všech movitých i nemovitých 
p�edm�t
.217) Nástupcové byli: Pavel Vaší�ek do r. 1762. Zem�el na odpo�inku v Ho�e Kutné, 
pak do r. 1768 kn�z Jan Knobloch z Bušt�hradu,218) Daniel Bydžovský (1768-70), Karel Hof-
fman (do r. 1787), Athanáš Rejthárek do r. 1821, v kterémž r. zem�el, Josef Veselý (1821-23), 
Vincenc Richter do r. 1826 a v týž rok zem�el, Jan Malý (1826-58). Na prosbu tohoto kn�ze 
povolena Nejvyšším patronem novostavba chrámu Pán�, kteréž se on však nedo�kal. Zem�el�
18. b�ezna 1858. Po té dosazen administrátorem r. 1858 Josef Böhm, kterýž r. 1861 toho dosá-
hl, že realní administrace �estínská stala se 4. dne m�s. zá�í samostatnou farou, a on prvofará-
�em. 

Fará� Böhm se z celé duše p�i�inil, aby povolená stavba nového kostela byla v brzku pro-
vedena a také fara opravena. A to se mu také poda�ilo. Zem�el 19. �ervence 1888 s dobrým 
sv�domím, že konal jen dobro pro své farníky. A p�i své smrti pamatoval také na chudé, z�ídiv 
zna�né fundace na prosp�ch jejich. Po té byl fará�em He�man Haaser (1888-1907), Karel  
Wimr (1908 dosud). 

Již po�átkem minulého století zažádáno n�kolikráte o z�ízení kooperatury, ale vždy marn�. 
Kone�n� p�ec rozhodlo gubernium dne 24. ledna 1833 �. 3067 gub., aby z�ízeno bylo místo 
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druhého kn�ze, a aby na vydržování jeho povolena byla dotace per 124 zl. 6¼ kr. st�. z nábo-
ženského fondu. Kooperato�i, vlastn� kaplani, vydržovaní fará�em byli: Jan Smetana (1832-
49), Josef Rýdl (1849), Jan Reim (1850-52), František Jezbec (1852-53), Josef Šimek (1853-
58), Josef Liebich (1858-62), August Zima (1869-78), Jan František Seidl (1883-94)219), Josef 
Štemberka (1894-99), Jan Lomský (1899-01), Karel Havran (1901-08). Od té doby kaplanství 
neobsazeno. K fa�e �estínské jsou p�id�leny tyto osady: �estín, �entice, Milotice, Morány, 
Kopaniny, �enovice, Kn�ž, Víska, Stará Hu�, pak Kraso�ovice a Hodkov z hejtm. lede�ského. 

D�jiny. Napsal d�kan Jan Frant. Seidl. P
vod tak mnohých míst �eských zast�en rouškou 
tajemství: jen domn�nkám a soudnému duchu otev�eno pole volné, aby aspo� pravd� podobný 
úsudek mohl o po�átku jich býti pronesen. Totéž platí o �estín�. Ješt� do nedávna nazýváno 
bylo m�ste�ko �estin Kostel; i zní úsudek souhlasný z r
zných pramen
 �erpaný že p
vod 
sv
j má �estín d�kovati n�které paní ze sousedních, starších Petrovic. Tato prý, slujíc Hono-
rie, �esta, vystav�la na zdejším návrší chrám Pán�, kostel, kterýž po ní jmenován �estin kostel 
a osada celá zvaná pak také �est in  Kost e l . Výklad tento dosti se zamlouvá. 

Teprve v nov�jší dob� z názvu slovo „kostel“ vypušt�no, i poz
stalo obvyklé nyní jméno 
�estín. („i“ náhradou prodlouženo v „í“.) 

K v
li paní, aby blízko zbožného díla svého z
stávala, vystav�l - snad sou�asn�, snad poz-
d�ji - její manžel p�i kostele tvrz, kterouž v zámek dosti 83skvostný byli p�em�nili, tu se usadi-
li, a sami i potomci jejich až do XV. století hned „z Petrovic“ hned op�t „z �estina Kostela“ se 
psávali. 

Po �estín� jmenoval se také Zv�� z �estína, který se r. 1318 ve starých p
honech p�ipomí-
ná.220) Pozd�ji sed�li tu vladykové erbu ho�ícího kotou�e, p�edkové to potomních Zoul
 a 
Chobotských z Ost�edka.221) 

Pov�sti o Balbínov� udání,222) že by zde kdy templá�i pány bývali, nelze víry dáti; nebo�
když tento �ád roku 1311 zrušen byl, všecky jeho statky p�ipadly Johanit
m �ili �ádu maltéz-
skému, a o t�chto nesnadno za to míti, že by byli tak záhy, ba hned, zboží zdejší prodali pán
m 
z Petrovic, s kterýmiž se tém�� sou�asn� na �estin� Kostele shledáváme. 

Tito pán i  z  Pet ro vic  byli veledobrotivými patrony kostela zdejšího, jak v d�jinách té-
hož kostela uvádíme. P�ipomínají se z nich r. 1360 brat�i: Majek, Zd�nek a Mikeš �i Mikuláš, 
ale všichni t�i byli tehdáž u v�ku velmi pokro�ilém. Majek sídlíval na tvrzi zdejší a založil se 
svou manželkou D�tou r. 1361 v �estin� Kostele novou kapli,223) Mikeš p�ebýval ponejvíce v 
Petrovicích a Zd�nek nejspíše ve Zdebuzevsi. Majek m�l dva syny: Ahníka Mikuláše a Zby�-
ka. 

O synu Ahníkovi známo jen to, že spolu s bratrem svým, kn�zem Zby�kem, dne 23. kv�t-
na 1377 dv
r kmetcí s platem 80 gr. ve Vranicích od P�ibislava z Vranic za 13 kop koupil224), 
na�ež bezd�tek a snad také téhož roku, nemaje žádných d�dic
v, za otcem na v��nost se ode-
bral.225) 

R. 1359 byl Zbyn�k fará�em v Petrovicích a v r. 1360 v �estin� Kostele. Z tohoto ú�adu 
pod�koval se r. 1373, ale uvázal se v n�j op�t r. 1391-92, 84když se totiž nedostávalo p�íbuzné-
ho pro toto d
stojenství.226) Stav se po smrti bratra svého neobmezeným pánem všeho zboží, 
zakládal p�i �estin� Kostele oltá�e a kaplanství. V letech 1381-89 založil �ty�i oltá�níky. Ke 
kaplanství sv. Trojice daroval krom� plat
 a d�din ješt� zdejší tvrz se dvorem poplužním.227) V 
krátkém �ase toho litoval, pon�vadž pro sebe p�íbytku si nevymínil. Proto mu byla tvrz smlou-
vou r. 1403 i se dvorem vrácena a on za to 4 kopy platu ve vsi Kn�žicích (Kn�ži) zapsal.228) 
Ale oltá�níci nebyli valn� se zm�nou tou spokojeni. Oltá�ník Bohuslav dovedl toho, že du-
chovní soud smlouvu tu zrušil.229) 

Ješt� v kv�tnu roku 1413 podal kaplana k oltá�i sv. Kate�iny a zem�el asi téhož ješt� roku u 
vysokém v�ku, byv jen kn�zem 63 roky.230) 

Zboží �estínské v posledních svých letech odevzdal pan Zbyn�k ve správu svého p�íbuz-
ného, pana Prokopa ze Sob�šína, jemuž je i po smrti své postoupil. Takto p�išel �estin Kostel 
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v držení pán
  ze  Sob�š ína . 

V knihách konfirma�ních jest Prokop ze Sob�šína jmenován jako patron zdejší dne 3. lis-
topadu roku 1413, dne 10. �ervence r. 1416 a dne 7. �ervna roku 1419.231) 

Ve druhé polovici XV. století byl pánem na �estin� Kostele pan Michal ze Sob�šína, po-
tomek p�edešlého. Zasnoubil se s paní Dorotou z Holohlav; tato byla vdovou po panu Burjanu 
Tr�kovi z Lípy a m�la po n�m n�kolik syn
, z nichž nejstarší slul Mikuláš. 

„Paní Dorot�, manželce své a d�tem svým a jejím, kteréž má neb míti bude najprv a p�ede 
všemi, a jestližeby jich B
h neuchoval (totiž Doroty a d�tí s manželem Michalem), tehdy a pr-
ve nic, Mikulášovi Tr�kovi mladšímu z Lípy a Lipnice a brat�ím jeho“ v zápisu svém odkázal 
Michal ze Sob�šína zboží zdejší.232) - Manžel i dítky, jež zplodil s paní Dorotou, zem�eli však 
d�íve, než paní Dorota, i ujala se tedy ona sama právem �estina Kostela.233) 

Pozd�ji op�t, a to po t�etí vstoupila paní Dorota v manželství a sice s panem Slavatou  z  
Chlu mu, a - nevíme z jakých d
vod
 - zapsala jemu zboží �estínské,234) právních d�dic
, 
vlastních d�tí, nedbajíc. Jenom toho práva sob� vymínila, by odkázati mohla dle v
le svobod-
né do 1000 kop groš
, kteréhož práva také skute�n� užila ve prosp�ch svých d�tí z prvního 
manželství: Mikuláše Tr�ky a brat�í jeho, již všichni byli tehdy ješt� nedosp�lí. 

Mikuláš, p�išed k let
m rozumným a dosp�lým, neu�inil odporu ani proti uvázání ani proti 
zápisu paní Doroty, mate�e své, jemu, panu Slavatovi, až jsou léta zemská vedle práva prošla, 
�ili jak my nyní �íkáme, propásl �as; ale k zápisu matky na 1000 kop se hlásil, o n� se soudil a 
vysoudil, �ímž se z�ejm� práva na zápis ot�ima Michala ze Sob�šína vzdal. Než pozd�ji na-
padlo mu p�ec, aby se podle téhož zápisu o �estin Kostel ucházel, a byl v n�j komorníkem též 
uveden. - Pan Slavata utekl se k soudu zemskému. Páni na plném soudu dali mu proti Miku-
lášovi Tr�kovi z Lípy za právo dne 18. února r. 1486.235) 

Pan Slavata, nyn�jší pán na �estin� Kostele, byl v letech 1463-67 hofmistrem královského 
dvoru a dostalo se mu roku 1494 v manství od krále Vladislava Kostelce nad �ernými Lesy. 
Za manželku pojal Dorotu, dceru Hlavá�e z Dobrého Pole �ili z Nemošic a m�l s ní t�i syny: 
Michala, Albrechta a Slavatu. 

85Nejstarší Mich al  zd�dil �estin Kostel a byl mimo to pánem na Kostelci nad �ernými 
Lesy, Chlumu, Talmberce, klášte�e sv. Prokopa, Podbo�anech a Hradišti Choustníkov�. Nále-
žel �asu svého nejen k nejbohatším, ale i k nejvznešen�jším pán
m �eským, maje slovo platné 
i rozhodné jak na sn�mích tak i p�i jiných jednáních ve�ejných, zejména p�i jednání o p�átelství 
mezi stranou pod jednou a pod obojí roku 1483 a mezi pány a rytí�stvem s jedné a m�sty se 
strany druhé roku 1515. N�kolikráte byl též od stav
 v poselství vypraven do Uher ke král
m 
Vladislavovi II. a Ludvíkovi; roku 1517 zvolen za jednoho ze 6 hejtman
 zemských a r. 1523 
povolán i do soudu zemského.236) 

Za manželku m�l Elišku P�ovskou ze Sovince, která bu	 z
stala bezd�tnou, nebo jí dítky 
všecky hned z mládí zem�ely; a proto, nemaje t�ch, odkázal pan Michal Slavata kšaftem v úte-
rý po sv. Lambertu, dne 23. zá�í roku 1533237) statky své s n�kterými výminkami „strýci své-
mu milému,“ Slavatovi z Chlumu a na Košumberce. Vymín�n byl práv� také i �estin Kostel, o 
n�mž takto ur�il: „Což se pak zámku mého, �estina Kostela, dotý�e, kterýž jsem vymínil, a 
zboží k n�mu p�íslušejícího s dvory poplužními, se všemi vesnicemi a dvory kmetcími, - jak 
ú�edník spravuje - bez zámku pustého Talmberka a což k tomu zámku jest: to porou�ím uroze-
né paní Markét� z Chlumu a Košumberku, paní sest�e své a urozenému panu Haškovi Zví�e-
tickému z Vartemberka, manželu jejímu a švagru mému a d�tem jich, aby neumenšili; a kdyby 
všichni vym�eli, pak teprv aby p�ipadlo všecko zase na Slavatu, s vrchu jmenovaného strýce.238) 

Když r. 1533 zem�el, spravoval �estin Kostel pan Hašek Zví �et i cký, ale s ním zárove�
jako zákonnitý nápadník pan Slavata z Chlumu. Marketa, manželka jeho, zem�ela r. 1543239) a 
Hašek po n�jakém roce ji následoval. 

Ú�edníkem na �estin� Kostele za pana Michala Slavaty byl Mat�j z Ostrova, který i také 
d
chody statku talmberského spravoval. Ten necht� snad u nové vrchnosti sloužiti, položil po-
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�et, ale ani pan držitel Hašek ani pan nápadník Slavata necht�li po�tu p�ijati, �ili Mat�je 
z Ostrova ze služby propustiti, až jich k tomu soudem komorním p�ipravil.240) 

Když pan Hašek Zví�etický z Vartemberka zem�el, m�li po n�m �estin Kostel držeti syno-
vé: Michal Slavata Zví�etický a Zdislav. Tito se mezi sebou usnesli, že užitky ze zboží jdoucí 
na dva díly rozd�lí a pak teprv s komorníkem do díl
v uvésti se dají; - ale Michal, a� od svého 
bratra Zdislava ku provedení rozdíl
 pot�ebná registra p�ijal, ni�eho nerozd�lil, nýbrž sám se v 
celé zboží v pond�lí po sv. Jiljí, 5. zá�í r. 1547, uvázal, proti �emuž arci Zdislav v pond�lí po 
Narození Panny Marie, dne 12. zá�í téhož roku zakro�il. - Jak p�e rozhodnuta, není známo, ale 
r. 1559 za�átkem m�síce dubna p�ipomíná se na �estin� Kostele jen pan Zdis lav Zví �et i c-
ký z  V ar t emb erka.241) 

Mimochodem uvádíme: V�rný služebník a druh pana Zdislava - Albrecht, rytí� Kamenic-
ký, byl u vsi Kraso�ovic r. 1542 zavražd�n úkladn�. Stížnost o tom poslal pan Zdislav na Hory 
Kutné; pro zvláštnost ji zde doslovn� podáváme: Sluzbu swú wzkazugi wzatzne opatrnosti panj 
SSephmistrzy, panj, przatele a Sausede mogi mily. Oznamugi wam, zie niekterau chwyli slu-
zebnyk muj Z Stawu Rytyrzskeho, Albrechta Kameniczkyho, gedaucz po potrzebie me, gest za-
mordowan na swobodne sylniczy Jeho Mil. Kralowske od Molendy, 86mlynarze panie Sala-
wowa, kdez jsem pak panu Salawowi o to psanj uczinil, zadagicz ho wedle Zrzyzeniy Zemske-
ho, Aby mi tehoz czlowieka sweho k neyblissymu prawu postawil, tu kdez by se rzadnie popra-
wy uziti mohlo. Gakz pak tez Zrzyzenj Zemske w sobie to ssyrz ukazuge a Zawyrá. A ponewadz 
se gest ta wiez nagblizie hory Kutne zbiehla, Ga was tymto psanjm za to zadam, zie tu przi k 
Sobie przigmete, tak jakz o tom Zrzyzenyj Zemské wimierzuge. Kdez pan Salawa miel a neb ma 
was za tyz zadati odpoviedi zadam, kterauz bych se spraviti mohl. Dano na Czesstine Kostele 
we cztwrtek den oczisstowanj panny Marye letha 1542. Zdislaw Zwirzeticky z Warttmbergka, 
na Czesstinie Kostele. Wzaczne oppatrnosti panum SSephmistrum a Raddie na Horách Kut-
ných, panum przatelum a sausedum maym millaym.242)

Oba brat�i, Michal i Zdislav, zem�eli bezd�tni. Zdislav ješt� p�ed svou smrtí vydal sv�dec-
tví, že svého �asu, když meškal v Praze, dal povolení k ženitb� ú�edníku svému na �estin�
Kostele, p. Janu Roudnickému z Olivetu, na n�hož nyní vznesena žaloba pro nepoctivost a 
zpronev�ru v ú�ad�, a on když na �estin� Kostele se oženil s Lidmilou od Hory, pak ješt�
dlouho z
stal ú�edníkem vždy poctivým a v�rným.243) 

Kdy Michal zem�el, jest nezv�stno. Zdislav žil ješt� r. 1558244) a zem�el snad asi 1560, po-
n�vadž téhož roku držela �estin Kostel jeho manželka Anna Zví�etická z Lukavce245) a po 
smrti její uvázal se v držení zboží toho oprávn�ný d�dic Divi š  S lavat a  z  Chlu mu, jakožto 
syn po n�kdejším Slavatovi z Chlumu. Týž byl již d�íve pánem na Kostelci nad �ernými Lesy, 
Košumberce, Chlumu a Talmberce. Zasnoubil se r. 1541 s Alžb�tou, dcerou pana Adama z 
Hradce a dne 7. ledna r. 1543 v Mili�ín� pojal ji za manželku s velikou slávou a u p�ítomnosti 
zna�ného množství vzácných hostí obojího pohlaví, z nichž pan z Rožmberka novomanžele až 
do Kostelce nad �ernými Lesy doprovodil. 

A� byl po katolicku vychován a paní jeho též katoli�kou byla a z
stala, p�estoupil p�ece 
pan Diviš ku brat�ím �eským a ve ví�e bratrské dal vychovati i všech �trnáct dítek - osm syn
 a 
šest dcer. R. 1546-47 zapletl se v jednotu pán
 a m�st proti Ferdinandovi I. a proto po porážce 
u Mühlberka dne 24. dubna r. 1547 p�ikro�eno i k n�mu p�ísn�. Nejprve stál p�ed králem 20. 
�ervence 1547 a dal se na milost i nemilost, omlouvaje jednání svoje p�edkem svou mladostí a 
když do direkce zvolen byl, tedy že jen na d
tklivé domlouvání n�kterých p�átel týž ú�ad p�i-
jal, ale v radách osob z�ízených že jen jednou neb dvakrát býval, ježto potom za hejtmana kraj-
ského zvolen byl. Ale omlouval se marn�; dne 18. srpna 1547 musil z pokuty postoupiti králi 
panství Kostelec nad �ernými Lesy s Klu�ovem a v manství pak uvésti panství Košumberské a 
Chlumské, k nimž i Talmberk po�ítán. Panství kostelecké tím navždy pro rod ztraceno, ostatní 
však pozd�ji z manství mu pušt�na, tak že v úterý po T�ech Králích, dne 12. ledna 1552 od-
prodati mohl „pustý zámek Talmberk s vesnicemi Talmberkem, �ekanovem, Chrastnou a pak 
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ve vsích Karlovicích, Lede�ku a Úžici dvory kmetcí s platem, což ho tam m�l, a mlýn Chu-
chelník za 1650 kop panu Václavovi Malešickému z �ernožic a na Ratajích Hrazených nad 
Sázavou.“246) 

Dosáhnuv v�ku mužného, stal se z pana Diviše muž velmi rázný a roz87šafný, zvlášt� pak 
z�ízení a práv zemských velmi znalý, pro�ež jeho rady a služeb v d
ležitých jednáních ve�ej-
ných i soukromých zhusta vyhledáváno a užíváno. Tak na p�. volen v letech 1558, 1560, 1572-
73 za hejtmana kraje chrudimského; od r. 1566 zasedal v soudu zemském a r. 1568 byl jmeno-
ván s Vilémem, biskupem olomúckým, Vilémem z Rožmberka a Perchtoldem z Lipé za pro-
st�edníka ke srovnání r
znic mezi panskými rody starými a novými na Morav� vzešlých. 

Jsa výborný znalec hospodá�ství byl na�ízen r. 1564 s panem Václavem Haugvicem za 
komisa�e ku p�ijímání panství pardubického, císa�em Maxmilianem II. od pán
 z Pernšteina 
koupeného, a p�e�asto za poru�níka prošen a jmenován, „že by sirotk
m neumenšil, ale spíše 
zboží jejich rozmnožil.“ Pon�vadž ale za p�í�inou sv��ených sob� ú�ad
 ve�ejných i soukro-
mých nemohl hospodá�ství na svých vlastních statcích spravovati, míval k tomu na nich vyšší 
ú�edníky �ili hejtmany s pod�ízenými písa�i obro�ními, sirot�ími, porybními a lesním. Z 
hejtman
 jsou nám známi: r. 1565 Ji�í Puchard z Vod�rad a r. 1573 Jan Všejanský ze Sin�an. 

Diviš Slavata zem�el r. 1575247) zanechav statky své �ty�em syn
m, kte�í 88jej p�e�kali, a 
když se r. 1580 rozd�lili o statky otcovské, p�ipadl �estin Kostel Ad amo vi , a ten, oženiv se s 
pannou Dorotou z Kurzbachu, m�l s ní �ty�i syny, a když tato zem�ela, oženil se po druhé s 
pannou Sibylou z Mansfelda, kteráž mu porodila syna Viléma 1. dne m�síce prosince 1572 na 
�estin� Kostele. 

Pan Adam zvolil tvrz zdejší za oby�ejné sídlo své, jenže na míst� jejím nový skvostný zá-
mek vystav�l, ve kterémž ho dne 27. listopadu r. 1585 pan Vilém z Rožmberka, vlada� domu 
Rožmberského, svou návšt�vou jest poctil.248) Adam zastával mnoho vysokých ú�ad
 a jsa pán 
správný a spravedlivý, m�l zna�ného podílu ve vyjednávání o v�ci zemské i soukromé. Byl 
nejd�íve radou soudu dvorského a komorního, pak radou JMC, r. 1575 hejtmanem kraje �á-
slavského, od r. 1583 do 1595 z�ízeným komisa�em nad hornictvím a jako takový koupil si v 
Ho�e Kutné d
m Krišpinovský, ve kterémž ke konci r. 1599 ležel nemocen; r. 1593 povolán do 
komise k sestavení nového �ádu zemského a od r. 1595 do r. 1601 byl hejtmanem n�meckých 
lén koruny �eské. 

Jednoty bratrské byl pan Adam ješt� v�elejším vyznava�em, než byl otec jeho, a v téže ví�e 
i d�ti své vychovával. Také míval �asto sborová shromážd�ní v �estin� Kostele. Z toho se dá 
vysv�tliti, že se k nesmí�ení na syna Viléma (potomního proslulého místodržitele �eského), 
rozhn�val, když ke katolickému náboženství p�estoupil, jakož i p�ísnost, s jakou nejenom sku-
te�né zlo�ády, ale �asto prý i malichernosti, jež se jeho názoru náboženskému p�í�ily, stíhal. O 
posledn�jším nemáme doklad
, za to ale máme mnoho doklad
 o stíhání a trestání zlo�inc
. 

Dne 26. listopadu r. 1590 odpraven zde katem kutnohorským, o kterého p. Adam Slavata z 
Chlumu a na �estin� Kostele Kutnohorské žádá,249) Ji�í Pospíšil pro vraždy a loupeže, jakož o 
tom tento výslech sv�d�í: „Letha 90. v pond�lí po sv. Kate�in�. Vyznání nebožtíka Ji�íka, syna 
Mikuláše Pospíšila z Cerhenic, co jest vyznal ten zlo�inec na trápení v m�st. �estin� Kostele u 
p�ítomnosti ú�edních osob, a co níže poznamenáno jest, všeho smrtí svou toho potvrdil. 

Nejprve se p�iznal, že Jan, bratr jeho, kabát ukradl n�jakému �ezníku v m�st� Kolín�. 
Druhé vyznání jeho, že n�jakého kupce spolu s Janem, bratrem svým, a s tovaryši t�mito, s 

Janem, podruhem liš�a�em, který jest v Kolín� u Labe, má ten liš�a� ryšavou bradu a jest (v) 
podruží v m�st� Kolín� u Tomáše Kolá�e, souseda, - a s Bartonem Skuký�em (ze) Sendražic a 
s Matoušem, podruhem, též (ze) Sendražic - vo vánocích budou tomu dv� létha, jak toho kupce 
u Kolína zabili, vzali od n�ho padesáte kop. 

Též vyznal, že jsou zabili rychtá�e z Píse�né Lhoty s t�mi svrchu psanými pomocníky a s 
Janem, bratrem svým, a že Jan, bratr jeho k tomu nebožtíka Jíru, syna nebožtíka Pospíšila, ke 
všemu vedl, jest tomu t�i létha, vzali od toho rychtá�e 40 kop. 
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Též vyznal t�etí mord, že jsou zabili nedaleko Hory krosná�e, jak slepice nosí, vzali od n�-

ho 5 kop gr., jest tomu p
l druhého létha. 
�tvrté vyznal, že zamordovali šenký�e z Velim� u Pod�brad, spolu s tovaryši svrchu psa-

nými, vzali od n�ho 30 kop, jest tomu dv� letha. 
Též n�jakou d�ve�ku že jsou u m�sta Kolína vobrali, vzali s ní pláštík a ten pláštík prodali 

židu Markovi v Kolín�. 
Též vyznal, že Jan, bratr jeho, vzal kabát Kubí�kovi, rychtá�i na onen �as št�pánovskému. 
Též vyznal, že u m�st. �estina Kostela sám jednoho, který na sáhy d�lal, zamordoval. 
Stalo se v m�st. �estin� Kostele v pond�lí po sv. Kate�in� letha 90. (1590.) 

Purgkmistr a konšelé m�st. �estina Kostela.“ 
89Tento výslech poslal pak pan Adam Slavata v pátek, v den památky sv. Ond�eje �ili dne 

30. listopadu kutnohorským250) píše jim spolu, „kterak minulý týhoden Jíra, syn Pospíšila z 
Cerhenic, když v lese sáhy d�lal, jednoho �lov�ka lotrovsky zamordoval a jsa outrpným prá-
vem tázán, vyznal, že jest lidi mordoval a kradl.“ A jelikož se na více lidí z Kolína odvolává, 
žádal (pan Adam), aby šepmist�i do m�sta psaného n�které osoby odeslali, které by ty udané 
spoluvinníky zjistily. 

Kone�n� dne 22. února r. 1593 vinil v listu k šepmistr
m kutnohorského souseda a forma-
na, Václava Rakštána, z krádeže d�íví v lese a žádal podle z�ízení zemského, že se šepmist�i s 
týmž formanem a sousedem jakožto zlo�incem a šk
dcem dostate�n� ujistí, aby pro své lot-
rovství a krádež jiným ku p�íkladu ztrestán býti mohl. Šepmist�i souseda do v�zení vsadili a 
trest mu vym��ili; ale pan Adam listem ze dne 16. �ervence t. r. vym��ený trest Rakštánovi 
promíjí, když se zaváže, že mu z les
 jeho 30 truhel uhlí do hutí kutnohorských zdarma odve-
ze. 

90Z té doby (z r. 1592) podán budiž i p�íklad, jak sv�dectví p�ísahou stvrzováno. �teme 
takto: „Pan Jan Brodský vinil Kate�inu Slavíkovou, peka�ku, že jest jí po smrti nebožtíka man-
žela jejího na p�ímluvu pana Tobiáše T�ísky 10 kop gr. �. p
j�il, na kterýžto dluh podle se 
mnou z
stání p�ed panem Tobiášem T�ískou jest mi p�ipov�d�la chlebem na d�lníky JMC, kte-
�í v lesích JMti pána mého d�lají, odevzdati a na to mi dáno od ní chleba za 4 kopy gr., a tak 
ješt� 6 kop z
stává, žádaje za dopomožení. Pravost dluhu toho dosv�d�ují Václav Disdounek z 
Vlkové a Václav Sto�ek z m�st. �estina Kostela (kle�íc na k�íži, vyznali dle práva), proto také 
byla do 14 dn
 k placení odsouzena.“ Žalující zde Jan Brodský byl r. 1594 s�at „pro nemravný 
skutek, kteréhož se dopustil s jednou dívkou fraucimoru pána svého.“251) 

O blaho m�ste�ka svého sídelního byl pan Adam zvlášt� pe�livý. D
kazem toho, že p�i�i-
nil se, aby bylo r. 1579 povoleno císa�em Rudolfem II. konati týdenní a výro�ní trhy, což bylo 
na ten �as velikou vymožeností.252) 

Co se tý�e jm�ní, byl na tom Adam Slavata až tak do roku 1585 velmi dob�e, pak ale, jak 
se zdá, stavba nového zámku valn� mu ublížila. Cht�je si pomoci, vrhl se na kácení les
 a pá-
lení uhlí, jenže si nepomohl, leda k rozli�ným svízel
m. Nejprve nem�l lidu k d�lání d�íví a 
musil žádati císa�e Rudolfa II., aby mu v tom ohledu ku pomoci p�isp�l. Císa� u�inil mu po v
-
li a psal, pokud známo, kutnohorským: 11. a 29. �ervence, 30. augusti253) a 12. prosince r. 
1589, „- jelikož pro šmelcování rud a kyz
v nemalý nedostatek v uhlí se nachází a to za tou 
p�í�inou, že se urozenému Adamovi Slavatovi z Chlumu a Košumberku na �estin� Kostele 
d�lník
v, kte�ížby v lesích jeho d�íví poráželi a na sáhy a šejty254) k pálení z nich uhlí d�lali, 
nedostává a pon�vadž p�i m�st� vašem nemalý po�et podruh
v a nádenník
v, kte�ížby se k 
tomu užíti mohli, jest: protož vám z takové naší a týchž hor, jakožto jednoho neposledního 
klenotu zemského, d
ležité a nevyhnutedlné pot�eby milostiv� porou�eti rá�íme, abyste p�i 
nejmenším do padesáte takových d�lník
 s sekerami shledali a je nemeškajíce k nadepsanému 
Adamovi Slavatovi na �estin� Kostele odeslali.“ - Jak se kutnohorští k rozkaz
m t�mto za-
chovali, nevíme; ale jasn� z nich poznáváme, že po�et poddaných musil býti praskrovný, takže 
p. Adam Slavata ani vdovy s dítkami propustiti necht�l. - Poddaný jeho Václ. Malešický kou-
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pil si n�kdy s manželkou svou hospodu na Mitrov�, zboží kutnohorském. Po úmrtí manžela 
žádali šepmist�i pana Adama, aby vdovu s dítkami z poddanství propustil, ale on dne 27. �erv-
na r. 1590 odpov�d�l, že tak u�initi nem
že. A když vdova u Václava Pertoutického, souseda 
kutnohorského, z
stala, vyzval pan Adam šepmistry, aby na sousedovi 50 kop jako pokutu 
sn�mem na p�echovávání sb�h
 vym��enou vydobyli. 

M�l-li lidi k d�lání d�íví a pálení uhlí, nedostávalo se mu op�t povoz
 k dopravení uhlí do 
hutí. Dával kutnohorským forman
m peníze nap�ed, aby si u nich dovážení uhlí zabezpe�il, ale 
ti mu �asto slova nedrželi, že je musil žalovati a v�zením k vykonání závazku neb vrácení pe-
n�z dohán�ti. Tak se stalo r. 1589 s formanem Janem Kobylkou, za n�hož se pak šepmist�i lis-
tem ze dne 6. zá�í sami u pana Adama p�imlouvali, „aby laskav� povoliti rá�il, by takového 
v�zení prázden býti mohl a skrze n� k v�tším škodám nep�icházel, slibujíce Jeho Milosti v 
každé slušné p�í�in� se toho odsloužiti, což tak na p�ímluvu jejich u�initi rá�í.“ 

91Dne 4. ledna 1590 žádal op�t šepmistr
v, by mu nápomocni byli proti zpupnosti forma-
n
v, kte�íž dle zápisu jemu uhlí z les
 jeho k hutem do Hory voziti se vzpouzejí, a dokládá: 
„nebo jestližeby se toho od vás nestalo, tehdá se vám tímto psaním svým ohražuji, že bych ty 
všecky škody na vás postíhati musil.“ Co šepmist�i u�inili, není známo; ale pan Slavata jim 
dne 10. ledna domluvil, že jemu ku právu za formany neposlušnými, jichžto byl pen�zi založil, 
aby si jich k odvážení uhlí získal, dopomoci necht�jí, a takto op�t pohrozil: „nebo jestližeby se 
toho od vás nestalo, a mn� ti formani s statkem jich od vás vydáni nebyli, tehdy bych takové 
vší škody na vás právem stavním dobývati cht�l, v �emž byste mi slušn� za zlé míti nemohli. 
Ale mám za to, že k tomu p�ijíti nedopustíte, aby pro ty bídné lotry formany, kte�í se nad po-
ctivostí a zápisem svým zapomn�li, mezi mnou a vámi �áké zlé a škodné nesrozum�ní vznik-
nouti m�lo, nebo již dáleji a více takového jejich lotrovství na škodu mou další se dívati ne-
mohu.“ - Proto ale dva p�ece neuposlechli: Jan Trauthansel a forman Jáchym, a� m�l tento 8 
kop a onen docela 15 kop od pána nap�ed, a musili tak dlouho býti ve v�zení, dokud nezaplati-
li, jakž o tom ješt� jiných šest list
 pán� Adamových k šepmistr
m b�hem téhož roku 1590 za-
slaných sv�d�í. 

Naproti tomu upomínali zase šepmist�i pana Slavatu, aby Marian�, man92želce Jíry Vlka z 
Hory Kutné, zadrženou službu zaplatil. Ale ten byl zkrátka hotov; odpov�d�l dne 13. ledna 
1590, že Marian�, která šafá�kou v jeho dvo�e dob�ichovském byla, proto službu zadržel, že 
povinnosti své zadosti neu�inila a že z její p�ítomnosti ve dvo�e tom v�tší škodu m�l než zisk. 

Do roku 1592 nad�lal Adam Slavata zna�ných již dluh
 a jenom na �estin� Kostele upsal 
v pond�lí p�ed Svatodušními svátky, dne 11. kv�tna r. 1592 Šebestiánu V�esovcovi z V�esovic 
11.000 kop gr. praž. dobrých, st�íbrných, se 660 kopami ro�ních úrok
 s polovicí vždy p�i sv. 
Ji�í a p�i sv. Havle. 

Upadaje stále a stále do dluh
 v�tších a v�tších, prodal �estin Kostel r. 1594 Vilémovi z 
Grumbachu, ale tím si asi sotva pomohl, pon�vadž r. 1598 �estin Kostel zase ujal. Do r. 1595 
uplatil i s úroky 6800 kop; ale Šebestian
v syn, Vilém z V�esovic, nemohl na n�m ani jistiny, 
ani úrok
v dostati; proto uvázal se tedy panu Adamovi v �estin Kostel na tak dlouho, až tento 
alespo� úroky položil. Pozd�ji neplatil op�t a Vilém V�esovec s brat�ími postoupili rad�ji prá-
va svého ve st�edu po sv. Mat�ji, dne 28. února r. 1601 Janu Krištofovi ze Žlunic a na Hrádku 
nad Pa	ousy. Ale i tento brzy poznal, že by jen stálým soudem pen�z dostával, a proto po-
stoupil op�t Karlu Mazancovi z Frymburka v pátek po t�ech Králích, dne 11. ledna r. 1602 a 
sice 10.616 kop v jistin�, úrocích i škodách dohromady.255) 

Avšak pan Adam prodal již v pond�lí po t�ech Králích, dne 7. ledna 1602 témuž Kar lu  
Mazanco vi  z  Frymburka  �estin Kostel s p�íslušenstvím za 17.500 kop,256) z nichž ni�e-
hož na hotovosti neobdržel, nýbrž u jiných ješt� v��itel
 až do sumy od pana kupce zastoupiti 
se dal.257) 

Po té se pan Adam p�est�hoval na Hory Kutny a tam v dosti b�dných pom�rech r. 1616 
zem�el, maje v�ku svého 74 léta.258) T�lo jeho pochováno ob�adem evang. v chrámu P. Svato-
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barborském v kapli za velkým oltá�em u p�ítomnosti jeho syn
 a ctitel
.259) 

Od této doby �asto se m�nily vrchnosti na �estin� Kostele. „Že se statek tak �asto po sob�
a tak lacino prodával,“ tak píše souv�ká pam�t, „toho p�í�inou jest, že stálo vše pusté, prázdné, 
málo dobytka a svršk
, stavení na spadnutí (vyjma snad nový zámek!); zvlášt� poddaní v nej-
v�tší chudob� a bíd� byli z v�tšího dílu bez potahu. P�ed lety robotovali poddaní v celém roce 
2, 3, 4 až 6 dní, a to jen ve žních, nyní však konají za týden tolik dní roboty. Panská pole i sta-
vení vzd�lávaly i udržovaly vrchnosti vlastními potahy; v
bec poddaní byli s to p�ed �asy 
svým tehdejším vrchnostem peníze p
j�ovati a ob�ma se dob�e vedlo; nyní však t�eba zvolati: 
Ach budiž Bohu žel! A p�ece neproh�ešili se poddaní, nýbrž vrchnosti samy proti svému d�-
di�nému králi… Také kostel sv. Petra a Pavla stojí opušt�n, bez fará�e. Jesti� to malý obrázek, 
ale dává s pomýšlenou.“260) 

Karel Mazanec smlouv� ve všem nedostál a pan Adam Slavata dal ho za�átkem r. 1604 
t�emi zatyka�i zatknouti. Oba vzali úto�išt� k soudu purkrabskému; Mazanec obeslal Slavatu z 
ne�ádného zat�ení a tento op�t Mazance, že mu poslal po dvou poddaných psaní d
tklivé a ne-
snesitelné, bez náležitého titulu, a když ho Slavata proto nep�ijal, ti lidé poddaní p�ilepili v Ho-
�e Kutné psaní na vrata domu, v n�mž p�ebýval. Mazanec odepíral všemu a soudu nezbylo ji-
ného, než aby se ob� strany prost�edky smluvily, což se také stalo v pond�lí po sv. Antonínu, 
dne 14. �ervna r. 1604. Karel Mazanec proukázal, že bu	 v��itele Slavatovy upokojil nebo 
upokojí; Jana, „fišmajstra“ z m�93ste�ka �estina Kostela, s manželkou a d�tmi, když pan Sla-
vata ten grunt �lov�kem jiným a hodným osadí, výhostem hned propustí; co se pak tý�e Vác-
lava, sládka z m�ste�ka �estina Kostela, kterémuž J. M. pan Slavata na onen �as nebozez, jímž 
se trouby vrtají, k uschování dal, - též co se tý�e sukn� Evy kli�nice J. M. pán� poddané, o niž 
�initi jest s Janem kr�má�em a s Vondrou Maršálkem ze vsi Tlu�en�, poddanými Karla Ma-
zance, uvolil se tento k obvin�ní jich neodkládaje jistý den jmenovati. 

Kone�n� poddané, co se takové svévolnosti s psaním dopustili, že po 6 týhodn
v, vždy v 
ned�li, do Hory Kutné do šatlavy posadí.261) 

Ale ani Karel Mazanec nebyl na tom r
žov� a cht�l si podobn� jako p�edch
dce lesy po-
moci. Psal za tou p�í�inou: 

„Nejjasn�jšímu a Nep�emožen�jšímu, Velikomocnému �ímskému císa�i, uherskému a �es-
kému králi, Pánu, Pánu mému nejmilostiv�jšímu! 

Vaši C. M. ve vší poníženosti oznamuji, že mne jisté zprávy docházejí, kterak byste V. C. 
M. n�co les
 na smey�ení k pot�ebám na Hory Kutny koupiti chtíti rá�ili. 

I ne�iním V. C. M. toho ve vší poníženosti teyna, že lesu �erného, kterýž se na uhlí i jiné 
pot�eby k horám výborn� hoditi moci bude, práv� v místech t�ch, kdež p�ed šestnácti lethy Mt 
pán, pan Adam Slavata z Chlumu a z Košmberku, jsa toho �asu držitelem statku mého k po-
dobným pot�ebám za n�kolik tisíc prodati rá�il, nejmén� okolo osmi le�í k smey�ení prodati 
míním. Pokudžby v tom milostivá v
le V. C. M. byla, takový les ode mne koupiti, já jakožto 
v�rný poddaný chci se vedle slušnosti a náležitosti o n�j s V. C. M. smluviti. A pon�vadž pak 
bez o�itého spat�ení takový prodej státi se nem
že, V. M. C. za to ve vší poníženosti prosím, 
že k tomu jisté pány komisa�e, kte�ížby v ta místa, kdež takový les jest, vyjeli, jej spat�ili a po-
tom na míst� V. C. M. takový les ode mne kupovati mohli, na�íditi rá�íte. S tím V. M. C. k mi-
lostivé ochran� poru�eného �iním, za milostivou i brzkou odpov�	, jíž bych se zpraviti mohl, 
V. C. M. ve vší poníženosti prosím. - Dáno na �estin� Kostele ve �tvrtek u vigilii svatých Pet-
ra a Pavla (28. �ervna) 1607. 

Vaší C. M. v�rný poddaný Karel Mazanec z Frymburgku a na �estin� Kostele.“ 
Po tomto nabídnutí vydán dne 9. �ervence 1607 na hrad� pražském rozkaz ú�adu hornímu 

v Ho�e Kutné, „aby v své bedlivé uvážení vzal, za� by týž les spravedliv� stál a relaci o tom 
psanou vedle dobrého zdání svého na komoru král. u�inil.“ - Král. komora schválila pak relaci 
ú�adu horního a dala Karlu Mazancovi 400 kop závdavku; ale smlouva trhová s ním teprv až 
dne 24. zá�í r. 1607, v pond�lí po sv. Matouši Apoštolu a Evang. Pán� uzav�ena a les koupen 
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za 3.200 kop míš. 

Avšak panu Mazancovi dluhy rostly, takže r. 1611 jednou 11.230 kop, a podruhé 3770 
kop, dohromady 15.000 kop Janu Lorencovi z Žerotína a na Lib�chov� s manželkou jeho An-
nou, rozenou ze Štampachu, na zboží �estin� Kostele upsal a ve dvou lh
tách: na den sv. t�í 
Král
v a na sv. Ji�í r. 1612 zaplatiti je se zavázal.262) Ale nezaplatil a man že lé  Žero t ínš t í  
uvázali se mu tedy v �estin Kostel v pond�lí po sv. Felixu, 4. �ervna 1612 a m�li zboží ješt� r. 
1613, nebo� když v úterý po Nanebevzetí Panny Marie, dne 20. srpna r. 1613, paní Anna Žero-
tínská kšaftovala, stojí v titulu „na Citov�, Újezd� a �estin� Kostele“ - a spravedlnost svou na 
tomto posledním odkázala „milé dcerušce své B�tušce.“263) 

R. 1616 postoupil Jan Lorenc všeho práva svého i dcery Karlu Mazancovi z Frymburku a 
Mazanec prodal d�dictví své �estin Kostel dne 4. kv�tna t. r. Lad is lavo vi  Hrob� i ckému 
z  Hrob� i c  a  na  Bí len i c í ch  za 9421.000 kop míš.264) Z t�ch si pan Ladislav srazil 1.600 
kop za pana Jana Lorence, 500 kop složil hned, 1500 kop 30. kv�tna a zbytek 3000 kop z
stalo 
pro správu do 3 let a 18 ned�l. 

Pan Hrob�ický, jsa sta�ec šedivý a letitý, pojal za manželku mladou a krásnou dívku Poly-
xenu Kalenickou z Kalenic, jíž na zámku �estin� Kostele v�noval. (Viz P�ítoky II. díl I. �ást, 
str. 309.)265) 

Avšak pan Hrob�ický m�l ú�astenství v povstání stav
 proti Ferdinandovi II., pro�ež na-
stupováno na n�ho a on odsouzen na ztrátu t�etího dílu statku svého. Ztráty té se nedo�kav, 
zem�el r. 1623 ke konci m�síce máje na �estin� Kostele.266) Statky skonfiskované byly pak v 
pátek po sv. Vav�inci, dne 11. srpna 1623, pan í  Kun�  Joh an�  z  Kunovic ,  roz .  z  Du-
bé, prodány, a sice: �estin Kostel se dvory poplužními, pivovarem, sladovnou, s kr�mami vý-
sadními, chalupami kmetcími, s podacím kostelním, za 18.075 kop, 48gr., 4 penízky, - a statek 
P�ítoky za 10.049 kop, 20 gr. míš.267) 

Ale paní Kunhuta Johana z Kunovic pen�z nepoložila, smlouva tedy trhová s ní zrušena a 
�estin Kostel i P�ítoky prodány dne 30. srpna r. 1629 panu Albrech to vi  Lib š t e inskému  
z  Kolo vrat  za 20.000 zl. rýnských.268) Týž nepodržel statku koupeného dlouho; byl� lidem 
vojenským zpustošen a proto prodal �estin Kostel hned 9. prosince 1630 za 13.000 zl. rýn. pa-
nu Jách ymo vi , svobodnému pánu z Rungen 269) a P�ítoky 18. ledna 1631 za 10.000 zl. rýn. 
jesuitské koleji v Ho�e Kutné.270) 

V zápisu trhovém jmenují se: zámek �estin Kostel, m�ste�ko s podacím kostelním, pak 
vesnice Kasanice, Žichovice, Milotice, Tlu�enice, Nespe�ice, Pšen�ice a Boštice. Pan Jáchym 
podržel zboží n�co p�es 9 let. Pak prodal je dne 17. dubna 1641 paní Kate � in�  Skuhrov-
ské, roz. Koko�ovn�, paní na Úmonín�, Libouni a Pravonín�, za 15.000 zl. rýn.271) V zápisu 
jmenují se op�t všecka místa jako v p�edešlém, až na Pšen�ice, ty vynechány, že obce toho 
jména ani v okolí nebývalo a není, pak místo Tlu�enic, že správn� psáno Tlu�e�. - Paní Kate-
�ina z Koko�ova byla nejprve provdána za Mikuláše Salavu z Lípy, po n�mž okolo r. 1628 
Úmonín zd�dila; po druhé pak „mladá a bohatá vdova“ podala ruku Old�ichovi Sezimovi Kar-
lovi Skuhrovskému ze Skuhrova na Lou�ovicích a Zv�stov�, nejvyššímu písa�i království 
�eského, který rovn�ž d�íve jí zem�el. 

Na �estin� Kostele hospoda�ila dob�e po 15 let. Ale na poddané byla zlá a p�ísná. Budiž 
jen uvedeno, že na n� i odvád�ní podškoubky jedné neb více husí uvalila, �ehož za p�edešlých 
vrchností nikdy nebývalo. S druhým manželem m�la paní Kate�ina dv� dcery: Ludmilu Mag-
dalenu a Alžb�tu Kate�inu Barboru, a ty d�dily statky, když se matka na veliký pátek dne 14. 
dubna r. 1656, jedouc z kostela z Hory Kutné na zámek Úmonín, v Páchu byla jest utopila.271a) 
Sestry se o d�dictví po matce dne 26. zá�í roku 1656 rozd�lily. Starší Ludmila Magdalena, 
provdaná �í�anská z �í�an, d�dila a položila k I. dílu: Statek �estin Kostel se zámkem, m�s-
te�kem, pivovarem, dvory poplužními, ov�ínem, mlýny, vesnicemi, podacím kostelním i 
ostatním zbožím �estínským, což by tu bylo. K II. dílu položila Úmonín a 2 domy v Praze. 

95P�i rozebrání p�ipadl díl I. �ili �estin Kostel mladší sest�e Alžb� t�  Kate � in�  Barbo-
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�e, provdané za pana z Kai se rš te inu  a ta prodala d�dictví své dne 30. �íjna r. 1665 Ada-
movi  Ladis l avo vi ,  svobodnému p ánu  z  V�žn ík, J.M.C. rad� a soudci zemskému na 
Morav� za 19.000 zl. rýn., 6000 zl. hned a ostatní ve 4 letech, vždy p�i sv. Ji�í a p�i sv. Havle 
po 1500 zl. a posledn� na sv. Ji�í 1669 - 2000 zl.272) Ale Adam Ladislav z V�žník se tímto tr-
hem zadlužil a lh
t sv. Ji�ské a sv. Havelské 1666 a sv. Ji�ské r. 1667 nedodržel, takže se mu 
dvakráte, 3. b�ezna a 6. �ervna 1667 paní Alžb�ta Kate�ina Kaiseršteinová v �estin Kostel 
uvázala. Když pak ani p�i sv. Havle r. 1667 povinnosti své nedostál, dala si paní statek dne 2 
listopadu r. 1667 odhádati �ili zp�t p�i�knouti.273) 

Odhad jest pro seznání tehdejšího stavu velmi d
ležitým a zajímavým; proto st
jž zde do-
slovn�. Nejprve odhadnuty svršky �ili, jak nyní �íkáme, zboží movité a tu: 1. ko�ský dobytek 
ve dvo�e dolejším a tlu�enském; nacházelo se klisen 12, prošacovány: 88 kop 42 gr. 6 den.; 
h�íbata 1½ roku stará, 2, prošacována: 8 kop 34 gr. 2 den.; h�íb� ½ letní, prošacováno: 1 kopa 
17 gr. 1 den. 2. dobytek hov�zí: v nájmu voli tažní dva prošacováni: 18 kop; ve dvo�e zámec-
kém krav dojných 10 po 6 kop.: 60 kop; ve dvo�e dolejším 19 krav a v
l hospodá�ský: 120 
kop; ve dvo�e tlu�enském volky 3 po 8 kop.: 24 kop; jalovice t�íleté 2 po 6 zl.: 10 kop 17 gr. 1 
den.; býci dvouletí 4 po 4 zl.: 13 kop 42 gr. 6 den.; jalovic dvouletých 5 po 4 zl.: 17 kop 8 gr. 4 
den.; volky dvouleté 4 po 4 zl.: 13 kop 42 gr. 6 den.; volky letošní 3 po 1½ kop�: 4 kop 30 gr.; 
jalovi�ek letošních 7 po 1½ kop�: 10 kop 30 gr. 963. dobytek svi�ský ve dvo�e zámeckém 29 
kus
: 17 kop 55 gr. 4. ov�í dobytek 360 kus
: 262 kop 48 gr. 5. Dr
bež pernatá ve dvo�e zá-
meckém: 3 husy po 12 gr., 7 slepic po 6 gr., 17 ku�at po 3 gr.: 2 kop 9 gr.; ve dvo�e dolejším: 
21 husí s husákem, 20 kachen po 6 gr., 2 kr
ty po 15 gr., 21 slepic a 30 ku�at: 10 kopy 18 gr. 
6. v zámku: prken tenkých 23: 47 gr. 1 den.; fošen 13: 1 kopa 12 gr.; smoly 22 lib.: 30 gr. 6 
den.; h�ebu šindelního 600 kop: 20 gr. 4 den.; sejr
v slaných 40 �ili 4 centy 70 lib.: 12 kop. 

Paní Alžb�ta Kate�ina Barbora Kaiseršteinová prodala pak po druhé �estin Kostel se vším 
p�íslušenstvím dle odhadu Ferd inandu  Šebest i ánovi ,  svob .  p .  z  Vern ie ru  za 16.300 
zl. dne 29. února r. 1668274) a tento je op�t prodal dne 6. b�ezna r. 1673 Janu  Voj t�chovi ,  
svob .  p .  z  F re is l eben  za 15.000 zl. rýn., který též Boštice a Nespe�ice dne 26. dubna r. 
1675 od Adama Ladislava z V�žník trhem za 1200 zl. rýn. byl získal.275) 

Ale Jan Vojt�ch z Freisleben zadlužil se velice a byl p�inucen zboží své prodati dne 31. 
b�ezna r. 1678 doktoru práv Janovi Ji�ímu z Funken a dostal za n� 25.000 zl. rýn. a 100 zl. 
klí�ného; do 20.000 zl. se dal zastoupiti, a 5000 zl. na 3 léta a 18 ned�l na 6 %.276) 

Brzy však po trhu našly se závady, kterým Freisleben odpíral, ale aby nevznikly další spo-
ry a soudy, vzal si �estin Kostel nazp�t dne 23. �ervna r. 1678 a vyplacených již 7800 zl. rýn. 
zavázal se ve 2 letech s 5 % zaplatiti.277) 

Ale r. 1680 shluklo se v kraji �áslavském na 900 sedlák
 proti svým vrchnostem, všelijak 
se ozbrojivše; tito, zvlášt� zdejší poddaní, p�epadli zámek a zabili v n�m pána svého, barona z 
Freislebenu.278) Dle pov�sti byl tehdy �estin Kostel st�edem vzpoury; vrahem pak pán� baro-
novým udává táž pov�st jednoho ze služebnictva zámeckého, jménem Jana Kronusa, snad ko-
morníka, jenž spojiv se se vzbou�enými, pána svého zardousil. Rodina Kronus
 byla ode dáv-
ných �as
 v �estin� Kostele usazena a �lenové její �asto místo primátorské zastávali. (O po-
vstání selském viz �l. Žandov.) 

D�di�ky Freislebenovy: Kate�ina, svob. paní z Kambachu, Františka z Heinrichsberku a 
Klára z Pucu, roz. sestry z Freislebenu, postoupily pak r. 1680279) d�dictví své Mar i i  Rosa-
l i i , roz. z Kamb achu, manželce Jan a Bar to lo m� j e ,  svob .  p .  z  Vern ieru . V jaké 
sum�, není známo; ale ani páni manželé Vernierští nepodrželi �estina Kostela dlouho, prodali�
ho dne 26. srpna 1686 paní Johan�  Paul in�  z  Brunieru , roz. z Bonu za 31.100 zl. rýn.280) 

Páni manželé p�ijali na splacení 1450 perel, stužku na krk a prsten s démanty a ve dvou 
pokojích 16 kus
 nábytku nového, dohromady v cen� za 7000 zl. rýn. 

Paní Johana Paulina byla dvakráte vdána: prvn� za Novelliho, s nímž m�la dcery: Magda-
lenu, Johanu a Karolinu, a po druhé za Františka Hanibala z Brunieru, a tomuto porodila syna 
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Filipa Jakuba a dceru Františku Johanu. Zem�ela pak dne 15. �íjna r. 1692281) bez záv�ti a za-
nechala po sob� v Praze d
m v Celetné ulici a statek �estin Kostel, o �ež se otec s d�tmi dne 
9711. b�ezna r. 1695 takto snesli: Pan Fran t i šek Hanib al  z  Brunieru  ujal �estin Kostel 
ve 28.000 zl. a d
m v Praze ve 2000 zl., - celá �ástka rozpo�etla se na p�t díl
, jeden pro pana 
Hanibala a �ty�i pro d�ti, nebo� mezi tím �asem dcera Magdalena z prvního manželství zem�e-
la.282) 

Hanibal z Brunieru zem�el v �estin� Kostele dne 12. února mezi 6. a 7. hodinou ráno r. 
1699 a byl ve krypt� zdejšího chrámu Pán� pochován.283) Zanechal n�jaké po�ízení v latinské 
�e�i se svým toliko podpisem a v tom do celé poz
stalosti své, kterážto na ujišt�ném dluhu ne-
doplacených pen�z za d
m od n�ho prodaný ve Starém M�st� pražském v Celetné ulici ležící, 
- statku pozemském Kostel �estin �e�eném a na jiných mobiliích záleží, syna svého vlastního, 
Filipa Jakuba, za universálního d�dice z�ídil a ustanovil; Františce Johan�, dce�i své, toliko 
„legatum“ aneb odkaz 600 zl. rýn. zanechal, - druhé manželce své Marii, rozené z Viltkýnu, 
nemající smlouvami svatebními žádné sob� u�in�né zaopat�ení, „pro portione“ 3000 zl. rýn. a 
nad to odkázal všechna mobilia, která „stante matrimonio“ od pana manžela darem dostala a 
užila. Po�ízení složila paní vdova u magistrátu a „žádala za publicirováni“; ale „slavný magis-
trát maje toho dokonalou a neomylnou zprávu, že ten syn a povolaný universální d�dic d�ív a 
p�ede smrtí otce svého smrtí sešel a vezma v uvážení ustanovení práva m�stského E. 22. „et 
quod deficiente haerede deficiat et testamentum,“ s publicirováním poodložil, strany na p�átel-
ské porovnání poukázal a komisa�e z�ídil. Kurator dcery Františky Johany z Brunieru, pan 
JUDr. Ignác Pavel Hotovec z Löwenhansu ur�il ku porovnání p�átelskému den 29. b�ezna r. 
1699 a umluveno, aby paní vdova obdržela „pro portione seu legitima maritali“ pravou právy 
vym��enou t�etinu, dcera sirotek dv� t�etiny a �estin Kostel aby se prodal, dluhy zaplatily a ze 
zbytku každá z nich dostala, co jim �istého p�ináleží.“284) 

Ku dražb� na �estin Kostel sešlo se pak dne 8. listopadu r. 1700 více kupc
, ale více ne-
cht�l žádný dáti, než ryt í �  Bal t azar  David  z  Ot t en feldu  - 39.000 zl. rýn., a tomu tedy 
od komisa�
, paní vdovy a kuratora dcery Františky Johany z Brunieru prodán.285) 

Od tohoto p�ešel za nedlouho statek na ryt í �e Vácslava Miseron i  z  Lisonu , který 
jej panu Františkovi Augustinovi pronajal a pak 3. b�ezna r. 1713 hrab� t i  Kar lu  Jách i -
movi  Bredo vi ,  p ánu  na Kácov� , za 36.381 zl. 21 kr. 3½ den. prodal.286) Od této doby 
jest panství  �est ínské s  kácovským spojeno , i splývají d�jiny jejich na mnoze v jed-
no. Pam�tní kniha fary �estínské chová zprávy dosti podrobné a p�esné z t�chto dob až do �as

nových, podle níž udány jsou i následující události.287)

Roku 1724 op�t prodán byl �estín (celé panství kácovské), i koupil je Karel  Rich ard ,  
svobodn ý pán  Šmidl ín  ze  Šmídlu ; než již po dvou letech, r. 1726, stala se paní celého 
panství kn�žn a Ann a Mari e  Fran t i ška,  vévodkyn�  Toskánská. 

Anna Marie Františka byla dcerou Františka Julia a vnu�ka Julia Jind�icha, vévody Sasko-
lauenburského, který usadiv se r. 1617 v �echách, zde rozsáhlých panství nakoupil. Otec ze-
m�el r. 1689 a Anna Marie Františka zd�dila po n�m tato panství: zákupské, zvíkovské, polic-
ké, ploškovické, švádovské, bušt�hradské, zvole�ovesské, minkovické a koromické (?). Roku 
1690 pro98vdala se za knížete Viléma Falckého a Neuenburského, z kteréhož manželství naro-
dila se dcera kn�žna Marie Anna Karolina. Kníže Vilém r. 1694 zem�el. P�ímluvami císa�e 
Leopolda I. a císa�ovny Eleonory, své švakrové, odhodlala se k op�tnému s�atku manželské-
mu a sice s Gastonem, vévodou Toskánským; s�atek ten slaven dne 8. �ervence r. 1697. Zdá se 
však, že tento druhý s�atek nebyl š�asten, nebo� záhy z p�í�in neznámých s manželem svým se 
rozdvojila, Vlachy opustila a na svá panství do �ech se odebrala. Zna�ný po�et vlašských dvo-
�enín
, um�lc
, �emeslník
 a obchodník
 do �ech s ní se p�ist�hoval i usadil se na jejích pan-
stvích vévodských. Nejoblíben�jším sídlem stal se jí zámek zákupský, kterýž od d�da i otce 
z�ízen byl opravdu s nádherou knížecí. 

Zbožná tato kn�žna byla pravou matkou poddaných svých, št�drou podporovatelkou chu-
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diny a vznešenou patronkou kostel
: poddaným co možná ulevovala, neš�astným hojných dar

a út�chy poskytovala, ústavy pro chudé, nemocnice zakládala, kostely, kaple s velkým nákla-
dem obnovovala, mnohé vystav�la. Mnohé kostely mají dosud památku p�ekrásnou po své 
vznešené patronce. 

Dne 15. �íjna r. 1741 skon�ila šlechetná paní sv
j bohabojný život. D�di�kou stala se dcera 
její kn�žn a Marie  Anna Karo l ina . Tato m�la za manžela (od r. 1718) vévodu Ferdinan-
da bavorského, bratra vévody Karla, onoho, kterýž proti Marii Terezii jako nápadník tr
nu vy-
stoupil a na krále �eského jako Karel III. korunovati se dal. 

Po smrti manželov� zvolila si Marie Anna Karolina Zákupy za své sídlo. Sem dostavili se 
v lednu r. 1743 krajští hejtmané z Boleslav� m�sta Mladého a z Hradce Králové s odd�lením 
jízdy nesouce rozkaz královnin, aby kn�žna ihned království �eské opustila. N�kolik hodin po 
té odjela do Žitavy. P�í�inou toho bylo, že svak kn�žnin, císa� Karel, osoboval sob� království 
�eské, a kn�žna Marie Anna Karolina byla hlavn� v podez�ení, že se s ním tajn� dorozum�la. 
(Hrady a zámky X.) Když pak na v�c se pozapomn�lo, vrátila se 1747 kn�žna do �ech a ze-
m�ela r. 1753. (Hrady a zámky X.) 

Pánem všech statk
 jejích v �echách stal se její syn Klement  Fran t i šek,  vévoda  
bavor ský, jenž r. 1770 zem�el bezd�tek. Statky své všechny odkázal v záv�ti ze dne 4. srpna 
r. 1770 strýci svému Maxmil i anu  Jose fo vi ,  vo l enci  bavor skému, a na druhém míst�, 
zem�el-li by totiž Maxmilian bez d�dic
 právních, strýci Karlu II., vévodovi Zweibrückenské-
mu. Maxmilian zem�el r. 1777, nezanechav d�dic
 a proto zákonným pánem všech statk
 stal 
se vévoda Karel  I I . , i podržel je až do své smrti r. 1795. 

Po n�m nastoupil jako d�dic a pán vévoda Maxmil ian  Jose f Zweibrü cken ský, jenž 
pozd�ji stal se volencem bavorským. V držení statk
 t�ch byl až do roku 1802. Po ujednání 
�íšského poslanectva ze dne 25. února r. 1803, jež i císa� sám stvrdil a po úmluv�, jež se stala 
dne 2. zá�í r. 1805 mezi císa�em Františkem I. a Ferdinandem, volencem solnohradským, s 
jedné a volencem bavorským, Maxmilianen Josefem, se strany druhé, odstoupil Maxmilian Jo-
sef všecky své statky Ferdinandovi, královskému princi v Uhrách a v �echách, arciknížeti ra-
kouskému a pozd�ji velikému vévodovi toskánskému a volenci solnohradskému i potomstvu 
jeho.288) 

Na kongresu víde�ském r. 1815 jednalo se o dotaci jmenovaného krále �ímského, prince 
Karla Františka, pozd�jšího vévody zákupského, syna Bonapartova. Arcikníže Ferdinand Tos-
kánský, bývalý volenec solnohradský, listi99nou ze dne 24. kv�tna r. 1818 prohlásil, že ochoten 
jest veškeré statky své v �echách odstoupiti císa�i rakouskému tak, jak p�ešly v majetek rodu 
jeho po volenci bavorském Maxmilianu Josefovi s podmínkou, že vévodství Lukka v náhradu 
za n� p�ipadne velkovévodství toskánskému. 

Když však mladý Napoleon zem�el r. 1832, v statky v �echách se ani neuvázav, tu r. 1847 
postoupena byla Lukka Toskánsku, a když t. r. zem�ela Marie Ludovika, vévodkyn� parmská, 
velkovévoda toskánský vykonal, co r. 1818 prohlásil. Statky své v �echách, a sice: Zákupy, 
Polici, Ploškovice, Švádovsko, Zvole�oves, Bušt�hrad, Tachlovice, �ervené Po�í�í, Káco v s  
�est ínem, odstoupil r. 1847 J .  V .  c í sa � i  Ferd in andu  Dobro t ivému; dobrotivostí to-
hoto milostivého panovníka ú�astným se stal i �estín. Po smrti jeho, r. 1875, p�ipadla veškerá 
panství J .  V .  c í sa � i  Pánu  Fran t i šku  Jo se fu  I .  v majetek soukromý. K nim v nov�jší 
dob� p�ipojeno Bystersko, koupeno Bezno, Smi�ice a N�mecká B�lá, nejposléze Cerekvice. 

A tak nyní d�jiny m�ste�ka �estína splývají v jedno s d�jinami zboží kácovského a celého 
majetku soukr. statk
 císa�ských. 

V XVI. století byl �estin Kostel na m�ste�ko vyzdvižen a obdržel za znak st�íbrnou lilii v 
�erveném poli a to takovou, jako má m�ste�ko �echtice. 

Z vynikajících �estínských rodák
 uvádíme: ThDra. Adolfa Plešingra, gymn. prof. v Chru-
dimi (†), Jana Plešingra, katechetu v Praze, Rudolfa Plešingra, c. k. hejtmana ve vojšt�, Jana 
Seidla, bisk. viká�e a d�kana v Holohlavech, Ladislava Seidla, d�kana v Josefov�, Jana Petrás-
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ka, kaplana v Holohlavech, Ladislava Petráska, správce v Lušt�nicích, Anastasii Seidlovou a 
O. Petráskovou, spisovatelky. (Viz �l. v díle I. Mužové práce.) 

100Jako zvláštnost u �estína uvádíme: R. 1685 bydlela tu rodina Roubí�kova, která sestá-
vala ze dvou rodi�
, 6 dítek, ch
vy a služky. Karel Roubí�ek byl žid a pálil ko�alku, za což 
odvád�l vrchnosti 120 zl. nájmu a za flusárnu (salajku) platil 130 zl. ro�n�. Této židovské ro-
din� bydleti zde dovolil majitel panství a dal jí k obývání domek uprost�ed m�ste�ka ležící, v 
kterém d�íve fará�, pak kantor bydleli. P�ed touto rodinou obývala zde rodina židovská nezná-
mého jména, která ale bydlela v zámku a tam ko�alku pálila, ale r. 1685 byla z �estína vypo-
v�zena. (Tab. p�ijímací statku �estínského list A. �. 13, Arch. z.) 

�estín má svou školu, faru, poštu, telegr. a �etnickou stanici i zdravotní obvod. Nejbližší 
stanice železni�ní jsou Zbraslavice na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 

�ÍŽOV. 

Na pravém b�ehu Sázavy, 342 m nad mo�em, t�sn� p�i Posázavské dráze a p�i samých hra-
nicích hejtmanství, 4 km od Kácova jihovýchodn�, leží osada � í žo v, která s Chabe�icemi 
míst. obec tvo�í. Má 19 dom
 a 91 obyvatele, vesm�s nábož. katolického. 

Hlavním zam�stnáním obyvatelstva v lét� jest polní hospodá�ství; v zim� pletou košíky z 
vrbového proutí, které se p�stuje u �ek a potok
, a p�edou len na p�eslici. Nejstarší rodina jest 
rodina Mouchova. Mládež z
stává p�i hospodá�ství nebo jde na �emeslo. 

Domy stojí v �ad� a tvo�í p�knou náves tvaru obdélníka. Mnohé domy jsou dosud d�ev�né, 
ale bez lomenic a kab�inc
. Kol dom
 jsou zahrady se stromovím ovocným, kterým se tu valn�
nevede. V domech z�íme již nábytek moderní, taktéž i od�v. 

Obecní majetek m��í 13 ha 51 a a obec z n�ho odvádí 42 K 99 h p�ímé dan�. Vým�ra celé 
obce jest 131 ha 51 a, z kteréhožto majetku celá obec platí 450 K p�ímé dan�. 

Luka jsou dosti rozsáhlá, ale nedávají žádoucího užitku, a to proto, že jsou rašelinovitá. 
Vykope-li se totiž kus siln�jšího drnu, a nechá-li se dob�e uschnouti, výborn� ho�í. P�i �ece Sá-
zav� jest veliká pastvina, zvaná „Ma �ana“ - dle jména býv. majitele mlýna. Táž dnes ovšem 
nedává žádného užitku. I bylo by záslužno, kdyby tamní ob�ané hled�li pastvinu tu osázeti 
stromy ovocnými nebo zalesniti. Kynul by jim po letech užitek. P�i osad� byly dva rybníky. 
Jeden náležel k velkostatku, druhý soukromníku. Oba jsou vypušt�ny. Deš�
 bývá hojnost, 
bou�í v srpnu také, ale jsou neškodné. 

D�jiny. V prvé polovici XV. století byl pánem na �abelicích rytí� Jan �abelický ze Soutic, 
ke kterémuž statku náležel i �ížov, ves celá. Po smrti Janov� d�dil statky syn Prokop, kterýž 
m�l za manželku Johanku, roz. Rendlovu z Úšavy. Prokop zem�el r. 1538 a manželka jeho sta-
la se mocnou otcovskou poru�nicí svých nezl. dítek. Tehdy dala sob� podle kšaftu † manžela 
Prokopa vložiti v obnovené dsky zemské mimo jiné i �ížov - ves celou.289) 

R. 1628 byl v držení �ížova Jan de Vitte z Lilientálu290) a r. 1656 Frant. Popel z Lobkovic, 
J. M. C. rada, komo�í a nejvyšší lov�í v království �eském.291) 

Od této doby z
stal �ížov p�i statku kácovském a d�jiny jeho splynuly s tímto velkostat-
kem. 

V �ížov� byl až do r. 1848 selský rust. statek pod �. 3. a náležel manžel
m Pešoutovým. 
Ti 15. b�ezna t. r. prodali p
l svého rustikálního statku Václavu Va�kovi za 720 zl. st�. a kraj-
ský ú�ad v �áslavi prodej i kup tento schválil. Smlouva v org. chová se dosud v ú�ad� staros-
tenském.291a) 

�ížov byl až do r. 1906 p�iškolen do Kácova, od toho roku náleží k nov� z�ízené škole v 
Hol�icích, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí i zdravotním obvodem do Kácova. Nejbliž-
ší zastávka železni�ní jsou Chabe�ice na míst. dráze Posázavské. 
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101DOJET�ICE. 

Nejzápadn�ji položená osada v okresu zdejším jsou Dojet � i ce . Prostírají se ve výši 
400 m n. Adrií v Posázavských lesích, vzdáleny jsouce z m�ste�ka Sázavy p
l t�etího kilomet-
ru. V Dojet�icích bydlí v 21 dom� 101 obyvatel, vesm�s nábož. katolického. Domy tvo�í ma-
lou náves stojíce v �adách podél silnice. Sem náleží také jedno popisné �íslo, zvané „na Ryb-
ní�ku,“ ve kterém bydlí pohodný a druhé �ís. pop. stranou v lese je „myslivna.“ 

Mnohé domy jsou ješt� ze d�eva, kryty došky a mají lomenice bez nápisu. Nov�jší stavby 
jsou zd�né a kryty taškami. Obyvatelstvo živí se hlavn� rolnictvím; krom� toho nádenictvím 
p�i lesnictví a vápenných lomech. Nejstarší rodina zde žijící jest rodina Ka�kova. Mládež ško-
le odrostlá z
stává doma nebo jde do služby a na �emeslo. 

Obecním majetkem jsou pozemky ve vým��e 10 ha 54 a a platí se z nich 16 K 55 h p�ímé 
dan�. Vým�ra celé obce 452 ha 73 a a za n� odvádí obec 989 K 67 h p�ímé dan�. 

Luk jest u obce málo a p�stují se starobylým zp
sobem. 
D�jiny. Od nepam�ti byly Dojet�ice majetkem duchovního statku kláštera sázavského. Ne-

ní sice o nich v písemných památkách ni�eho v starší dob� zaznamenáno, ale když r. 1421 
kláštery �eské bez odporu padly v moc Pražan
, byly mniši klášterní rozehnáni a statky jejich 
konfiskovány a dány v moc sv�tské vrchnosti. 

Dojet�ice p�ipadly v držení zástavn� rodin� hrab�te z Waldšteina, pána na Hrádku Komor-
ním.292) Jan Viktorin hr. z Waldšteina, majitel tohoto panství, zem�el r. 1676293a) a d�dic
m 
p�ipadl celý i zástavní majetek. 

Když klášter obnoven, po�al opat vyjednávati o vrácení duchovních statk
 klášterních. S 
d�dici z Waldšteina také se ovšem vyjednávalo, a to již r. 1677. D�dicové 29. kv�tna téhož ro-
ku vrátili za náhradu zástavní duchovní statky opatu Nigrinovi a konventu a mezi nimi byly i 
Dojet�ice.293b) Od té doby jsou Dojet�ice ve svazku sázavských statk
. 

Dojet�ice náležejí školou, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí a zdravotním obvodem 
do Sázavy. Nejbližší zastávka železni�ní jest Sázava, na místní dráze Kolín-�er�any. 

DVORY. 

Dv�r Dolní blíže �estína jest dvorem alodiálním a náleží cís. soukr. statku �estínskému, 
kamž i katastrem p�ipsán jest. 

Dv�r Nový blíže Hrazených Rataj. Náleží ke katastru i ke statku ratajskému. Majetek kní-
žete z Liechtenstejna. 

Dv�r Nový n. Sázavou blíže Otryb. Jest p�ipsáno katastru sob�šínského a majitelem jest 
panství �eskosternberské n. Sázavou v pol. okr. benešovském.

(O dvorech t�chto viz: I. díl „Velkostatky.“) 

102FRANTIŠKOV. 

Severozápadn� 7 km od Uhlí�ských Janovic, poblíž obce škvrn�jovské, z�íme na samých 
hranicích okresu kou�imského osadu Fran t i ško v. Jest zde 7 popisných �ísel se 46 obyv. ná-
boženství katolického. Domy stojí v jedné �ad� podél cesty pr
�elím obrácené na tak zvanou 
pastvinu. Toliko jedna chalupa obrácena jest v opa�nou stranu. Stav�ny jsou z kamene a kryty 
až na jeden slamou. Pozemky ob�an
 leží p�ímo za každým stavením a �íkají tam „za  hu m-
n y“. Zahrady nedávají tak velkého užitku a sad
 zde není. 

Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím a nádenictvím. Dívky a mladší ženy pletou - obzvlášt�
v zim� - d�tské �epi�ky a kabátky pro obchodníky do Uhl. Janovic. Mládež škole odrostlá z
-
stává doma p�i hospodá�ství nebo jde do služby. Nejstarší rodina jest zde rodina Jírovských. 

Osada z jm�ní obecního platí 5 K 73 h, celá osada za sv
j majetek platí 179 K 54 h p�í-
mých daní. Poloha obce je více mén� pahorkatá, pon�vadž kolem osady jest dosti bezejmen-
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ných vrch
, které i 400 m n. A. dosahují. Dešt�, bou�e i krupobití p�icházejí �ast�ji, ale škodli-
vé nejsou. 

Osada Františkov založena r. 1779 knížetem Frant. Jos. z Liechtenstejna na gruntech pan-
ství ratajského a tam ji také Palacký ve svém „Popisu“, vyd. r. 1848 uvádí. D�jiny osady této 
splývají proto v jedno s panstvím jmenovaným.294)

Františkov byl za dávných �as
 p�iškolen do Úžic; od r. 1856 chodí d�ti do školy škvrn�-
jovské školního okr. kolínského. Farou náležejí do Úžic, poštou do Kou�imské Církvice, tele-
grafní, �etnickou stanicí a obvodem zdravotním do Janovic. Nejbližší stanice železni�ní jsou 
Uhlí�ské Janovice na místní dráze Kolín-�er�any. 

103HOL�ICE. 

Na silnici kácovskozru�ské, 4 km od Kácova jihovýchodní stranou, leží ve výši 300 m n. 
A., poblíž pravého b�ehu �eky Sázavy obec Hol� i ce , také lidem Holušice i Houšice zvaná. O 
p
vodu vypravuje lid, že t�i svobodnické dvorce náležely prý t�em dívkám, v lidové mluv�
„holkám“; odtud „Hol� i ce“! Vlasák odvozuje Hol�ice dle staro�eského jména Holec.294a) 

V 40 domech bydlí 228 obyvatel
, vesm�s nábož. katolického. Domy jsou v �adách i po 
r
znu a tvo�í malou náves, na ní stojí starobylá malá kapli�ka, zasv�cená sv. Janu Nepo-
muckému. Dolejší �ást osady zove se na „Familiích,“ druhá �ást sluje na „Kopci“ a t�etí �ásti 
�íkalo se na „Svobod�,“ protože tu bydleli svobodníci. Ze tvrze a dvoru není než nyn�jší obyt-
né stavení �p. 6. Zajímavo však jest, že n�která �ísla, kácovskému statku poddaná, odvád�la 
fará�i v Kácov� d esát ek. Tyto desátky byly v osad� ješt� r. 1910 na pen�zích vybírány. U 
každého skoro domu jest slušná zahrada, v níž p�stuje se hojn� jabloní a hrušní, méné švestek. 
U pop. �ís. 25., 12. a 13. zahrady není. 

Domy stav�ny jsou z materiálu tvrdého, ale kryty došky. Vedlejší stavení hospodá�ská jsou 
nazvíce d�ev�ná. Nábytek i od�v ob�anstva je nov�jší; nábytku staršího p
vodu jen skrovná �ást. 

Hlavním zam�stnáním obyvatelstva jest zem�d�lství. Také si hospodá�i hledí luk a piln� je 
zavod�ují, velkou pé�i jim v�nují a hnojí struskou Thomasovou. V zim� ve mnohých domech 
pletou se košíky z vrbového proutí a v jedné rodin� p�ede se dosud na p�eslici len, který se zde, 
ovšem v malé mí�e, dosud seje. Také jest zde mnoho zedník
, kte�í se v lét� rozejdou po práci 
a v zim� pracují p�i velkostatku. 

Mládež škole odrostlá pomáhá p�i hospodá�ství, z rodin chudších jde na práci k velkostat-
ku a �ást odchází na službu do Prahy nebo jde na �emeslo. Nejstarší rodina jest zde rodina Vi-
limovských (t. zv. Dvo�ákova, skoro 400 let), Filipova, Vladykova, And�lova a Pružinova. 

Poblíž osady Brandýsko vyv�rá pramének, který protéká zdejší obec a zde spojuje se ješt�
s jiným praménkem a pot
�ek ten, zvaný ve „Vrbí“ nese vody své Sázav�. Na pot
�ku tom 
stával také za stara mlýn, který zašel a zm�n�n v obytné stavení pod �. p. 22. Studánek i vod-
ních pramen
 je zde hojnost; rybníky byly vysušeny. 

Hornaté naše okolí má mnohé vrchy a to: nejvyšší je Klenek (469 m), Sloup (467 m) u sil-
nice kácovské a Šopec (393 m). Osadou probíhá okresní silnice kácovská r. 1890-1891 vysta-
v�ná a jest výborným spojovacím prost�edkem. Po�et vodních srážek a bou�í do roka je hojný. 
Hrozné krupobití a pr
trž mra�en stihlo osadu 27. dne m�s. �ervence 1911. Skoro všecka polní 
úroda byla zni�ena. 

Obecní majetek m��í 13 ha 49 a a odvádí se z n�ho 24 K 83 h p�ímé dan�. Vým�ra celé 
osady jest 153 ha 58 a, z nichž platí se 795 K 90 h p�ímé dan�. Názvy pozemk
: na Prašiv-
kách, ve Vrbí, u Kapli�ky, v Pejzleti, na Stráni, v Kopaninách, v Chebdí, v Zápoto�í, na Vini-
ci, na Chmelnici atd. 

Škola. Obec zdejší byla p�iškolena od nepam�ti ke Kácovu. Ale pro špatné a daleké cesty 
mládež velice nedbale školu navšt�vovala. Od let padesátých až do sedmdesátých usadil se tu 
muzikant Novák, který tu z�ídil školu soukromou, ovšem jen trp�nou. Vyu�ovalo se v �ísle 
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22., v býv. mlýn�. Škola tato zanikla, když po r. 1870 p�ešel u�itel Antonín Novák na pokout. 
školu ve Zderadinách, kde se mu dostalo lepšího zaopat�ení. Po jeho odchodu bylo žák
m na-
�ízeno, aby op�t do školy kácovské docházeli. 

Ob�anstvo pomýšlelo na dosažení vlastní ve�ejné školy. U�inilo všecky kroky u škol. ú�a-
d
 a tak výn. c. k. zem. šk. r. ze dne 9. dubna r. 1902 byla zatím povolena zásadn� celoro�ní 
expositura v Hol�icích. Pobo�ní tato škola otev�ena byla 1. b�ezna 1906, do níž byly p�iškole-
ny obce Hol�ice, Brandýsko a �ížov. 

104Výn. c. k. zem. šk. rady ze dne 19. listopadu 1907 �. 39.955 povoleno, aby osady Bran-
dýsko, �ížov a Hol�ice vyškoleny byly ze školní obce kácovské a osada Chabe�ice ze školní 
obce zru�ské a pro tyto obce a� se z�ídí ve�ejná obecná škola dvout�ídní v Hol�icích jako ve 
st�edu všech obcí. 

R. 1908 po�alo se v nov� povolené škole vyu�ovati; že však nebylo dosud vlastních míst-
ností školních, vyu�ováno v najatých místnostech a sice v �ís. pop. 9. a 25. 

Nová šk. budova vystav�na r. 1909-10 nákladem obce školní za 33.000 korun, o jejíž do-
stav�ní staralo se hlavn� obec zastupitelství se starostou Josefem Vilimovským v �ele. Plány 
zhotovil stavitel Frant. Sko�epa ze Zbraslavic a také školu tu vystav�l. 

Posloupnost u�itelstva. Na expositu�e vyu�oval od jejího otev�ení u�. Frant. Lehký (r. 
1906-08), na dvojt�. škole p
sobil jako zat. u�. Jan Rou� (1908-09) a Frant. Lehký (1908-09), 
Jos. Littman, def. �íd. u�. (1910-13) a op�t u�. Fr .  Lehký, dosud. Od r. 1913 jmenován �íd. 
u�. Ant .  Pavl ík , který, jsa churav, obdržel dovolenou. Místo jeho zastupuje u�. Fr .  Leh ký 
a druhým u�. je výpom. u�itel Oto mar  Paukner , a to od r. 1913 dosud. 

Vyu�ování žen. ru�. pracím povoleno bylo c. k. zem. šk. radou 1918/406 �. 15.951 a u�itel-
kou ind. ustanovena R
žen a Lehká a p
sobí zde dosud. 

D�jiny. Dle pov�sti byly Hol�ice založeny vladyky, pány na hrad� kácovském, zvaném 
nyní „Pustým hradem,“ který r. 1626 byl zbo�en odbojným lidem. Jméno Hol� i ce  slulo 
p
vodn� Holušice  a také Hou šice , utvo�eno asi ze staro�eského jména „Holec.“295) Za 
dob pradávných byla zde tvrz se dvorem poplužním a svobodnou kr�mou; avšak držitelé její 
jen �ást vsi drželi, za to m�li také v blízkém Brandýsku dv
r kmetcí s platem, s d�dinami, co 
po otcích a p�edcích pokojn� držel a do zemských desk r. 1544 vložiti sob� dal Martin, �e�ený 
Mareš z Holušic, a to byl první známý majitel tvrze a �ásti vsi.296) P�ed tím nebylo o Holuši-
cích žádných zápis
. 

Týž Mareš prodal v Holušicích tvrz, dv
r poplužní, 2 dvory kmetcí s kr�mou, v Brandýse 
3 dvory kmetcí s kr�mou, v sobotu po sv. Žofii r. 1547 - Václavu Hlavá�i z Vojenic. Hlavá�
v�noval své manželce Marian� z P�ísnice297) 200 kop a dal je na zboží tomto upsati. Po dvou 
letech prodal Hlavá� zboží své r. 1549 Janovi �ejkovi z Olbramovic na Kácov�.298) Jiný po-
plužní dv
r s poplužím s jedním dvorem kmetcím, s platem, jakž jej po p�edcích svých sd�dil a 
pokojn� držel, dal si op�t v r. 1543 v desky zem. vložiti Bena z Holušic.299) 

Na t�etím dvo�e kmetcím se šenkem sed�l pokojn� dlouhá léta p�ed sho�ením desk zem. 
Jakub z Holušic, svobodník, a vložil si pak do nových desk op�t zboží své r. 1544.300) 

Jan �ejka z Olbramovic p�íkoupil r. 1543 dv
r kmetcí s platem od Zde�ka Zru�ského z 
Ch�enovic301) a téhož roku od Jana z Nesm��ic též dv
r kmetcí302) a p�ipojil celé zboží k pan-
ství kácovskému, ke kterému náleží po dnes. 

V Hol�icích bylo vedle již jmenovaného zboží n�kolik svobodných živností. Po�ítá se jich 
5-7. Majitelé t�chto usedlostí zvali se „svobodníci.“ O t�ch n�kolik slov. Svobodníci, jinak d�-
dinníci303) a také nápravníci304) (n�m. 105Freisassen) sluli v �echách takoví obyvatelé, kte�í 
žádnému zemskému stavu nenáležejíce, m�li své vlastní pozemky a stáli bezprost�edn� pod 
právomocností královskou. P
vod svobodník
 není dosud úpln� vysv�tlen, ale sahá do nejstar-
ších dob �eských d�jin. I zdá se, že veliká �ást svobodník
 byla poz
statkem oné t�ídy svo-
bodných vlastník
 �ili zeman
 , z nichž povstala naše nižší š lech ta  (stav vladycký), na�ež 
vhodn� poukazuje jméno d�din n íci , t. j. majitelé zpupných statk
.305) Jiný p
vod svobodní-
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k
 jest ten, že majitelé v�tších statk
 nez�ídka služebník
m svým v odm�nu (nápravu) dávali 
�ástky pozemk
 k pravému vlastnictví bez všelijakých závad, odkudž povstalo jméno ná-
pravníci . T�etí kone�n� zp
sob byl ten, že vrchnosti vyproš�ovali jednotlivé poddané své z 
osobního i v�cného poddanství a pozemky, jež od nich drželi, ode všech na nich lpících b�e-
men a povinností osvobozovali, odkud vzalo p
vod jméno svobodníci . 

Se z�etelem na jich zákonité ustanovení tedy byli svobodníci: a) praví vlastníci svých po-
zemk
; b) byli prosti všech b�emen na pom�ru poddanství se zakládajících; c) stáli bezpro-
st�edn� pod právomocí zem�panskou; d) ale, jakožto k žádnému zemskému stavu nenáležející, 
nepožívali žádného zastoupení na sn�m�. 

106Se statky svobodnickými bývala od starodávna spojena i práva honby, �ížby, rybolovu, 
va�ení a to�ení piva, pálení uhlí atd., a na svých statcích sm�li míti svobodníci také poddané, 
jako všichni zemští stavové. 

Svobodníci m�li své zvláštní z�ízení, rozd�leni jsouce na �tvrti, jež stáli pod devíti ú�ady; v 
�ele každého takového ú�adu stál s ta rš í , který, m�l-li zákonitou zp
sobilost k tomu, vykoná-
val také trestní právomocnost ve p�í�in� policejních p�estupk
; nem�l-li jí, byla záležitost p�i-
kázána n�kterému sousednímu justiciárovi.306) Kde ve vesnici bylo více svobodník
, bd�l nad 
nimi rychtá�. 

A�koliv byli jakékoliv vrchnostenské záležitosti prosti, nicmén� podrobeni byli králi p�í-
mo, požívali také jeho ochrany a konali mu v �as války služby a zemské roboty dodáváním po-
tah
 a p�íp�eží k doprav� vále�ných pot�eb. Svoboda jejich lp�la na statku, ne na osob�; proto 
mohli i poddaní býti vlastníky svobodství a p�ešla-li tržba jeho v ruce šlechtice nebo m�š�ana, 
byl i on službami svobodnickými povinován. Svoboda ta se dokumentovala oprávn�ním dáti 
zapisovati do zemských desk svobodnictví a právní jednání jeho se týkající, k �emuž ovšem 
bylo t�eba zvláštního královského svolení �i relace. 

Ve sporech, týkajících se takových statk
 svobodnických, náleželi p�ed zemský soud, oso-
bou svou náleželi tam nebo p�ed soudy královské jen tenkráte, byli-li osobn� svobodní. Ve v�-
cech právních stáli pod ú�ady zemskými a krajskými. 

Svobodníci i za zhoršujících se pom�r
 lidu poddaného v XV. a XVI. století zachovali so-
b� svou neodvislost proti šlecht�, a�koliv se o n� královské ú�ady a zvlášt� �eská komora veli-
ce málo staraly, v�douce o nich jen tehdy, byla-li pot�eba bern� a vále�né p�íp�eže. R. 1550 
bylo svobodník
 400, r. 1665 ve všech krajích �eského království 333 s 372 poddanými. 

Po 30leté válce siln� svobodník
 p�ibývalo, vstupovali mezi n� sedláci od své vrchnosti 
propušt�ní z poddanského svazku a mnoho mezi n� p�ijato �eskou komorou, takže koncem 
XVIII. století jest svobodnických usedlostí na 1200 a majetek cenil se na 1,000.000 zl. st�. R. 
1842 napo�ítalo se v kraji �áslavském, berounském, kou�imském a táborském na 10.340307)
svobodník
 a cena jejich pozemk
 obnášela p�es 2 mil. zl. st�. 

Již za dob nejstarších m�li svobodníci své zvláštní knihy, do nichž zapisovali sv
j maje-
tek.308) Když r. 1793 rozhodnuto bylo o nebytí svobodník
 a oni p�ikázáni v právomoc zem-
ských soud
, byly knihy tyto p�eneseny k zem. dskám a chovají se tu dosud. 

Zrušením poddanství, novým rozd�lením zem� na soudní a správní okresy a z�ízením nov. 
pozemkových knih pominul rozdíl mezi svobodníky a ostatním lidem selským. 

I v Hol�icích žili svobodníci, kte�í pat�ili k I. �tvrti svobodník
 kraje �áslavského. M�li 
svého rychtá�e, který sídlel v N�m�icích309) na Dolnokralovicku. Zdejší svobodníci sob� také 
velice zakládali na svém postavení v obci, a také i ostatní poddaní jim toho závid�li. Oby�ejný 
sedlák považoval se za š�astna, mohl-li dceru svou provdati za svobodníka. Dosud, chce-li se 
zde na107zna�iti jakési lepší postavení jednotlivce, �íká se o n�m: „Co pak t en ! Ten  j e  ze  
svobodník
 !“ Dnes ovšem mezi inteligentními rolníky nemá svobodník již žádného význa-
mu.309a) 

Jako zvláštnost u Hol�ic zaznamenáváme, že v po�átku XIX. století necht�li ob�ané nají-
mati panských pozemk
. Proto byli sem povoláni milostivou vrchností N�mci a ti pozemky 
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najali a po�ali hned po svém hospoda�iti. 

Zakládali vinice, chmelnice, �emuž dosud jména polí nasv�d�ují. Tito N�mci nabyli v dru-
hé polovici XIX. století vrchu v obci a také obec po n�mecku �ídili, což dokazuje pon�m�ilá 
pe�et z r. 1850.310) Dnes ovšem není po nich ani stopy, a� jména mnohých ob�an
 zde i v 
okolních vesnicích, jako: Gottreich, Titze, Deutschman, Langšádl atd. dosud pravdu slov t�ch 
dokazují.311) 

Hol�ice jsou katastrální obcí; s Chabe�icemi, Brandýskem a �ížovem tvo�í jednu obec po-
litickou. Do roku 1848 robotovali až na sedláky-svobodníky na panství kácovském, kamž také 
ú�adem patrimonálním p�ináleželi. 

Obchodu zde není v
bec. Odlehlost od komunika�ních prost�edk
 zamezovala každé spo-
jení s dalším okolím. Proto spokojovali se ob�ané pouze na prodej dost mála ovoce, obilí a 
d�íví. Do obce se p�iváželo jen to nejnutn�jší osadní zboží. 

Od doby, kdy postavena místní dráha Posázavská a k ní p�ipojena taktéž 108místní dráha 
Hora Kutná-Zru�, objevuje se již v tomto ohledu patrný pokrok, pon�vadž osada naše dosáhla 
t�mito drahami žádoucího spojení. 

Hol�ice mají svou školu dvout�ídní, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí a obvodem 
zdravotním náležejí do Kácova. Nejbližší stanice železni�ní jsou Chabe�ice na dráze Posázav-
ské. 

HROZNICE. 

Dáme-li se pochodem z Janovic Uhlí�ských po okresní silnici kácovské, dorazíme v 6 km 
do obce, zvané Hro znice . Jen n�kolik minut rozkládá se od silnice �e�ené. A� kolem vsi jest 
planina, tož p�ece zdvíhá se celé okolí do výše 460 m n. A. 

Hroznice mají 10 �ís. pop. (vyho�ela 2 pop. �ísla a nebudou se stav�ti), v nichž žije 68 
obyv., vesm�s náboženství katolického. Domy rozestaveny jsou v zahradách, v nichž jsou 
ovocné stromy velkého vzr
stu. Staré domy stav�ny �áste�n� ze d�eva, z vep�ovic a kamene; 
nové z kamene a cihel. Na starých domech vid�ti lomenice s kab�inci bez nápisu. Kryty jsou 
došky. 

Hlavní živnost jest zem�d�lství, v zim� kácení d�íví v lesích panských a mlácení obilí. Že-
ny a dívky derou pe�í a pletou d�tské �epi�ky a kabátky. Nejstarší rodina jest rodina Provazní-
kova. Mládež škole odrostlá pomáhá doma p�i hospodá�ství nebo jde na služby a �emeslo. 

Obecní majetek jsou pozemky ve vým��e 3 ha 90 a 86 m2, z nichž se odvádí 14 K 24 h 
p�ímé dan�; celá obec má vým�ry 53 ha 2 a 2 m2 a platí p�ímé dan� 210 K 6 h. Luk u obce je 
velmi málo, ale p�stují se racioneln�. Deš�
 bývá mnoho a jsou velmi vydatné; zvlášt� mnoho 
pršelo r. 1895, 1896 a 1897 a pak r. 1911. Krupobití z�ídka a neškodné. 

D�jiny. Jméno osady hroznické pochodí od pán
 z Hroznic, kte�í tu m�li tvrz, dv
r a sídlo. 
Zvali se vladykové z Hroznic a p�ipomínají se z rodu toho poprvé r. 1464 Prokop a Mikuláš z 
Hroznic.312) 

R. 1519 jistý Jaroslav z Kout
v pohání Martina z Hroznic. Viniti ho chce z deseti kop gr. 
míš., že mu jich navrátiti nechce, kterýchžto deset kop dal jest jemu Jaroslav za Korajzlíkova 
syna i s gruntem, ale týž Martin, vzav od téhož Jaroslava t�ch deset kop míš., i toho gruntu po-
stoupiti jemu ani zase t�ch deset kop gr. míš. navrátiti necht�l a podnes nevrátil, kterýžto Jaro-
slav již o ten grunt nestojí, než aby jemu jeho summa, kterouž jest za to dal, zase navrácena 
byla.313) Zdali tento Martin z Hroznic byl také v držení �ásti Hroznic, nedo�ítáme se. 

Devátého �ervence r. 1526 Zden�k Lev z Rožmitála ujímá se Jakuba z Hroznic proti Mi-
chalu Slavatovi, pánu na �estin� Kostele, kterému se zdálo, že by nebyl povinen v ty d�diny v 
Hroznicích etc., téhož Jakuba z Hroznic v držení vpustiti. I píše Lev z Rožmitála doslovn�: „i 
pane, p�íteli m
j milý, posílám vám te	 p�ípis listu obranného, na který se jest nález stal, kte-
rýmž budete se moci zpraviti, �ehož jste povinni a máte postoupiti v Hroznicích dvoru popluž-
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ného s poplužím, s d�dinami, lukami, lesy, porostlinami, rybní�kem i se vší zvolí, což k tomu 
p�ísluší s plným pastviem; a za to žádám, že tak u�iníte a to opat�íte, aby dá-li P. B. na den sv. 
P. Markety (13. �ervence) nejprv p�íští témuž Jakubovi se to postoupení a tudy listu obranné-
mu a nálezu po n�m a �ádu a právu dosti stalo a já abych již dále za dopomáhání práva a sku-
te�né uvedení starán nebyl… A když se listu obrannému a nálezu dosti stane, také týž Jakub 
bude povinen podle z�í109zení zemského o rozdielech, když k tomu p�ijde, k strýcom svým se 
zachovati. A Jakubovi také oznámeno jest, aby se na den sv. P. Markety na týchž d�dinách na-
jíti dal, aneb n�koho na svém míst� k tomu vydal.314) Datum ut supra. 

Jakubovi nástupci r. 1542 byli jeho strýcové Václav, syn Pešík
v z Hroznic, a bratr jeho, 
Mat�j z Hroznic, a ti prodali své d�dictví, které již bylo rozd�leno, Janovi a Valentovi, strýc
m 
Pešman
m z Vesce. 

Téhož r. prodal, p�ed sho�ením desk zem., Burian, syn Kubc
v z Pravonína, d�dictví n�-
kdy otce svého v Hroznicích, a to p
l poplužního dvora s poplužím, a nyní vložil znovu do 
desk zem. Janovi z Vlkové.315) 

Vlková náležela mimo svobodnické statky již v XVII. století k panství kácovskému, jehož 
majitelem byl �eského a uherského krále komorník Jan Oktavian Vchynský ze Vchynic a z Te-
tova, pán na Chlumci a Zasmukách. 

Ten r. 1628 prodal316) zboží kácovské Janovi de Vitte z Lilientálu na Hrazen. Ratajích, a 
když se zboží sepisovalo, byly tu i Hroznice. Celé zboží kácovské p�ipadlo pak d�dictvím v 
majetek Františka Viléma z Lobkovic r. 1654 a Hroznice sdílely od té doby317) osudy panství 
tohoto. Sommer p�ipomíná, že Hroznice m�ly t�i svobodníky, kte�í náleželi ke �tvrti kou�im-
ské.318)

110Od r. 1863 jsou Hroznice p�iškoleny do Malejovic, p�ed tím chodily dítky do pokout-
ních škol, kterýchž v okolí tomto bylo s dostatek. Posledn� chodila hroznická mládež do po-
koutní školy ve Vlkové. 

Hroznice jsou katastrální obcí a tvo�í s Kobláskem, Vlkovou a Nechybou Kácovskou polit. 
obec Zbizuby. Hroznice náležejí farou, poštou a telegraf. do Uhl. Janovic, �etnictvem a obvo-
dem zdravotním do Kácova. 

Nejbližší železni�ní stanice jsou Janovice Uhlí�ské na místní dráze Kolín-�er�any. 

HU� STARÁ. (HUT� STARÉ.)

Na potoku Losinském, severozápadn� m�ste�ka �estína, v dálce 2½ km, rozkládá se osada 
Hu�  S t ará .319) Jméno její pochází od hut� skelné, kterouž tu p�ed �asem velkostatek kácov-
ský z�ídil. 

Stará Hu� má 22 domy se 122 obyvateli, z nichž 2 �ísla s 11 obyv. k Sud�jovu p�ipsána 
jsou. Domy starohu�ské stojí po r
znu v zahradách ovocných a uzavírají ve svém st�edu malou 
náves, na které umíst�na je zvoni�ka. Osada má tyto �ásti: „na Kopci,“ „u Zvoni�ky,“ „u �ím-
k
.“ Domy stav�ny jsou v�tšinou z kamene, jen n�kolik ješt� tu je d�ev�ných s lomenicemi 
kab�incovými, ale bez nápisu. 

K Huti Staré náleží osadou nedaleká samota Lí š�an y. Je zde mlýn a hájovna k panství 
jindickému náležející. 

Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím a prací d�lnickou. Mládež škole odrostlá jde do služby 
nebo z
stává doma p�i hospodá�ství. Nejstarší rodiny jsou rodina �ímkova (p�es 200 let), 
Eichlerova, Jelínkova. Nábytek i od�v moderní. 

Obec nemá žádného jm�ní; vým�ra celé obce 21 ha 83 a (bez velkostatku), z nichž platí se 
170 K 11 h p�ímé dan�. Vrch
 v okolí je zna�ný po�et a lid je takto pojmenoval: Rejskova 
Skála, Obrova Stolice a na Skalce. 

Obcí protéká Losinský potok, který prameny své sbírá v radovesnickém a kamennolhotec-
kém lese, napl�uje nádržku mlýnskou v osad� a sp�je ze Staré Hut� ke Tlu�eni. 
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Osada starohutská byla p�iškolena až do školního roku 1913-14 do �estína. Tímto školním 

rokem p�iškolena osada k nové expositu�e staronešpe�ické, kteráž náleží k mate�ské škole pet-
rovické II., ale starší žáci chodí dosud do IV. t�ídy �estínské. 

D�jiny. Osada starohu�ská povstala na za�átku XVII. století a sice založením poplužního 
dvora, mlýna a dvou chalup. Dv
r poplužní jest tu dosud a náleží k velkostatku kácovskému. 
Když na �estin� Kostele vládl Jan Vojt�ch Freisleben,320) postavil uprost�ed temných les
 blí-
že mlýna hu� k spracování skla. Hut�m se výborn� da�ilo a brzy tu bylo pot�eba p�íbytk
 pro 
d�lníky a proto se jim stav�ly chalupy obytné a také postavila se pro n� kr�ma. 

Hutím p�id�leny byly rozsáhlé lesy v okolí a rybníky. S prvním skelmistrem Janem Prüne-
rem p�ist�hovalo se mnoho d�lník
, kte�í vyráb�ní skla z okolních k�emenových lom
 zapo�a-
li. Prünner zem�el r. 1695 a nastoupil za� nový mistr Kaufman, který hut� spravoval až do r. 
1733. Tento skelmistr brzo zapo�al vyráb�ti skla barevná - malovaná a ta nalezla odbytu pro 
zvláštnost svou lidovou brzo po celém království. Do dnes nacházíme je ve sbírkách musej-
ních, ano i soukromých pod názvem „Káco vské sklo“, pon�vadž za tohoto skelmistra zboží 
�estínské slou�eno bylo s panstvím kácovským.321)

Po Kaufmanovi nastoupil skelmistrovství jeho syn Bed�ich, který se psal ale Adler. Ten 
spravoval hut� až do r. 1732, ve kterémžto roce p�estalo se 111sklo va�iti. V r. 1786 otev�eny 
op�t skelné hut� a skelmistrem byl Jan Masbauer a po n�m Martin Plešinger. Koncem XVIII. 
století p�estalo se pracovati a hut� úpln� zpustly a se sbo�ily. �eho se mohlo upot�ebiti, to od-
nesl odtud skelmistr Antonín Moravec do blízkých Moran, kde on sám skelnou hu� si vystav�l. 
Ostatek viz v I. díle „P r
mysl .“ 

Stará Hu� náleží školou od škol. r. 1913 do Petrovic II., farou, poštou, telegr. a �etnickou 
stanící i zdravotním obvodem do �estína. Nejbližší stanice železni�ní jsou Uhl. Janovice nebo 
Kácov na místní dráze Kolín-�er�any. 

CHABE�lCE. 

Západn� m�ste�ka Zru�e, asi 4 km cesty, leží poblíž pravého b�ehu �eky Sázavy vesnice 
Chabe � i ce . Žije zde v 46 domech 269 obyv. vesm�s náboženství katolického. 

Domy stojí po r
znu v zahradách ovocných a tvo�í slušnou náves, na níž stojí starobylá 
zvoni�ka. Vesnice d�lí se na tyto �ásti: u Rybníka, u Ov�ína, u Dvora a u Kubového rybníka. 
V zahradách p�stují se p�kn�jší a vzácn�jší druhy jablek a hrušek. Rozsáhlá a výnosná jsou 
stromo�adí p�i polích velkostatku. Stavba dom
 provedena z tvrdého materiálu, ale krytba jsou 
došky. Lomenic zachovaných již není, ale na jednom dom� jest nápis: 

A� DIELASS, CO DIELASS, WSSEM SE NEZACHOWASS. 
Hlavní živností obyvatel
 je zem�d�lství. Velká �ást obyv. jest také zam�stnána p�i dvo�e 

velkostatku kácovského. 
112Nejstarší zde žijící rodiny jsou rodina Pešoutova (nejstarší), Peroutkova, Hanouskova, 

P�kných a Hornátova. Po starobylém nábytku a od�vu není památky, le� asi ve dvou chalu-
pách jsou staré truhly a malované mou�nice. 

Mládež škole odrostlá odchází do u�ení (hlavn� do Vídn�), a d�v�ata mnohá odcházejí do 
Ameriky; ostatní pomáhají doma p�i práci nebo ve dvo�e. 

Obecní majetek záleží ze 13 ha 53 a pozemk
, z nichž se odvádí 34 K 60 h p�ímé dan�. Vý-
m�ra celé osady (i s velkostatkem) obnáší 484 ha 18 a, z nichž se platí kol 5000 K p�ímé dan�. 

Luk u obce jest dosti, ale p�stují se jen zp
sobem zcela oby�ejným. Do obce p�itéká pot
-
�ek, jehož praménky se sbírají pod vrchem Jordánem (476 m n. A.), a potok také Jordánem se 
zove. Plní dva rybníky; ve vsi rybník bezejmenný, jemuž d�íve se „Kub
“ rybník �íkalo, a 
rybní�ek „Mlejnec“. Jižn� osady vlévá se do Sázavy. Pod lesem „Žernovský“ zvaném byl ve-
liký rybník, který jest vysušen a v luka panská prom�n�n. 

Dešt
 v celé krajin� dostatek, bou�e zna�né, nejv�tší v srpnu r. 1909. Krupobití s pr
trží 
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mra�en potkalo osadu v �ervenci 1911, kdy všechna úroda severní �ásti katastru byla nadobro 
zni�ena. 

D�jiny. Dle staré pov�sti stávaly na míst� nyn�jší osady v dobách pradávných dv� tvrze, 
jejichž majitelé byli dva zemané, kterýchžto jména se nám nezachovala. Oba majitelé žili spo-
lu v neustálých sporech a jeden druhého potíral, tak že brzo majetek sv
j zde odprodali a se 
vyst�hovali. Jedna tvrz stávala na míst� nyn�jšího dvora, druhá na míst� nyn�jšího pop. �ísla 8. 
V tomto dom� jsou dosud zachovány sklepy, které velikostí a rozsáhlostí svou ukazují, že po-
cházejí opravdu z tvrze p
vodní. Také bylo p�i n�jakém kopání na zahrad� statku tohoto nale-
zeno množství kostí a koster (celkem �ty�i vozy) - mezi nimi i podkovy a �etné ostruhy. 

První písemná zpráva o držitelích Chabe�ic jest známa ze souv�kých list
. Mezi nejstarší 
držitele po�ítá se �en�k z Chabe�ic, klerik, jmenován jest r. 1358 fará�em v Téhov�,322) dru-
hým byl Šmach z Chabe�ic, který sú�astnil se r. 1440 sjezdu šlechty v �áslavi.323) 

Od t�chto majitel
 dostalo zboží jméno p
vodn� Chrabe � i ce . Také známy jsou r
zné 
podpisy Chabe�ických. 

Když Aleš Zru�ský z Ch�enovic m�l p�i s brat�ími z Leskovic a mezi lidmi Leskovc
v z 
m�ste�ka Mnichovic,324) tu zaznamenávají Reg. soudu komorního, že skládali sv�domí k roku 
sv. Martina r. 1510 v té p�i Martin z Chab�ic, Duchek z Chab�ec, �lov�k p. �abelického, Vol-
d�ich z Chab�ec �i Chaber�ic, �lov�k p. Alše zru�ského.325) P�ichází tedy jména Chab�ec, 
Chaber�ice, Chab�ic, Chrab��ice atd. Již tedy tenkráte slulo zboží to podobn� jménu dnešnímu, 
ze kterého se ustálilo pozd�ji jméno Chabe�ice. 

V prvé polovici XVI. století byl majitelem kácovských statk
 Prokop �abelický ze Soutic 
a po jeho smrti d�dila statky ty Johanka, manželka jeho, roz. Rendlová z Úšavy a ta dala sob� i 
svým d�tem podle kšaftu svého manžela v obnovené dsky zemské vložiti statky kácovské a 
mezi nimi byly i Chabe�ice se dvory kmetcími.326) 

Ale jeden poplužní dv
r s poplužím v Chabe�icích byl majetkem Jana Štoví�ka, m�š�ana 
pražského a ten koupil a v dsky zemské r. 1542 vložiti sob� 113dal Matouš Chabe�ský z Cha-
b�ec v týž rok, kdy Johanka �abelická pro sebe a své dítky Chabe�ice do desk zemských vloži-
ti dala.327) 

Od panství zru�ského odprodal Zden�k Zru�ský z Ch�enovic roku 1542 mlýn Suchotovský 
pod Chaberci i s �ekou pode mlýnem, �e�enou Koberna, a stav nad mlýnem až po �eku soutic-
kou, pak dv� skály také nad mlýnem, b�ehy potud, pokud se d�lí pole chaberská se zru�kými, 
struhy, ostrovy, les Kubenici, louky v �end�jov�, mlýn druhý, pustý, pod Jedlinou, �e�ený Jed-
linovský, Matoušovi z Chab�ec, majiteli poplužního dvora v Chabercích.328) Matouše, svobod-
níka,329) tohoto syn, Jan Chabe�ský z Kochanova, sed�ním na Chabe�icích, prodal r. 1560 své 
zboží Divišovi Slavatovi z Chlumu na Košumberku a �estin� Kostele.330) 

Druhého zboží chabe�ického ujal se po smrti své matky Johanky �abelické ze Soutic syn, 
Prokop II., a ten zboží své právem d�dickým prodal ku konci XVI. století Old�ichovi Malov-
covi, pánu na Zbraslavicích. Na tomto zboží chabe�ickém zapsal Old�ich manželce své Adel-
gund� z Budova v�no roku 1570.331) 

Po smrti Old�icha Malovce r. 1583 z
stala po n�m vdovou druhá manželka Manuše z Las-
tvic, kteráž t�em nezletilým syn
m svým za poru�níka zvolila Jana Malovce na Št�pánov�, 
bratra † manžela svého. 

Synu Mstidruhu byla p�i�knuta �ást zboží otcova, v n�mž byla i ves Chabe�ice a Mstidruh 
prodal d�dictví otcovo, totiž ves Chabe�ice r. 1593 Václavu Chaberskému z Kochanova,332) 
tak že celé Chabe�ice byly majetkem vladyk Kochanovských. 

R. 1635 náleželo celé zboží chabe�ické Ann� Glouchové na Pe�kách a ta je ješt� toho roku 
prodala Benign� Kate�in� z Lobkovic, která je ke Kácovu p�ipojila. Kácovské zboží d�dil 
František Vilém Popel z Lobkovic a ten 16. �íjna 1656 zámek Kácov s p�íslušenstvím a state-
�ek Chabe�ice prodal Františkovi ze Šeidler
.333) Od doby té z
staly již Chabe�ice celé p�i 
panství kácovském a sdílely s ním až do roku svobody slasti i strasti tehdejšího života. 
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Dodatkem jako zvláštnost, ale dosud p�ipomínanou, sd�lujeme, že jižn� od osady chabe�-

ské, asi 10 minut cesty, �íká se na „Kostel í ku ." Místo to je pon�kud vyvýšené a dle pov�sti 
stával tu kostelík se h�bitovem. A domy osady zasahovaly až sem. Byly tedy Chabe�ice místo 
velmi rozsáhlé. Sta�í lidé vypravují, že otec ob�ana Peroutky odvážel hlínu ze h�bitova tohoto 
na panské pole. Zápisk
 o tom ovšem není, ale hodnov�rnost starých lidí to potvrzuje. 

Chabe�ice náležejí od r. 1908 školou do Hol�ic (do té doby pat�ily do Zru�e) farou, poštou, 
telegr. stanicí a zdravotním obvodem do Zru�e, �etnickou stanicí do Kácova. 

Stanice a nákladišt� Posázavské dráhy jest v míst�, nádraží ve Zru�i. 

CHLUM. 

Západn�, 5 km od Uhlí�ských Janovic, leží jižn� poblíž silnice �ernokostelecké, na vršku 
p�es 400 m n. A. obec Chlu m. Má 20 pop. �ísel se 138 obyv. vesm�s vyznání katolického. 
Domy jsou stav�ny z kamene, kryty r
zným materiálem a stojí po r
znu. Návse tu není. Za-
hrad málo a nep�stované. Nábytek i od�v zmodernisován ku škod� od�vu �eského. 

114Hlavní zam�stnání je polní hospodá�ství. V zim� hospodá�i vykonávají domácí práce a 
dívky pletou, jako v celém okolí, karkulky, kabátky a j. v. 

Nejstarší rodiny jsou zde rodina Chlumských a Vyhnánkova. Až do nedávna byla vesnice 
Chlum bez náležitého spojení s okresem; teprv v pozd�jší dob� dostalo se obci okresní silnice, 
kteráž vede na silnici �ernokosteleckou, a tak spojení na vše strany umožn�no. Deš�
 má osa-
da chlumská s dostatek, ovšem neškodných, i bou�e a krupobití jsou neškodné. Obec Chlum 
náleží k pol. obci smilovické a majetek celých t�chto obcí jest 366 ha 39 a 14 m2 a ob� obce 
odvád�jí p�ímé dan� 664 K 80 h. R. 1739 byl tu 1 sedlák, 1 chalupník a m�li 2 potahy, 4 krávy, 
5 jalovic a 4 vep�e. (Katastr josefinský.) 

D�jiny. První zpráva historická o Chlumu objevuje se v XV. století. Tenkráte, v r. 1487, 
koupil Bohuslav ze Švamberka a na Zvíkov� od knížat z Minsterberka panství ratajské a v lis-
tin� odevzdávací nachází se také obec Chlum.334) 

V rodin� Švamberk
 z
staly Rataje do r. 1524, kdy sm�nou dostaly se rytí�i Václavu 
Robmhapovi ze Suché335) a tudíž i Chlum jemu náležel. Le� již r. 1528 koupil panství ratajské 
rytí� Ladislav Malešický z �ernožic a Chlum takto m�l op�t nového pána. 

R. 1671 byl na Chlumu grunt vejjezdní se 2 lány Jana Chlu mského . Rolí orných pod 
42 korce, ostatní všechno d�ívím velkým zarostlé. Lou�ního pod 4 vozy sena, št�pnice bez št�-
pí za 1 záhon, rybní�ek i n�co les
v. Náleží k panství �ernokosteleckému a platí po 1 kop� 15 
gr. míš. o sv. Ji�í a Havle a tolikéž k panství zásmuckému. 

NB. Sice ten grunt na hranicích kosteleckých a zásmuckých leží a spole�ný jest. Kontri-
buci též polovici na Kostelec a druhou na Zásmuky dávati povinen, podobn� i úroky. Robot se 
z n�ho žádných „nezastává“. Každé 115dít� na témž gruntu zrodilé p�ináleží polovicí ke Kostel-
ci a druhou k Zásmukám. A kdyby pak jich i „dvý“ jedenkráte narozeno bylo, tehdy p�ece kaž-
dého polovici k vejšpsaným panstvím pat�iti má v poddanosti. 

P�i témž gruntu je vystavena chalupa gruntovní bez vycházejícího jakéhosi platu. Rybník 
vejt�žní „Stejskal“ anebo „Chlumský“ na 30 kapr
 plodu. Toliko vodou deš�ovou a st�echo-
vou se nahání. D�di�n� pat�í ke Kostelci. Les náleží pod revír a správu myslivce radlického. 

Pozd� j š í  p � íp i s : NB. Téhož polovi�ního dílu jak �lov��enstvím tak i s manželkami, 
d�tmi a vším jm�ním a povinnostmi J. Excel. pan hrab� Adolf Vratislav z Šternbergka složil J. 
M. knížecí za dokonalého poddaného k panství kosteleckému o létu 1678 za 3 sedláky chvát-
linské (nyní soudní okres kou�imský) sm�nou propustiti a postoupiti. (Kniha urbární jinak 
gruntovní pravidlo všech p�íležitostí panství �ernokosteleckého od r. 1670 atd.)335a)

Majitelé panství ratajského se od této doby �asto st�ídali, až kone�n� p�ipadl statek ten r. 
1772 knížecí rodin� z Liechtensteina, kteráž dosud jím vládne.336) V roce 1848 stali se Chlum-
ští pány svých majetk
 a hospoda�í vlastní hrudou. 
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Chlum náležel školou až do r. 1902 do Úžic. Téhož roku p�iškolen do Sta�kovic. Farou ná-

leží do Úžic, poštou do Rataj, telegr. do Uhl. Janovic, �etnickou stanici a zdravotním obvodem 
do Rataj. Nejbližší železni�ní zastávka jsou Mirošovice na místní dráze Kolín-�er�any. 

CHMELIŠT�. 

Z Janovic Uhlí�ských dojdeme za p
l hodiny k severu do vesnice Ch mel i š t� . Leží p�i 
blízkém pot
�ku, kterýž od Uhl. Janovic a Sv. Anny sp�chá do rybníka Vav� i�áka. T�sn� u 
osady na stran� východní vystav�na je místní dráha Kolín-�er�any. 

Ve Chmelišti je 20 pop. �ísel se 159 obyv., z nichž je 5 ev. ref. Domy stojí po r
znu v za-
hradách, tvo�íce nepravidelnou náves, na které se nalézá zvoni�ka a malý rybní�ek z vody deš-
�ové se udržující. Zahrady u dom
 jsou jako v celém našem okolí ve velice zanedbaném stavu. 
Proto také p�stuje se zde ovoce po v�tšin� nevhodné, které pro zdejší podnebí se k p�stování 
nehodí, a proto bylo by na �ase, aby rozhodující kruhy hledaly cesty k náprav� tak neblahých 
pom�r
 zem�d�lských. Obytná stavení jsou vesm�s zd�ná a jen n�které stodoly a špýchárky 
jsou d�ev�né. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� zem�d�lstvím. Chudší t�ída nachází obživy u panského dvora, 
v kruhových cihelnách, které zde zdatn� prospívají.337) Mládež škole odrostlá v�nuje se bu	
doma hospodá�ství, bu	 jde do služby nebo na �emesla; d�v�ata odcházejí na služby do Prahy 
a do Vídn�. Nejstarší rodiny jsou rodina �ernušákova, Kmochova a �ápova. Nábytek i od�v 
moderní. 

Obecní majetek záleží z pozemk
 ve vým��e 1 ha 72 a 50 m2 a platí se z nich 10 K 52 h 
p�ímé dan�, celá obec i se dvorem má vým�ry 252 ha 42 a a odvádí 1460 K 50 h p�ímých daní. 
Luk u obce mimo u dvora není; a na t�ch se velmi intensivn� hospoda�í. Jména pozemk
: na 
Smolí�ku, na Krblikách, u Zájezdku, na Lad�, na Familiích atd. 

Chmelišt� ves m�la r. 1651 chalupníky 2, a m�li 36 korc
, které osévali 12 ozimem a 10 
ja�í. M�li 3 potahy, 4 krávy a 3 jalovice. 

D�jiny. Kdy a kým Chmelišt� založeno bylo, nedá se s ur�itostí pov�d�ti, ale víme na jisto, 
že Chmelišt� bylo sídlem vladyk
 a že zde stávala tvrz, po níž dnes 116ovšem není ani památ-
ky. Na tvrzi této sed�la jedna v�tev vladyk ze Žíšova, zvaná dle tvrze také „z Chmelišt�.“ 

První písemnou zprávu o Chmetišti nalézáme v XIV. století, když tu sed�l Protiva �i Proti-
voj ze Žíšova nebo z Chmelišt�.338) Tento Protiva, který rád vál�il, anebo vál�iti pomáhal, byl 
dlužen 10 h�iven st�íbra za vále�né zbran� He�manovi ze Slivna, kterýžto He�man mocí ú�ední 
dobýval tuto �ástku dlužní a ji do desk zem. sob� vložiti dal.339) 

V dalším b�hu �asu p�ipomínají se brat�i Ješek a Chotek,340) kte�í zde na vlady�ím sídle 
spole�n� sed�li a m�li právo podací na Žíšov�, které také r. 1364 vykonávali.341) 

Ješek byl pánem jedné �ásti Chmelišt�342) a p�ipomíná se p�i r. 1402 spolu s bratrem Buz-
kem. Ješek zem�el 1406 a bratr Buzek ujal se po n�m d�dictví.343) 

Po Ješkovi a Chotkovi provozovali právo podací v Žíšov� brat�i Václav a Prokop ze Žíšo-
va a na Chmelišti. Prokop daroval jednu kopu platu kostelu žíšovskému a zapsati ji dal na 
svém majetku ve vsi Chmelišti.344) 

V XV. století a v po�átku XVI. stotetí drželi Chmelišt� vladykové ze Žíšova,345) kte�íž se 
psali z Údimi, z nich nám známi jsou Š�astný (Felix) a Krištof. Tito brat�i se o statky zd�d�né 
rozd�lili tak, že Š�astný ponechal si Žíšov a Krištof Chmelišt�. 

117R. 1451 vyznává Jan z Popovic, že má na Chmelišti a na všem, což k Chmelišti pat�í, 
500 kop gr. v dluhu v zemských dskách zapsaného, a že je postupuje Václavu ze Žíšova, synu 
Rudolfovu ze Žíšova.346)

Krištof zanechal po sob� syna Jana a ten r. 1525 koupil tvrz a poplužní dv
r od Š�astného 
v Žíšov� a vše, co tam bylo. Chmelišt� pak prodal 3. dne m�síce února r. 1528, když totiž tr-
hem rytí� Václav Robmhap ze Suché panství ratajské rytí�i Ladislavu Malešickému z �erhošic 
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postoupil. Mezi vesnicemi panství tohoto jmenováno bylo také Chmelišt�.347) P�ed tím bylo 
prý Chmelišt� samostatným statkem.348) 

Od té doby z
stalo Chmelišt� p�i panství ratajském, a� vyst�ídali se do r. 1628 mnozí páni 
na statcích t�ch, v kterémžto r. koupil Rataje a r. 1629 Kácov Jan de Vitte z Lilientalu. Když 
manželka jeho Anna stala se majitelkou obou panství, prodala obé Benign� Kate�in� z Lobko-
vic.349) 

Táž sob� ponechala Kácov a Rataje - tedy i Chmelišt� r. 1636 prodala Frydrychovi z 
Talmberka, nejvyššímu komorníku království �eského.350) 

Od té doby nestala se s Chmelišt�m žádná zm�na, až ku konci XVIII. století rozprodáno na 
familie. N�kolik familií slou�eno v jedno a zachován takto alodiální dv
r, p�id�lený k panství 
ratajskému.351) 

Obec Chmelišt� p�iškolena i p�ifa�ena jest do Vav�ince, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i 
obvodem zdravotním do Uhlí�ských Janovic. Nejbližší nádraží železni�ní jsou Hat� a Uhlí�ské 
Janovice na míst. dráze Kolín-�er�any. 

118CHRASTNÁ. 

Na západním rozhraní okresu, 6 km od Uhlí�ských Janovic vzdálena leží ve výši asi 380 m 
nad hladinou Adrie obec Chras tná. Rozprostírá se v mírném úpadu po obou b�ezích Bohu-
�ovského potoka, který z velkého rybníka v Chrastné vytéká a vody své Vav�ineckému potoku 
nese. Do rybníka vlévá se pot
�ek p�icházející od Smrku. V rybníku chovají se ryby. Ve vsi 
zove se jihozápadní �ást p�i silnici „Si lván ka,“ druhá �ást p�i potoce sluje „Ra�ana,“ a t�etí 
�ást, sm�rem ke Škvrn�jovu, je vlastní „Chras tná,“ kde stojí na návsi kamenná zvoni�ka. 

V Chrastné jest 45 pop. �. s 261 obyv., mezi nimi 2 israelité. Domy stojí v �adách, ale ne-
tvo�í pravidelné návsi. Skoro u každého domu jest zahrada s ovoc. stromy, které nedávají 
skv�lého užitku. Domy stav�ny jsou již v nov�jší dob�, ale kryty v�tšinou došky. D�ev�né jsou 
již jen dva. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� polním hospodá�stvím a prací nádenickou; v zim� pletou tu z 
proutí koš�ata, košatiny a košíky, dívky d�tské kabátky a �epi�ky, Mládež škole odrostlá málo 
z
stává doma; odchází na �íšnictví do Prahy a st�huje se valná �ást do Ameriky. Nejstarší ro-
diny jsou zde rodina �íhova, Benešova, Celnerova, Procházkova a Venclova.

Obecní majetek jsou pozemky a to: 1 ha 59 a 62 m2, z nich obec odvádí 2 K 81 h p�ímé 
dan�; celá obec má vým�ry 186 ha 71 a 30 m2 a platí 372 K 18 h. Názvy pozemk
: u Nesvoj-
ny, u Snosku, v Lísku, za Rybníkem. U obce je lom dobrého stavebního kamene. Ze živnostní-
k
 je zde jeden krej�í, obuvník a tesa�. Pod rybníkem je mlýn. 

D�jiny. O Chrastné �iní se zmínka již ve XIII. století. Tenkráte náležely Hrazené Rataje 
pánu Hroznatovi z Úžic, který byl pražským purkrabím v letech 1284-86. K Hraz. Rataj
m ná-
ležela již tehdy ves Chrastná. Hroznata rozd�lil zboží ratajské dv�ma syn
m; He�manovi p�i-
padly Hraz. Rataje s vesnicemi a druhou �ástí byl hrad Talmberk taktéž s vesnicemi, mezi kte-
rými byla i Chrastná a zboží toto p�ipadlo druhému synu Arnoštovi.352) 

Na po�átku XVI. století dostalo se zboží talmberské v ruce Michala Slavaty z Chlumu a 
spojeno s panstvím �estinkostelským a tam také Chrastná náležela. Michal však panství roztrhl 
a Talmberk s vesnicemi atd. odkázal Slavatovi z Chlumu353) a zboží to p�ipojeno k panství 
chlumskému - tedy i Chrastná sem náležela. 

A když ješt� celé zboží bylo v manství, byl Diviš Slavata z Chlumu a na �estin� Kostele 
jeho majitelem a ten, a�koliv panství ješt� v manství bylo do r. 1557, prodal celé zboží talm-
berské s vesnicemi, dvory kmetcími s platem, což ho tam m�l, i s mlýnem Chuchelníkem za 
1650 kop groš. pražských již r. 1552 rytí�i Václavu Malešickému354) z �ernožic a ten je p�ipo-
jil op�t k panství ratajskému a Chrastná, kteráž mezi vesnicemi talmberskými za�azena byla, 
z
stala již i s Talmberkem p�i panství tomto až do doby volnosti a svobody.355) 
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Chrastná náleží školou a farou do Úžic, poštou do Církvice na Kolínsku, stan. �etnickou do 

Uhl. Janovic, telegraf. a obvodem zdravotním do Sázavy. 
Nejbližší stanice železni�ní jest Sázava-Buda na míst. dráze Kolín-�er�any. 

JEŽOVICE. 

Z Hrazených Rataj 3 km jihovýchodn� leží malá osada Ježovice . Osada tato rozprostírá 
se na svahu severním a domky jsou tak rozestaveny, že tvo�í náves. Blíže cesty ratajské jsou 
�ty�i hospodá�ská stavení a t�i domky pod osadou mají jméno na „Obci.“ Zahrad u domk
 má-
lo; ovocných strom
 též tak. 

119V 21 pop. �ís. bydlí 122 obyv. vesm�s náb. katolického. Domy jsou skoro všecky d�e-
v�né a kryty došky. Nábytek i od�v starý vymizel. 

Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím a nádenictvím; v zim� zd�lává v lesích d�íví, což po-
skytuje chudému obyvatelstvu zna�né výhody k obživ�. Také na podzim odcházejí mnozí do 
kraje na práci do továren. 

Mládež škole odrostlá u�í se �emeslu a menší �ást z
stává doma p�i hospodá�ství. 
Majetek osady jsou pozemky ve vým��e 2 ha 70 a, z �ehož se odvádí 34 K 52 h dan�; celá 

osada má vým�ry 79 ha 68 a a platí 1392 K 28 h p�ímých daní. 
Nad osadou vypíná se Sta�echov, vrch 471 m. nad hladinou mo�skou a Skalka. Dešt� p�i-

cházejí dosti �asto se strany západní, ale jsou neškodné; za to r. 1877 navštívila osadu hrozná 
bou�e s krupobitím, kteráž spustošila celou úrodu. 

D�jiny. První písemná zpráva o Ježovicích zaznamenána ve stol. XIV. Tehdá byl pánem 
na panství ratajském, ku kterému náležely Ježovice, Jan z Pirkštejna a ten r. 1371 dal na záduší 
otce svého �e�ka, matky Jitky, bratra Smila a Elišky sestry ratajskému kostelu „lán  p la tn ý“ 
v Ježovicích, aby lampa v kostele ratajském dnem i nocí ho�ela.356) 

Koupí dne 12. února r. 1487 p�ešly Ježovice v majetek s panstvím ratajským Bohuslavu ze 
Švamberka a ze Zvíkova357) a když r. 1524 byl majitelem panství tohoto Krištofor ze Švam-
berka a ze Zvíkova, sm�nil on s rytí�em Václavem Robmhapem ze Suché panství ratajské za 
tvrz a zboží sudom��ské a když vzájemné smlouvy o tom sepsány, jsou tu též jmenovány Je-
žovice.358) 

120Od té doby nemáme o Ježovicích žádných písemných zpráv, ale víme, že z
staly stále 
p�ivt�leny ke zboží ratajskému. 

Ježovice náležely školou až do r. 1857 do Hraz. Rataj, od té doby p�ivt�leny do Podvek. 
Farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i zdravotním obvodem náležejí Ježovice do Hraz. 
Rataj. Nejbližší stanice železni�ní jest Nový Dv
r u Rataj. 

JINDICE. 

Severovýchodn� Uhlí�ských Janovic, 4½ km cesty, rozkládá se po obou stranách okresní 
silnice ves J ind i ce , také pouze obecným lidem Ind ice  zvaná. Obec protéká potok K�e�ovic-
ký, který ji rozd�luje na dv� nestejné poloviny. Severní �ást zove se „Velká S t ran a“ a jižní 
�ást „Malá  S t r ana.“ Potok K�e�ovický p�ijímá západn� pod Jindicemi malý pot
�ek, tekou-
cí od Man�ic a sp�je dále k Žíšovu. Rybník
 zde není; byly� všecky (as 20) p�em�n�ny v luka. 
Mlýny byly ve vsi dva. Vokál
v dosud v lukách stojí. 

V Jindicích žijí 404 obyv., kte�í bydlí v 72 pop. �íslech, z nichž jest 6 vyznání ev. reform. 
Domy jsou v�tšinou z kamene stav�ny, malá �ást ze d�eva; kryty došky a taškami. Stojí osa-
moceny, za nimi zahrady s nepatrným po�tem ovocného stromoví. 

Obyvatelslvo živí se vesm�s zem�d�lstvím bu	 na pozemcích svých anebo p�i velkostatku. 
�emeslo jest zastoupeno nejpot�ebn�jšími ve vsi �emeslníky (ková�em, kolá�em, obuvníkem a 
krej�ím). Nejstarší rodiny jsou rodina Šaurova, Hrabánkova, Doudova a Strnadova. Mládež 
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škole odrostlá z
stává doma p�i hospodá�ství, neb jde na �emeslo a do služby. 

Obecní majetek má vým�ry 14 ha 23 a, a platí se za� 54 K 29 h p�ímé dan�; celá obec má 
vým�ry 439 ha 97 a 24 m2, odvádí dan� 2675 K 20 h. Luka z vysušených rybník
 se p�stují 
zp
sobem praktickým; hnojí se, vlá�í se atd. Jména pozemk
: u Hatí, u Smr�iny, proti Ov�ínu, 
u Bílých Kamen
,359) nade Vsí, u Svátovky, na Proutku, na Hlinách. 

Škola. Až do r. 1765 vyu�ovaly se dítky jindické pokoutními u�iteli, kte�í ob �as zde, ob 
�as ve v
kolních obcích vždy n�jakou vhodnou chalupu k vyu�ování našli a sem d�ti svolávali 
k vyu�ování spole�nému. Když vyu�ování takové nem�lo žádoucího výsledku, chodily d�ti z 
Jindic a K�e�ovic do školy solopiské a d�ti man�ické do školy uhlí�skojanovické. Z té doby 
vyskytují se v matrice jindické v Solopiskách také jména n�kterých u�itel
. Tak r. 1688, kdy v 
Jindicích zu�il mor a 59 lidí na� zem�elo, byl mezi nimi také Ji�í Va�il, kantor. R. 1782 setká-
váme se v matrice s Janem Kant
rkem, u�itelem, když za kmotra byl 20. �íjna t. r. R. 1783 byl 
tu u�itelem Václav Kant
rek, r. 1790 byl u�itelem krej�í Frant. Kant
rek a r. 1801 Jan Kan-
t
rek, kantor, který sm�l d�lati krej�ovinu i p�i vyu�ování.359a) 

Ob�ané jindi�tí dlouho pomýšleli na vlastní školu a proto �asto p�icházeli s prosbou na 
majitele velkostatku, svobodného pána Jana z Kavanagh, aby jim k ní dopomohl. A p�ání je-
jich se vyplnilo r. 1765, že p�i�in�ním jeho obdrželi povolení ku z�ízení vlastní jednot�ídní 
školy filiální. 

K této nov� z�ízené škole p�id�leny byly pouze J ind ice . Až teprv r. 1787 p�iškoleny K�e-
�ovice a r. 1838 Man�ice. Nežli stavba nové školy se dokon�ila, bylo vyu�ováno v �ís. 56. 

Ve škole této, jednot�ídní, dostoupil po�et žactva na 154 d�ti. Tehdy ob�ané žádali o rozší-
�ení školy a byla jim povolena v zásad� druhá t�ída výn. c. k. zem. šk. r. ze dne 1811/874. 

R. 1896 jednalo se op�t o rozší�ení školy na t�ít�ídní, pon�vadž bylo dítek již na 200. Svo-
lení obdržela obec od c. k. z. šk. r. 1896 a vyu�ovati se po�alo ve 3 t�ídách r. 1896-97; a tako-
vou jest škola až podnes. 

121V r. 1905 provedena byla pro t�etí t�ídu p�ístavba školy dle plán
 Jos. Gallata, stavitele z 
Uhl. Janovic a stavbu provedl zednický mistr Josef Masopust ze Žíšova za 6000 korun. P�ed 
školou je malá zahrádka, na návsi upraven sad, kde d�ti tráví v lét� �as odpo�inku. 

Služné u�itelstva nebylo závid�níhodné, m�l totiž dle fassí r. 1835360) p�íjm
 100 zl. st�íb-
ra, kteréž takto byly ú�továny: Od vrchnosti 20 zl. st�., sobotáles 71 zl. 46½ kr. st�., 2 míry žita 
v cen� 2 zl. 40 kr. st�., dopln�k kongruy z kostelní pokladny 5 zl. 333/10 kr. st�. 

Dle fassí z r. 1847 m�l u�itel p�íjmu veškerých i za službu mešní 130 zl. st�., kteréž takto 
byly vyú�továny:360a) Úrok z nadace hrab�te Coudenhove 50 zl. šajnu, za službu mešní 17 zl. 
45¾ kr. st�., z c. k. škol. fondu 12 zl. st�., výnos štoly 1 zl. 36 kr. st�., výnos z desátk

(1 mandel 8 snop
 žita, 1 mandel 8 snop
 ovsa) 2 zl. 45 kr. st�., sobotáles 78 zl. 20 kr. st�., 
domovní groš 5 zl. 54 kr. st�., z obecních pokladen 6 zl. st�., z dominikálních usedlostí 1 zl. 12 
kr. st�. Po ode�tení 2 zl. 15 kr. st�. za zastupování kostelnické služby a 12 zl. st�. za �išt�ní ško-
ly zbývá �istých 130 zl. st�. Vedle toho na otop tolik d�íví, kolik se ho spálilo; p�ivézti a roz-
štípati bylo povinností obcí. D�íví dal patron. Takové byly p�íjmy u�itele jindického na škole 
jednot�ídní do r. 1870. Po té dle nov. škol. zákon
. 

Až do r. 1864 byl patronem i presentátorem školy majitel panství jindického. V tom roce 
z�ízeny školní výbory, na kteréž jeho práva i povinnosti p�eneseny byly. 

122O nejprvn�jších u�itelích zmínka již v p�edu u�in�na. Poté až r. 1836 znám jest u�. Jos. 
Novák, Václav Severa do r. 1869, Ant. Kruliš (1869-1877), byl �ídícím u�itelem a za n�ho roz-
ší�ena škola o druhou t�ídu. Karel Št�drý (1877-87), Jind�ich Hrbek (1887-88), Ferdinand �er-
novský (1888-97), za n�ho rozší�ena škola o t�ídu t�etí, Frant. Novák, �ídil školu po smrti �er-
novského od b�ezna 1897 do 15/9 t. r. Jan Louda (1897-1902). Karel  Fe l ix  (1902 �íd. dosud). 
Za doby té p
sobili zde tito ml. u�itelé: 

Vilém Burka (1875-75, ½ r.), Frant. Hampl (1875-77), Bed�ich Hnátek (1877-78), Jan 
Louda (1878), František Hrbek (1879-80), Josef Fiala (1880-87), František Hubert (1887), 
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Bed�ich Vojta (1887-90), Albina Müllerová (1890-91), Edvard Lidmila (1891-92), Bohum. 
Bidlo (1892-95), Otokar Nigrin (1895-96), Frant. Šmat (1896-1900), Josef Táborský (1896-
97), Václav Václavík (1897-99), Antonín Kondratický (1899-1900), Václav Skala (1900-
31/71900), Jan Lokaj (1900-02), Frant. Procházka (1902-03), Rudolf Líska (1900-1901), Bed-
�ich Ho�ejš (1901-02), Jos. Grábingrová (1902 1/2 r.), Berta Skokanová (1902-03, a u�itelkou I. 
t�. do r. 1907). 

Vedle t�chto u�itel
 má zde def. od r. 1905 u�itel I. t�. Jan Chmelík, ale p�id�len jest m�š�. 
škole chl. v Ho�e Kutné. 

Josef Pírko (1903-06), Old�ich Bláha (1906-07), Jose f Vlasák (1907 dodnes), Václav 
Pato�ka (1907-08), Josef Hejduk (1908-09), Rudolf Krátký (1909-11), Václav Vá�a (1911-
12), R
žena Jarešová (1912-13), Bohuslava Velh ar t i cká (1913 dodnes). 

Industriální vyu�ování bylo povoleno od 1/1 1884. První u�itelkou byla Marie Pacovská z 
Jindic do 31/10 1909. Po ní Anna Š�astná, ind. u�. ve Vav�inci, docházela sem vyu�ovati až do 
1/11 1912. Marie Zvone�ková, taktéž ind. u�itelka ve Vav�inci, dochází sem vyu�ovati od 1/11
1912 až do dnes. 

Výbor školní byl zvolen 1864, jeho p�edsedou byl Jan Vlasák z Jindic, pozd�ji Josef Mül-
ler z Jindic. V r. 1874 zvolena m. škol. rada. P�edsedové: Jos. Vydra (1874-81), Jan Miškov-
ský do r. 1889, Jos .  Tro j an  od r. 1889 až posud. 

Jména šk. dohlížitel
: v r. 1897 Josef Pokorný, v r. 1900 Václav Vá�a, v r. 1903 Václav 
M�š�ánek, v r. 1906 Ant .  Miškovský, a jest až posud. 

P�i škole z�ídil a založil r. 1835 Karel  sv.  pán  z  Coud enhove, majitel zdejšího vel-
kostatku, nadaci, zakoupiv státních papír
 za 650 zl. a úroky ty ustanovil vypláceti o vánocích 
na p�ilepšenou u�iteli �ídícímu. Druhou nadaci založil Jos .  Mül l er , taktéž majitel velkostat-
ku na ošacení 6 školou povinných chudých dítek, v�novav k ú�elu tomu úroky ze 2 komun. 
dlužních úpis
 zemské banky království �eského. Ob� nadace trvají dosud. 

Kostel a fara. Na mírném návrší nade vsí stojí o samot� kostel sv. Václava a p�i n�m na 
jižní stran� kaple, kterouž vystav�l hrab� Kavanagh a ur�il ji za hrobku svou a svých nástupc
. 
Avšak za doby Kollerovy a Coudenhovenovy byla t�la sem pochovaná odvezena do rodinných 
hrobek býv majitel
. 

Kostel p�ipomíná se v po�átku XIV. stol. a m�l již r. 1350 vlastní faru a byl osazen plebá-
nem a náležel k dekanátu kou�imskému.361) Dle stvrzovací listiny od císa�e Karla IV. ze dne 
13. srpna 1336 m�l klášter kartusianský mimo jiné statky také Jindice s právem podacím. Prv-
ním známým fará�em byl kn�z Albert a když ten odstoupil, dosadil sem p�evor a veškeren 
konvent r. 1363 kn�ze Jana, syna D�tlínova z Janovic, kterého sem uvedl fará� Janovický 
P�ech z Rad�e, napotomní fará� chomutický (Nov. Bydžov). (Byl� to p�edek slavného voje-
v
dce Radeckého z Rad�e.)361a) 

123Když pak fará� Jan, syn D�tlín
v, jinou faru obdržel, dosadil sem týž patron klerika Jin-
d�icha z Litom��ic.362) Po n�m byl ustanoven fará�em Mikuláš, kn�z z �áslav�, pak kn�z Jan z 
Vlašim� a posledním fará�em byl roku 1418 Jan z Úžic. Po té byl kostel v Jindicích fará�e zba-
ven a p�ivt�len k fa�e solopiské, ku které náleží až podnes. 

Kostel jindický jest chudi�ký, pon�vadž od dob zrušení fary málokdo se o� staral. Jedin�
majitel Müller dal kostelík v r. 1860 vymalovati a oltá� novým obrazem sv. Václava opat�iti. 
Oltá� ten nov�z�ízen r. 1900 majitelem velkostatku p. R. Trejbalem za 1200 K, a zhotovila ho 
firma „Brat�i Buškové ze Sychrova“. 

Na v�ži jsou dva zvony: v�tší z r. 1559 s nápisem: »Ktozz lage otci swemu a materzi, 
uhasnet swjce prostrzed temnosti« Menší zvon s obrazem sv. Josefa byl nákladem patrona Jo-
sefa Müllera roku 1870 u Karla Bellmanna v Praze p�elit. Umírá�ek má tento nápis: »Pane Bo-
zie dag swobodu tiem, ktozz Tie milugj.« (Jest to žalm �eských brat�í.) 

Kol kostela z�ízen h�bitov, kam jindi�tí zem�elí bývají pochováváni. 
D�jiny. Nejstarším známým držitelem panství jindického byl klášter kartusiánský,363) je-
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muž dle listiny vydané cís. Karlem IV. 17. dne m�s. srpna r. 1336 náležely.364) Když pak kláš-
ter zrušen, zastaveno bylo jeho zboží Zikmundem císa�em r
zným sv�tským pán
m a Jindice 
dostaly se v držení Janovi �abelické124mu ze Soutic. Ten získal v okolí mnohé statky a odká-
zal je svému synu Janovi a ten op�t svému synu Prokopovi a Prokop postoupil je své manžel-
ce. 

Když Prokop �abelický ze Soutic r. 1538 zem�el, vložila sob� jeho manželka Johanka, roz. 
z Úšavy, jako poru�nice poz
stalých d�tí a statku jim náležejícího, do obnovených desk zem-
ských r. 1543 také Jindice, ves celou s podacím kostelním a dvory kmetcími s platem sob� a 
d�tem svým podle kšaftu manžela Prokopa �abelického ze Soutic.365) 

Ze syn
 † Prokopa �abelického držel Jindice syn Jan a potom Prokop, kterýž je 15. dne 
m�s. �ervna r. 1559 prodal Divišovi Hosta�ovskému z Petrovic a jeho manželce Ann�, roz. 
Báderské z Újezda.366) Hosta�ovský zem�el r. 1593 a vdova po n�m poz
stalá provdala se za 
Jind�icha Mírka ze Solopisk, jemuž statky své v�novala.367) 

Mírek Solopisský prodal r. 1601 ves celou Jindice se dvorem poplužním, se zahradou, lu-
kami, vrbinami, lesy, háji, rybníky, mlýnem v lukách, s podacím kostelním, s lidmi, s kr�mou 
výsadní, cihelnou, kovárnou a vše co tu m�l, Danieli Pražákovi, m�št�nímu Nového M�sta 
Pražského368) ve st�edu po t�ech králích za 3750 kop gr. �. Jan Diviš Hosta�ovský z Petrovic, 
sed�ním na �erném Blát�, m�l na Jindicích své d�dictví a to také v tom roce prodal Danieli 
Pražákovi.369) 

Pražák vystav�l v Jindicích nový zámek a stále zde sídlel. Zámek takto se popisuje: „Pan-
ský zámek, dv
r, pivovar, vinopalna a jiná panská stavení a byty. P�i zámku rozsáhlá zahrada a 
byt pro zahradníka.“ - Daniel Pražák získal sob� znamenitého jm�ní a byl r. 1605 cís. Rudol-
fem ve stav šlechtický povýšen, p�ijal p�ídomek z Jindic. Zem�el v Jindicích r. 1613 a t�lo jeho 
p�evezeno ku poh�bu do Prahy.370) 

Syn Daniel
v, Jan Pražák z Jindic, pojal k manželství r. 1614 Annu, rozenou Drachovskou 
z Drachova a ten, zadluživ statky, zanechal zde vše a odjel n�kam na Moravu a více se nevrá-
til. Da�ický povídá, že byl tam pro peníze n�jakým myslivcem zabit.371) Statky jeho byly po 
na�ízení zem. komisa�
 od soudu r. 1615 prodány Filipovi �ejkovi z Olbramovic.372) Pan �ej-
ka také dv
r od kamene vystav�ný od Ji�ího Matouše z T�honic p�ikoupil, popluží s poplužím, 
mlýn pod kostelem, kr�mu, cihelnu atd.,372a) a pak celé zboží postoupil Marii Magdalen� Tr�-
kové z Lobkovic, která je pro dluhy udržeti nemohla a proto sprost�edkováním komisa�
 ze 
soudu zemského odstoupila r. 1629 ve st�edu po Devítníku statek sv
j Jindice se vším p�íslu-
šenstvím sm�nou za Chlum a Dobrovitov paní Zuzan� Salavové ze Šaratic.373) 

Paní Zuzana dala r. 1646 synu svému Bohuslavovi moc, aby Jindice s tvrzí, kostelním po-
dacím, ves celou se dvorem popl. a vše, co by tu m�la, totiž s ov�ínem, mlýnem o dvou kolách, 
s výs. kr�mou, kovárnou s lidmi, cihelnou, pivovarem a vinopalnou prodal Krištofovi Kordu-
lovi ze Sloupna a manželce jeho Kate�in�, roz. Mladotové ze Solopisk za 4500 zl. rýn.374) 

Manželé Kordulovi prodali statek jindický r. 1649 Janu Ostrštokovi z Astfeldu a jeho 
manželce Ev�, rozené Kaplí�ové ze Sulevic.375) Manželé tito drželi statek jen dv� léta a prodali 
jej Janovi Grefenovi z Grefenberku r. 1651.376) 125Pán z Grefenberku sm�nil Jindice r. 1653 s 
pí. Annou Albertinou z �í�an roz. hrab�nkou z Trautmansdorfu za Merklín v 10.000 kop. gr. 
míš.376a) B�hem n�kolika let vyst�ídali se zde kratší nebo delší dobou rodiny: František z �í-
�an, Krištof Hopfengarten, Jan Frydrych hrab� z Trautmansdorfu, pán na Pe�kách Hraba�o-
vých, který je r. 1670 p�ipojil ke svému panství.377) 

Po smrti jeho, r. 1699, p�ipadly statky synovi Františkovi Václavovi, a když v r. 1700 mu 
byly odevzdány, byly tu také Jindice.378) Ale ten, maje sestrám vyplatiti velké podíly, byl nu-
cen statky otcovské prodati a sice roku 1713 hrab�ti Karlu z Bredy, pánu na Kácov� a �estin�
Kostele.379) 

Breda kupoval nerozumn� mnoho velkostatk
 a z
stával tržní cenu v�tšinou dlužen. Proto 
pozd�ji prodával zboží za zbožím a r. 1765 odprodal také Jindice, k nimž p�ivt�lil: ves Miletí-
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ny, K�e�ovice, Man�ice, �ást Rašovic, Pivnisko a Líš�any. Takto utvo�ený nový statek koupil 
Jan svobodný pán z Kavanagh s chotí svou Marií, rozenou také z Kvanagh. Tento majitel jin-
dického zboží byl r. 1768 povýšen do stavu hrab�cího a postoupil i se svou chotí zboží jindic-
ké synu Mo�icovi hrab�ti z Kavanagh s tou podmínkou, aby �ty�em sestrám Klá�e, Magd�, 
Valburce a Františce, provdané Schafgotschové, v�na vyplatil.380) (Tato hrab�nka kšaftovala 
13. dne m�s. listopadu 1796 na mše sv. 200 zl. rýn. pro kostel jindický.)380a) 

Po smrti hrab�te Mo�ice byly Jindice prodány ve�ejnou dražbou a koupila je Valburga, se-
stra † hrab�te, provdaná za nadporu�íka Andresa Neu126holda.381) Trhem p�ešly Jindice r. 1810 
na Josefa Wagnera, m�š�ana litom��ického a ten prodal již po roce Jindice pol. podmaršálkovi 
Frant. svob. pánu Kollerovi. R. 1815 koupil zboží to Karel Maria Coudenhoven, kanovník u 
sv. Št�pána ve Vídni,382) a daroval je r. 1839 svému bratru hrab�ti Teofilovi, který je rok po té 
prodal kutnohorskému m�št�nínu Josefu �apkovi383) a ten op�t po roce postoupil je Václavu 
Zikmundu Moravcovi, taktéž m�št�nínu Kutnohorskému.384) Kone�n� dne 5. m�síce máje r. 
1847 koupil Jindice a K�e�ovice soukromník Josef Müller za 190.000 zl. st�.385) D�dicové 
Müllerovi prodali Jindice r. 1890 Aloisu Welzovi, velkostatká�i z Podho�an a ten r. 1908 pro-
dal je Rudolfu Treybalovi, �editeli rolnické školy v �eských Bud�jovicích, který se sem p�i-
st�hoval, ale již r. 1911 zem�el. Dnes odprodány jsou K�e�ovice i Žandov, a pí. Maruna Trey-
balová jest sama majitelkou velkostatku Jindic. 

DODATEK. V zemských dskách �teme tuto zajímavou zprávu, kterou k d�jinám vsi Jindic 
p�ipojujeme:385a) „Jakož jest se od pp. ú�edník
 pražských menších desk zemských mezi pí. 
Johankou Švikovou z Jindic a p. Janem Pražákem z Jindic, poru�níkem nad bratrem a sestrami 
jeho mladšími let právních nemajícími od pp. JMti a vladyk z plného soudu zemského na�íze-
ným o nápad statku po p. Danielovi Pražákovi z Jindic panu otci jejich z
stalého a n�kdy na 
Benignu Annu a Marii sestry jich již z tohoto sv�ta sešlých - p�išly, jistá výpov�	 se stala - tak 
že podle též vejpov�di on Jan Pražák z Jindic jí pí. Johance Švikové z díl
v téhož statku jim 
t�em sestrám zmrlým n�kdy náležitého a po smrti jich živým brat�ím a sestrám k pod�lení ná-
ležejícího rozd�líc týž statek jim t�em sestrám zmrlým náležitý na �ty�i díly, díl pravý a spra-
vedlivý dáti m�l (r. 1615 po ned�li Laetare rozsudek) - a a�koliv potom ona pí. Johanka Švi-
ková jistou summu per 2000 kop gr. dle smlouvy s p. Janem a Lukášem brat�ími Pražáky p�i-
jmouti slíbila - však pon�vadž jest se tomu od nich zadosti nestalo, jest sob� ona listy obranní 
na statek �erné Bláto po témž Danieli Pražákovi poz
stalý385b) vyžádala a téhož statku týmiž 
listy pro ty 2000 kop gr. v držení až posavad z
stává. 

Pro�ež dot�eného práva ji tu na témž statku ve vsi �erném Blát� náležejícího - postoupila 
novému majiteli Albrechtovi Dobranovskému z Dobranova na ten zp
sob, že týž p. Dobranov-
ský jí pí. Johance Švikové z Jindic ty 2000 kop zaplatiti a uspokojiti má. - P�i actum této 
smlouvy dv� jistoty na 1700 kop od J. M. pana Albrechta Jana Smi�ického ze Smi�ic na Ska-
lách, Náchod�, Kostelci n. �. L. urozené pí. Ann� Dobranovské z Ho�e�ovsi pí. manželce té-
hož pána Albrechta Dobranovského - a 50 kop hotových 250 kop po právu do t�í let a 18 ne-
d�l. - Jakož Jan a Lukeš brat�i Pražákové p�i postupování pí. Johance dílu jejího otcovského - 
Václava Šešeláka, syna n�kdy Jana Šešeláka na gruntech v téže vsi �er. Blát� rodilého z pod-
danosti propustili, pro�ež on Albrecht ani jeho d�dici ani budoucí na téhož Václava Šešeláka 
nijakž se potahovati nemají a moci nebudou. - Ona naproti tomu 7 krav, které jest z téhož sta-
te�ku v �er. Blát� odehnati dala, zase navrátiti povinna jest. 

V Jindicích narodil se r. 1818 Jose f Pe� í rka , vyhlášený léka� po vší vlasti �eské. (Viz 
�l. „Mužové práce“ ) 

Okolí jindické má krásné lesy a mnohé kamenné lomy. R. 1875 nalezena v lese Miletín-
ském bohatá skála �istého bílého k�emene. Ten rozvážel se daleko po skelných hutích. Dnes 
lomy opušt�ny. 

Jindice mají vlastní školu, poštu, farou náležejí do Solopisk, zdravotním obvodem, stanicí 
telegrafní a �etnickou náležejí do Uhlí�ských Janovic. 
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Nejbližší stanice železni�ní jsou Hat� a Uhlí�ské Janovice na místní dráze Kolín-�er�any. 

127JI�ICE. 

Východn� p�t km od Kácova rozprostírá se ve výši 400 m n. A. osada J i � i ce . Žije zde v 
31 domech 161 obyvatel, mezi nimi 6 israelit
. Domy stojí v �adách a tvo�í malou náves, na 
níž je rybní�ek a kapli�ka. U každého domu jest zahrada vysázená ovocným stromovím, které 
se tu i v sadech dob�e da�í. Domy stav�ny jsou z kamene, kryté došky. Mnohé mají lomenice, 
ale bez kab�inc
 a bez nápis
. Nábytek a od�v jest zmodernisován. 

Hlavní živností obyvatelstva jest zem�d�lství. Nejstarší rodiny jsou rodina Chaloupkova, 
Böhmova, Peroutkova, Havlínova, Trnkova a Výborných. 

Mládež škole odrostlá pracuje doma p�i hospodá�ství, nebo jde do služby a na �emeslo. 
Vým�ra osady je 220 ha a platí dan� p�ímé 893 K 22 h. V r. 1651 sedl. 5, past. 2, chalup. 4 a 
domká� 1; polí 289 korc
 a osévali ozimem 68, ja�í 65 korc
. (Rula panství kácovského.) Luka 
u osady se pe�liv� p�stují a hnojí Thomasovou struskou. V okolí jest dosti bezejmenných vr-
ch
, které vystupují do výše 400 m n A. a jen jediný má své jméno a ten zove se Rábe�. Deš�

bývá zde hojn� i bou�í a krupobití, ale neškodných. 

Mládež chodila až do r. 1904 do školy zru�ské; od toho roku p�ivt�lena jest školou do 
Nov. Samechova, v kterémžto roce tam z�ízena byla ve�ejná škola dvout�ídní. 

D�jiny. O Ji�icích máme teprv v XV. stol. první zprávy písemní. Když totiž P�íba z Pobi-
pes p�iznala 14. dne m�s. prosince 1417, že d�dictví své, statek pobipský, ku kterému náležely 
také vesnice Ji�ice s dvory a platy - se vší zvolí prodala Zde�kovi z Janovic a Veselovi ze Lho-
ty386) a to vše, co zapsáno m�la na pobipském zboží. 

Ješt� v XV. století byly Ji�ice p�ivt�leny ke statku �enovickému a náležely Jind�ichu Pope-
lovi z Vesce a ten prodal zboží to r. 1489 Adamovi z Chlumu. Od toho je koupil Joachim Ka-
lenický z Kalenic a p�ipojil je ke Zru�i, a r. 1540 sv�d�í o tom zápis, že s n�kterými d�dinami 
náležely ke Zru�i.387) Napotom z
staly Ji�ice po celé XV. století p�i panství zru�ském.388) 

Teprv 10. srpna 1614 odprodal Albrecht Bavor Zru�ský Ji�ice s kr�mou, které dosud k to-
muto panství náležely, Karlu �ejkovi z Olbramovic, pánu na Kácov� a ten je p�ivt�lil ke zboží 
svému.389) Od té doby z
staly Ji�ice s panstvím kácovským slou�eny, ale byly až do té doby 
svobodny, pak ovšem zbaveny samostatnosti a p�ivt�leny ke Kácovu. Tehdy byly pozemky 
odprodány jednotlivým sedlák
m, kte�í na svém pak hospoda�ili. Usedlosti jejich nebyly veli-
ké, ale každý byl na svém - svým pánem. Le� �asy se m�ní a v Ji�icích také. Hospodá�i jeden 
po druhém v r
zných letech XIX. století za�ali své majetky rozprodávati a všecky je skoupil 
Leopold Fu�ík, obchodník ze Zbraslavic a sice �ís. pop. 3., 10., 12 , 13., 14., 19. a 20. a tak 
povstal nový zcelený statek, který Fu�ík držel sám jen n�kolik let. Po n�m nastoupil jeho syn 
Leopold, pak Anna Tomášková, Antonín Zelenka, op�t Anna Tomášková, Jaroslav Filípek, 
Ladislav Mašek a od r. 1911 je majitelem Václav Šebek.389a) 

Tímto scelením povstal v Ji�icích nový dv
r - ovšem v zemských dskách nezapsaný - který 
co do velikosti zajisté se vyrovná býv. dvoru panskému. 

Ji�ice náležejí farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí do Zru�e. 
Nejbližší zastávka železnice jsou Chabe�ice na dráze Posázavské. 

128KÁCOV. 

Jihozápadn�, 14 km z Uhl. Janovic v malebné krajin� 332 m n. Adrií rozkládá se po obou 
b�ezích ladné �eky Sázavy m�ste�ko Kácov. Ovroubeno jest �áste�n� lesnatými vrchy, které 
celou krajinu vábnou �iní. Po stran� severní vedla stará stezka zemská. Kácovští za tou p�í�i-
nou m�li právo panstvo i lid p�evážeti. Šternberská vrchnost dala vystav�ti most, kterýž vyvo-
lal veliký spor se strany Tetovc
, pán
 na Kácov�. Ti hájili právo kácovských. Spor trval 
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mnoho let. Zbytky mostu dosud se zachovaly pod jménem „Tichonický most“ �ili Pel í š -
k
v mos t .390) Na míst� tom povstala i malá osada. Obec kácovská, která se dotýká již hranic 
hejtm. benešovského a ku které náleží hájovna Kozinec, mlýn Chobot, hrn�írna, nádraží želez-
ni�ní a n�kolik vil a cihelna, má 118 dom
 s 846 obyvateli národnosti �eské. Z t�ch je 41 israe-
lita, 12 ev. ref. vyzn. a 1 vyzn. augšb. 

Domy jsou stav�ny v �adách po obou stranách okresní silnice a cest; n�které, a� málo jich, 
stojí o samot�. Vystav�ny jsou z kamene a n�kolik také ješt� ze d�eva. Nám�stí tvo�í �tverec. 
M�ste�ko je rozd�leno v tyto �ásti: v Siberii, Kout, Fará�ství, Podskalí, Malou Stranu a Zámos-
tí. Na jižní stran� nám�stí stojí zámek a naproti zámku socha Mariánská se 14 pomocníky. 
Touž postaviti kázala r. 1729 Anna Marie Toskánská. Takové sochy jsou prý v Evrop� t�i: v 
Zákupech, ve Florencii a v Kácov�. Císa�em Ferdinandem Dobrotivým byla opravena a op�t 
vysv�cena. Jména 14 sv. pomocník
 jsou tato: Sv. Barbora, Kate�ina, Vít, Marek, Krištof, Pan-
taleon, Dionysos, Jiljí, Erasmus, Blažej, Eustach, Ji�í, Cyriák a Achacius. Krom� t�ch jsou tu 
ješt� umíst�ny sochy sv. Jana z Nepomuku, Matky Boží a sv. Josefa. 

Obyvatelstvo kácovské lnulo za dávných dob k ví�e katolické, v dob� reformace p�istoupi-
lo ku kališnictví a po bitv� b�lohorské vrátilo se op�t k ví�e otc
 svých. Nejstarší rodiny v obci 
jsou: rodina Wíznerova, Vladykova, Nohova a Vondruškova. P�edkové t�chto rodin žili v Ká-
cov� již p�ed 100 lety. Kroj lidu jest napo�ád moderní. Starý nábytek se zde ovšem ješt� v ne-
patrném množství zachoval. P�kné truhly vykládané, staré sklo, almárky atd. jsou leckdes vi-
d�ti. 

Hlavním zam�stnáním obyvatelstva jest zem�d�lství, pak v mí�e menší �emeslo a obchod. 
Chudší lid pracuje v lét� u panských dvor
, v zim� kácí d�íví v lesích vrchnostenských, d�lá 
led a provozuje cementá�ství. 

Mládež škole odrostlá jde z �ásti na studie, ostatek z
stává p�i hospodá�ství, anebo jde do 
služeb. 

Obecní jm�ní skládá se z pozemk
 ve vým��e 50 ha 24 a. Z toho jest zna�ná �ást ob�in, 
které vysázeny jsou v nejnov�jším �ase lesem. Dále má obec d
m zvaný „radnice“ s právem 
vý�epním. Také má obec st�íbrnou a zlatou rentu z r. 1860, zn�jící na 1000 K a st�íbrnou rentu 
na 200 K; ze svého jm�ní platí obec 200 K p�ímé dan�. 

129Vedle tohoto jm�ní má obec 30 akcií místní dráhy Kolín-�er�any-Kácov v cen� šest ti-
síc korun a 2 akcie Posázavské dráhy Kácov-Sv�tlá v cen� 400 K. 

V Kácov� bylo r. 1654 hospodá�
 osedlých 6, nov� osedlých 2, poho�elých 1, pustých 4, 
jenž za osedlé se po�ítají 7, einsdemclassis však poho�elé 1, jenž za osedlé pusté se po�ítají 
po�tem 13 a poho�elých pustých 2, einsdemclassis však pusté 2. Všichni m�li 409 str. polností, 
které osévali ozimem 97, ja�í 78 str. Potah
 ko�ských m�li 8, vol. 14, krav 62, jalovic 55, ovcí 
187, prasnic 36.390a) 

Celá obec má vým�ry pozemkové 508 ha 35 a a platí p�ímých daní 4.730 K. 
Svérázná jména pozemk
 zaznamenáváme: Slouhovka, Žabka, Stínadla, Fará�ství, Sime-

rink, Bradlo, Zlatý d
l (kde se p�ed dávným �asem dosti siln� dolovalo), Pustý hrad, Haví�ská 
díra, Skrejšice, Klenek, Rezek, P�ník, Krtová, Vlachovy atd. Haví�ská díra je ono místo, kde 
haví�i první svou práci za pán
 z Lichtemburka zarazili. P�i stavb� nové dráhy byla díra zasy-
pána, ale voda odtud tekoucí ono místo dosud ukazuje. 

Hlavní plodinou hospodá�skou jest zde žito a oves. Hojn� sázejí se zde brambory. Mén�
vídáme je�mene a ješt� mén� pšenice. 

V obvodu obce vine se k�ivolakým tokem Sázava „ladná.“ Proti zámku ústí do Sázavy 
�estínka a na dolejším toku pod m�stem Losinský potok, také zvaný Nešperka. Nešperka p�i-
jímá potok Skrejšický, který p�itéká od Zbizub a druhý od Vlkové. Od Kácova ubírá se Sázava 
k Pelíškovu mostu a dále 130k �eskému Šternberku. Na cest� té bere s sebou pot
�ek Ticho-
nický. Nad Kácovem p�ibírá Sázava nepatrný potok Soušický. Sázava byla p�ed n�kolika roky 
v okolí Kácova regulována, aby vory pravideln�ji plaviti se mohly. Nyní se reguluje u �ížova. 
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Viz str. 99. 

Dešt� bývají v krajin� hojné a krupobití �asté, tak že svého �asu spole�nosti pojiš�ovací 
ani pojistky proti kroupám s nikým necht�ly uzavírati. 

Nejv�tší krupobitné mra�no p�ikva�ilo na Kácov r. 1895. V málo minutách byla skoro 
všecka úroda zni�ena. Bou�ky dostavují se záhy z jara a trvají do konce srpna. Proti bou�ce, 
jako na mnoha jiných místech, panuje pov�ra, že zvon�ním proti mra�n
m pomáhá se k sesla-
bení jich nebo k odehnání v jinou stranu. 

Kol Kácova nacházíme dosti p�ekrásných les
 a vrchy obklopují m�ste�ko se všech stran. 
Tak na východní stran� Kácova vypíná se Holý Vrch  (415 m n. A.), Ben ešo vka  a  Vla-
chovy (463 m n. A.), na stran� severovýchodní P�ník a na jihovýchodní Klenek (469 m n. 
A.), dále Krtová, �ertovka, Ovesný, Bradla, Pustý hrad, Simerink atd. Všecky vrchy jsou le-
sem porostlé. 

Mimo to jest v okolí s dostatek vrch
 a vršk
, kteréž �iní krajinu p
vabnou a zdravou. 
Zvlášt� na pravém b�ehu Sázavy strmí strán� vysoké a srázné, které m�ste�ko zelením lemují a 
nejen domácím, ale i cizinci p�íjemného a zdravého pobytu poskytují. 

Škola. V druhé polovici XIV. století byla založena a hojn� nadána fara v Kácov�.391) A v 
té dob� také byla zajisté založena škola, jenže ovšem pramen
 se nedostává, ze kterých by-
chom mohli �erpati bližších zpráv. Ale ve farní knize pam�tní je poznamenáno, že matka 
dlouho nebývá bez milých. Fará� Mikuláš Kratochvíl napsal392) r. 1692, že postavili novou 
školu patroni zdejšího kostela a obce p�i stavb� jen vypomáhaly. Byl by to zajisté n�který �len 
z rodu �ern�ických, kte�í v té dob� na tvrzi kácovské sed�li. 

Nejstarší budova školní stávala na nám�stí o jednom poschodí, asi tam, kde se dnes skládá 
stavební d�íví. Byla to zárove� radnice m�stská, šenkovní d
m a škola. Na škole v nepatrné 
vížce byl zvonek, kterým svolával u�itel d�ti k vyu�ování a zvonil na klekání. Za to m�l jako 
odm�nu r
zné naturálie. 

Budova, která sloužila rozmanitým ú�el
m, zvlášt� šenku lihovin, nemohla býti prosp�š-
nou škole. Proto majitelka Kácova - a byla to Anna Marie kn�žna z Toskány - koupila r. 1786 
budovu tu a hned ji dala zbo�iti. Za stržené peníze koupila obec d
m od rodiny Jirsíkové a tam 
z�ídila radnici a šenkovní d
m. D
m ten až podnes jest radnicí, tedy majetkem obce a má �ís. 
pop. 42. 

Paní na Kácov� p�idala obci ješt� malý nepatrný d
m hlída�
v, který stál tam, kde nyn�jší 
stará škola stojí. V domku tom z�ízena škola, ale zp
sobem ubohým, pon�vadž domek byl ma-
lý a chatrný. Vyu�ovalo se v n�m až do r. 1808. V tom roce páni na Kácov� dali chatrný do-
mek rozbourati a na míst� tom vystav�ti poscho	ový d
m pro školu o dvou t�ídách. Druhá t�í-
da byla povolena a také otev�ena r. 1828. Mezi stavbou bylo vyu�ováno v �ís. 28 a na Podskalí 
v �ís. 87. V této budov� školní byla vyu�ována mládež až do r. 1886. 

131Když r. 1874 bylo povoleno c. k. z. šk. r. 1. ledna 1875 rozší�iti školu o t�etí t�ídu, vyu-
�ováno v soukr. dom� �. pop. 52 a v roce 1884 povoleno c. k. z. šk. r. rozší�iti školu o t�ídu 
�tvrtou a tu op�t najmuta druhá místnost pro tuto t�ídu v �ís. pop. 45., pozd�ji v �. p. 10. 

Školním zákonem z r. 1869 byly práva i povinosti p�eneseny na obce a tu r. 1886 p�istavila 
obec vedle staré budovy novou školu o 4 t�ídách. Ve staré škole z
stal byt �ídícího u�itele v 
prvém poschodí a v p�ízemí jedna p�ebyte�ná t�ída. A v tomto novém p�ístavku umíst�ny t�ídy 
�ty�i. Vyn. c. k. zem. šk. r. ze dne 12. ledna 1897 �. 46.322 povoleno školu rozší�iti o t�ídu pá-
tou. Otev�ena byla 1. dne m. b�ezna 1897. Nyní teprv byla reservní t�ída upot�ebena. Jest ny-
n�jší škola p�tit�ídní s 448 záky. Plány na p�ístavbu zhotovil stavitel �en�k Dajbych z Hory 
Kutné a stavbu provedl Jind�ich Václavík z Kolína nákladem 22.000 K za starosty obec. Vác-
lava Novotného, míst. léka�e a �editele velkostatku �e�ka Ulricha. 

Nejstarší nám známý plat u�itel
v byl dle matriky z r. 1692 - celkem asi 40 zl. st�. ro�n�. 
P�íjmy ty se postupem �asu zv�tšily sobotalesem, štolou a deputátem od velkostatku. Za to 
musel vydržovati ze svých p�ijm
 pomocníka, který ovšem chu	as žádných pen�z mimo stra-



  82 
vu nedostával. Pozd�ji p�idány každému kantoru a spolu varhaníku n�co pozemk
 panských. 

132Z Rust. katastru z r. 1714 vypisujeme zprávu o p�íjmech kantora kácovského. Zní takto: 
V Kácov� je škola tak zaopat�ena, že sotva školní mistr obstáti m
že. Dostává z d
chodu pan-
ského pen�z 12 rýn. 48 kr., od obce kácovské 5 rýn. 10 kr. Dále dostává in naturalia od pod-
danských 8 mandel žita, 8 mandel ovsa. Item z d
chodu panského žita 4 strychy. Štoly dostává 
ro�n� od k�t
, poh�b
v, ohlášek, kopulací, koledy a of�r 6 rýn. 45 kr. (n�kdy mén�, n�kdy ví-
ce).393) V pozd�jší dob� obdržel p�idáno je�mene 1½ míry, hrachu 1 míru, pšenice ½ míry a z 
každé várky jedno v�dro patok, posnopného od soused
 1 zl. 39 kr. a od obce ke každým svát-
k
m a posvícení 2 zl. a 60 kr. Hodiny, chce-li kantor natahovati a poledne každý den zvoniti, 
má 2 zl. 55 kr.; avšak není to obligát, jakož ani ve všední dny mimo svátky a ned�le hráti nebo 
zpívati v kostele. (Zápis v kronice školy kácovské.) 

Fasse školy kácovské o p�íjmech u�itel
 pro rok 1865 vydaná a stvrzena dne 17. dubna 
1867.393a) P � í jmy u� i t e l e : školné 572 zl. 65¾ kr. r. �.; výkupné 31 zl. 72 kr. r. �.; p�ebyte�-
né z kapitálu 5¼ kr. r. �.; za pašije zpívání z pokladny kostelní 49 kr. r. �.; za aniversarium z 
pokladny kostelní 42 kr. r. �.; štola 12 zl. 60 kr. r. �.; groš novoro�ní 12 zl. r. �. Celkem: 629 
zl. 94 kr. r. �. Vedle toho natur. byt nebo náhrady 100 zl. r. �. P � í jmy podu� i t e lo vy 150 
zl., byt nebo náhrady 20 zl. V Kácov� dne 17. dubna 1867. Pozn. A) z dotace této se nikdy ví-
ce než 1/3 nevybrala. B) 1815/1064 v patronátu nastala zm�na a u�itel pozbyl deputátu v cen� 41 
zl. 27¾ kr. r. �. L. S. Karel Chadrava, fará�, Frant. Bendel, p�edseda šk. výboru, Jos. Kurz, u�i-
tel. 

Plat takový dostával u�itel kácovský až do nov. škol. zákon
. V té dob� byly vyvazeny na-
turalie vrchností kácovskou a peníze odvád�ny do okresní školní pokladny. Až do let šedesá-
tých min. stol. m�la kácovská škola 600 žák
 a následující obce ke kácovské škole byly p�ivt�-
leny: �ížov, Hol�ice, Brandýsko, Polipsy a dv
r �abelice, Zderadiny, Zliv, Ra�inoves, Vrani-
ce, Koblásko a ze škol. okresu benešovského Soušice, Lhota Kácovská, Tichonice a St�echov. 
Petrovice a Losíny m�ly v Losínách školu pokoutní, ale sem byly p�iškoleny. 

Ze škol. obce kácovské vyškoleny byly Hol�ice a Polipsy obdrževše vlastní školy. Ve 
Vranicích a Tichonicích z�ízeny byly pomocné školy (expositury), o nichž pot�ebná dáta p�i 
t�ch obcích se p�ipomínají. 

Dnes mimo Kácov jsou jen p�iškoleny: Ra�inoves, Zliv, Soušice, Lhota Kácovská a exp. 
stanice Tichonická a Vranická. 

Posloupnost u�itelstva: 133Prvním u�itelem, pokud známo, byl Jind�ich Suchánek.394) Po 
n�m následují tito u�itelové: Václav Ignác Sob († 1686)395), Št�pán Krska (1696), Lukáš Ber-
nardýn († 1700), Pavel Pelikán († 1701), Václav Fiala, Václav Stožický (1712-52), pak rodina 
Buchalova, a to: Václav Buchal (1752-82), Josef Buchal († 1808), Václav Buchal († 1830), 
Jan Buchal.*) Pomocníci: Antonín Kunte, Rys, Hrbek, Karel Nigrin († 1836), Antonín Antoš 
(1851), Josef Kurz, u�. (1837-72), Jos. Kahoun (do r. 1866), Mat�j Sochor (�íd. u�. 1872-91), 
Jan Mašín (1872), Emil Belšán (1872-74), Jos. Horálek (1874-78), Ant. Sochor (výpomocný), 
Fran t i šek Kl íma (1879 a od r. 1891 �íd. školy dosud), Jan Je�ábek (výp. 1878 a 1883-88), 
�en�k Zeisl (1970-99), Ferd. Kozdera (1887-93), Stanislav N�me�ek (1889-90), Alois Reiman 
(1888-93), Jos. Komárek (do r. 1903), Jos. Rychlík (1893-1913), Jan Volenec (1893-97), 
Frant. Štekr (1897), El i ška  Pavl ivcová (1897 a op�t 1898 dosud u�.), Frant. Kohout (do 
kv�tna 1899), Marie Krulišová (výp. 1898), Jan Kolman (1898 dosazen na dív�í šk. m�š�. do 
Hory Kutné), Václav N�mec (1898-1900 a op�t 1904 u�.), Barbora Bartu�ková (1901-03), Ja-
roslav Hrbek (1903), Josef Kos (1904), Jan Rou� (1904-1909), Václav N�mec (1909 dosud 
u�.), Alois Procházka (1904-05), Frant. Lehký (pro expos. v Hol�icích 1906-08), Alois Pro-
cházka (pro expos. v Polipsech), pak Václav Lázinka, Jan Dvo�ák, Jan Hála a Karel Nejepín-
ský. Týž p
sobil v r. 1909-10 také v Kácov�. Jarosl. Pichl a Jos. Balvin výp., Em.  Jun ek  
ustanoven zde, ale vypomáhá v Uhl. Janovicích od 11/3 1914. Václav Vá�a a Ladislav Ši-
mek výp. zastupuje u�itele Junka. 
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Na expositu�e v Tichonicích p
sobí Václav Pet rá� , a na expos. ve Vranicích p
sobil 

prvn� Boh. Jarák a pak Jose f Balvín . 
Industriální vyu�ování obstarávaly: Viléma Týblová, výp. (od r. 1884-86, Marie Svobodo-

vá (1886-1906), Fran t .  Kahou nová (1906 dosud). 
*) Tento Jan Buchal roz. 1783 v Kácov� nabyl v Uhl. Janovicích na tak zvané „Land-

muster schule  für angehende Schulleute“, která zde 134v XVIII. a XIX. v�ku z�ízena byla 29. 
zá�í 1800 aprobací u�itelskou s podpisy: L.S. Josef Benedikt Hronek, von der hohen Landess-
telle bestätigter Musterlehrer. Jos. Rich. Wilfling, Kreiskomissär in Schulsachen.395a) Martin 
Racek, bisch. Sch. D. Aufseher u. Dechant in Zahrádka. 

Týž Buchal byl jmenován po zkoušce u�itelem hudby v Lanscutu u kn�žny Isabelly Lu-
bomierské roz. Czartoryské a po 6 letech byl jmenován provisorem školy kácovské. Kn�žna 
vydala mu výborné vysv�d�ení. R. 1831 dne 30. �ervna stal se skute�ným u�itelem na škole v 
Kácov� dle dekretu králohradecké konsisto�e s podpisy: Franz Wurda, prel. - Präses, Joseph 
Müller prov. Sch. Distr. O. Aufseher. Vorgezeugt in dem bisch. Sautizer Schuldistriktsamt den 
22. July 1831. Martin Racek, bischöfl Sch. D. Aufseher. Presentaci jeho vykonal velkovévoda 
z Toskany ve Florenci 28. Hornung (t. j. únor) r. 1831. 

Rodina Buchalova byla rodinou u�itelskou. Vidíme ji nejen v Kácov�, ale i v �estín� a by-
li to všickni na ten �as znamenití u�itelé. Dokazuje to p�ání, které „spomocníci“ kácovští své-
mu principálu asi r. 1832 podali. Zní doslovn�: Bože! pop�ej dlouhé v�ky / U�iteli dobrému! / 
Churavým nech� dává léky, / A� sm��ují k dobrému! - / Libozn�jící hlas jeho; / Již všichni po-
slouchejme / A jemu št�stí všeho / Na sv�t� p�ejme. (Anton Kunte.) 

P�ání toto napsáno v malov. v�nci z kv�tin, r
ží, jablí�ek, tulipán
 a pomn�nek. Dva ok�íd-
lení andílkové nesou v�nec ten. (Arch. musejní: Purkrechtní listy kácovského panství.) Viz I. 
díl �l. „Školství“. 

Posloupnost m. šk. r. a dozorc� šk. Posloupnost p�edsed
 míst. šk. rady: Frant. Bendl (do 
r. 1872), Ant. Noha (1872-85), Václ. Novotný (1885-89), Jos. Noha (1889-91), Ant. Rosen-
burg (1891-1900), Anton ín  Bendl  (1900 dosud). 

Místní šk. dozorci: Ant. Šál (do r. 1877), Ant. Rosenburg (do r. 1886), Václav Novotný 
(do r. 1889), op�t Ant. Rosenburg (do r. 1900), Václ. Novotný (1900-03), Jos. Noha (do r. 
1906), Viktor Mareš (do r. 1908), Ot to  Wein er  dosud. 

Fara a kostel. O založení fary není zaru�ených zpráv, ale Libr. conf. uvád�jí v r. 1360 fa-
rá�e Wernera (Wernhera). Dále se p�ipomíná, že platil fará� kácovský Michal r. 1367 papež-
ského desátku 48 groš
, m�l tedy Kácov již v XIV. století faru i fará�e.396) Také se p�ipomíná 
po smrti Wernerov�, že byl fará�em ustanoven syn Ursa , t. j. Medv�d z Kácova. 

R. 1377 byl tu kn�z Jan († 1392). Týmž rokem byl dosazen kn�z Bohuta z Brtník, ten vy-
m�nil místo s kn�zem Mikulášem r. 1402. Mikuláš sm�nil 135r. 1408 místo své s kn�zem Va-
lentínem z Kmet�ovsi, ale vým�na provedena až r. 1411, a fará� opustil v krátkém �ase farnost 
a byl sem dosazen patrony Jind�ichem a Benešem brat�ími z Kácova kn�z Václav, který tu 
prodlel do r. 1414 a po n�m právo podací vykonali op�t zmín�ní již patronové a dosadili sem 
kn�ze Prokopa, fará�e z Vápna, kterého zde uvád�l fará� otrybský. Pak byl zde fará�em kn�z 
Pavel z Vysoké, kteréhož uvád�l fará� psá�ský a to byl asi poslední fará� katolický p�ed válkou 
husitskou. 

V dob� další byla fara kácovská utrakvistickou, kone�n� i protestantskou a skoro 200 let 
spravována kn�zi akatolickými. Když r. 1633 poslední fará� podobojí Kácov opustil, z
stala 
fara pro nedostatek kn�ží katolických až do r. 1658 bez duchovního správce. 

V listopadu téhož roku dosazen za fará�e P. Václav Pankrác Wichaeus. Týž spravoval sou-
�asn� i sousední osi�elé fary (�estin Kostel, Zru� a Soutice) a všecky filiální kostely sem nále-
žející. Mezitím octly se pozemky i farní budovy v cizích rukou a novému fará�i vykázal pat-
ron, hrab� Breda, domek dosti vzdálený od kostela a ne mnoho p�íhodný.396a) 

Za fará�ování kn�ze P. Kratochvíla bylo stavení farní celé sešlé a d�ev�né, zdi shnilé. Proto 
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usiloval on o novou budovu farní. Marn�! Tu r. 1718 po136�al sám stav�ti dílem z pen�z svých, 
dílem ze zádušních, a ješt� toho roku vybudoval nyn�jší jednopatrovou d
kladnou budovu s 
pohodlnými sv�tnicemi a sín�mi. Patron Breda nejen že ni�ím nep�isp�l, ale cožkoliv robotou 
p�ivezeno bylo, dal si zaplatiti.397) 

Nejstarší matriky po�ínají r. 1653 a psaly se �esky až do r. 1751, pak latinsky do r. 1762, 
�esky do r. 1784, n�mecky a �esky do r. 1791 a od té doby až na naše �asy píší se �esky. P�ifa-
�ených osad je 16. 

P�íjmy fará�
 byly r
zné a neustálené; teprv r. 1718 takto se vyzna�ují: 102 zl. z d
chodu 
panského, 25 zl. fundace; poddaní panství kácovského 50 zl. místo desátku, 6 sud
 piva z pan-
ského pivovaru, z každé várky v�dro patok, v�dro �ediny, 4 putny mláta, od vrchnosti po 1 vo-
ze sena i otavy na 4 kon� (pozd�ji 20 cent
); d�íví sáhového spot�ebu, a takové p�iváželo se 
robotou; od vrchnosti na ryby k št�drému ve�eru 30 kr. a váno�ku, k velkému pátku 30 kr. a 
koledy váno�ní 22 kr.; od poddaných 12 korc
 žita, 3 korce je�mene; osadníci dávali letníku z 
každé krávy p
l žejdlíku másla p�epušt�ného; m�ste�ko Kácov dávalo za letník 1 zl. 30 kr. a k 
velkonoci odvád�lo �tvrt telete, k vánoc
m housky; zeleného �tvrtka odvád�l každý sedlák 6, 
chalupník 3 vejce, ov�áci k velkonoc
m dávali po jednom beránku; kone�n� bral užitek z po-
zemk
 zádušních, nebo� vlastních tenkráte fara nem�la.398) 

Nyní jsou ovšem p�íjmy upraveny dle fasse, kterou fará� Foršt vybojoval pro sebe a své 
nástupce r. 1756. P�íjmy farní memoroval a p�iznal takto:399) a) Od kostela petrovického 33 jit-
ra 654 �tver. sáhy polí, 3 jitra 495 �tv. sáh
 luk, 29 jiter 806 �tv. sáh
 lesa, 1 jitro 639 �tv. sáh

pastvin, 1 jitro 676 �tv. sáh
 neplodné p
dy. b) Od kostela polipeského 11 jiter 654 �tver. sáhy 
polí, 3 jitra 495 �tv. sáh
 luk, 1255 �tv. sáh
 pastvin.400) 

O pozemky, které byly fa�e d�ív�jší zcizeny a mnohým ob�an
m pod �inží ponechány, na-
stala rozep�e, ale Kácovští se bránili tvrdíce, že pozemky ty jsou jejich vlastnictví, pon�vadž 
prý jejich p�edkové je na �as fa�e k užívání p�enechali s tou výhradou, aby jejich potomci za 
malou �inži jich užívali. Tvrzení toto nespo�ívalo ovšem na pravd�, ale pon�vadž více jak 100 
let tuto �inži nikdy nezvyšovanou stále a správn� platili, byly jim pozemky p�i��eny do vlast-
nictví.401) Od té doby ovšem op�t jinak p�íjmy fary kácovské upraveny jsou, ale pozemky ty 
dosud slují „Fará�ství“. 

O p
vodním kostele kácovském nevíme nic ur�itého. Dle knihy „Libri conf.“ byl tu již r. 
1360 samostatný fará�. Kostel byl tehdy dle podání románský, ale skrov�ou�ký. Zasv�cen 
„Narození blahoslavené P. Marie.“ Od té doby byl n�kolikráte p�e- a p�istavován, p�i �emž po-
zbyl svého p
vodního rázu a slohu. Jakým nákladem a kým kostel byl vystav�n a p�estavován, 
nikomu není známo; toliko nyn�jší presbytá� vystav�ti dal �áste�n� svým nákladem a �áste�n�
sbírkami ob�anstva fará� Frant. Xaver Tittelbach r. 1819. V�ž kostela kácovského sesula se v r. 
1845 p�i bou�i a velké vich�ici a velkou škodu zp
sobila i na hlavní zdi a lodi. Bylo t�eba nejen 
v�ž, ale také hlavní ze	 celou a �ást lodi znovu vystav�ti. Náklad vedl velkostatek kácovský a 
p�ifa�ené osady. 

137V presbytá�i p�i zdi východní stojí hlavní oltá� s obrazem Narození P. Marie, malovaný 
r. 1862 malí�em Josefem Helichem. Po stranách obrazu stojí sochy sv. Petra a Pavla a po stra-
nách oltá�ních sochy sv. Vav�ince a sv. Floriána. V nové lodi jsou dva postranní oltá�e; prvý 
sv. 14 pomocník
, druhý sv. Jana z Nepomuku. Po evangelní stran� stojí také jeden postranní 
oltá� s p�ekrásnou soškou P. Marie.402) 

Obraz 14 pomocník
, kterýž jest malován na prkn� dvakrát rozlomeném, má tento nápis: 
„Léta 1712 tento obraz od ohn� prudkého na t�i díly se rozpadl, však jak se nyní spat�uje, skrze 
orodování 14 pomocník
 ve své podstat� jest z
stal.“ 

Chrám kácovský byl r. 1862 nákladem 8232 zl. st�. J. V. císa�em Ferdinandem Dobroti-
vým upraven a mimo to týmž dobrodincem obmyšlen r
znými dary k zakoupení kostelních 
pot�eb. 

Ve v�ži kostelní, která se v pr
�elí chrámu vypíná, visí �ty�i zvony. Velký ozdoben jest 



  85 
obrazem P. Marie a pod korunou ne�itelný nápis. Druhý zvon sv. Martina jest opat�en tímto 
nápisem: „Ve Starém M�st� Pražském ulil Anton Schönfeld léta P. 1696; p�elil Karel Bellman, 
c. k. dvorní zvona� V Praze r. 1861.“ I t�etí zvon sv. Vav�ince bez nápisu jest od téhož zvona�e 
p�elit, a m�l nápis z r. 1728 n�mecký, vztahující se na kn�žnu Toskánskou. �tvrtý zvonek, 
umírá�ek, zasv�cený sv. Josefu a sv. Václavu, byl sem r. 1766 darován Václavem Hájkem, �e-
ditelem k
ru z Kostelce nad �ernými lesy.402) Na malé v�ži visí dva zvony. 

138Posloupnost fará�
 kácovských, vypsaných z pam�tní knihy kácovské �. II., pag. 237a 
seg. uvád�jí se tito: Werner (1360), Antonín Medv�d, téhož roku, Michael (1377), Jan (1392), 
Bohuta z Brtník (1402), Mikuláš (1408), Valentin (1411), Václav z Ústí (1414), Prokop 
(1417), Pavel, poslední katolický fará� p�ed dobou husitskou. Nyní spravovali faru fará�i utra-
kvisti�tí. Po znovuz�ízení fary katolické byli tu ustanoveni: Václav Wichaeus (1658-63), To-
máš Jan Canisius (1663) a téhož roku Christian August Rasin de Rosenfeld (1663-65), Karel 
Ignác Tichý (1665-67), Karel Frant. Ignác Hönik (1667-73), Ji�í Mauric Borovský (1672-79), 
Ji�í Fr. Matheides (1672-81), Jan Antonín Krstka (1681-86), Tomáš Dubenka (1686-91), Petr 
Dubenka (1691-94). Do r. 1700 byla fara v administraci a administratorem byl P. Evagrio, 
kn�z �ádu karmelitánského. Jan Redlich (1700-05), Václav Josef Znojemský (1705-09), Miku-
láš Frant. Kratochvile (1709-49, plných 40 let),403) ThDr. Krištof Jan Daniel Foršt (1749-73), 
týž podal konsisto�i zprávu o vyzpovídaných bluda�ích ze vsi Zderadin.404) Témuž fará�i byly 
r. 1746 upraveny p�íjmy, nespokojil se a protestoval proti malému p�íjmu.405) Jan Meta (1775-
77), Karel Jan Schreiber (1779-94), Frant. Kotlá� (1794-96), Jan Kurka (1796-98), Frant. Xa-
ver Titelbach (1798-1819), Leopold Hubá�ek (1820-29), Karel �epka (1830-54), Karel Chad-
rava (1854-73), Norbert Procházka (1874-94), Václav Frinta (1894-1902), Mat�j Panský 
(1902-06), Jan  Karásek (od 1/9 1906 dosud fará�em). 

(Za fará�e Schreibra zvýšil se po�et žactva ze 66 na 179. A. Weiss: Geschichte der There-
sianischen Schulreform in Böhmen.) 

Z téže knihy pam. vypisujeme stálé pomocné kn�ze (kaplany): Jan Metta, Mat�j Haber-
man, Ond�ej Zeidler, Ant. Korber, Jan Müller, Viktorin Slavík406), Josef Ji�ínský, Josef P�ibyl, 
Leopold Hubá�ek, Ji�í Rohlena, Karel Chadrava, Alois R
ži�ka, Jos. Šimek, Josef Liebich, 
Aug. Zima, Leopold Vrzák, Ant. Machek, Jos. Unger, Ferd. Jehli�ka, Jos. Havran, St. Michal, 
Jos. Stanislav, Jos. Vacek a Rudolf Mendl. 

D�jiny. Nad Kácovem na strmé skále na levém b�ehu �eky Sázavy stávalo v dávných do-
bách sídlo p
vodních držitel
 kácovského zboží. Sídlo to byla zd�ná tvrz s v�ží k stran� zá-
padní, kteráž ješt� v XVII. stol. dob�e zachována byla. 

O p
vodu této tvrze, jakož i o prvních držitelích zboží kácovského ni�eho se neví jistého. 
Teprve r. 1365 objevuje se tu Ješek �ern�ický z Kácova,407) jenž byl od r. 1355-71 pánem na 
�ern�icích a jméno „z Kácova“ si pak p�idal. 

Byl stejného p
vodu a erbu s Talmberskými (v erbu dv� lekna), která se spat�ují na brán�
talmberské tvrze. V nyn�jším Kácov� byly malé d�ev�né domky, které stla�en� tulily se k les-
natým horám, vypínajícím se v polokruhu za m�ste�kem; v t�ch p�ebývali poddaní, kte�í jen v 
�ase nebezpe�í nep�átel na hrad� ochrany hledali. - Nyní sluje to místo „Pustý hrad“, kteréhož-
to jména dostalo se místu tomu až v XVII. století, když odbojný lid r. 1627 tvrz spálil a pobo-
�il. 

Z toho kmene �ern�ických pocházeli také nyn�jší hrabata z Kounic a z Martinic. Druhým 
známým majitelem Kácova byl Vítek z �ern�ic,408) který r. 1377 podával nového fará�e (snad 
Michala) na faru kácovskou. Po smrti jeho byl majitelem jakýsi Jind�ich, jenž ale z rodu �ern-
�ických nebyl a zem�el r. 1392.409) 

Po té byli kácovského zboží majetníky synové Beneš a Jind�ich, kte�í se o majetek otcov-
ský rozd�lili. A když zem�eli po nich mužští d�dicové, p�ipadly statky kácovské dcerám Jin-
d�ichovým.410) Jitka provdala se za pána Ctibora z Ch�enovic411) a Anna za �e�ka z Vy-
šehn�vic.412) Po válkách husitských stal 139se v držení Kácova obrat. Ú�edníci královští naléha-
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li, aby zboží kácovské p�ipadlo na krále. Ale král Zikmund ud�lil výprosu r. 1437 n�kolika pá-
n
m a mezi nimi byli brat�i z Košín�.413) Odpor dcer Jind�ichových nic nespomohl a kone�n�
nemohli ani výprosníci práva svého uhájiti a král Ladislav r. 1454 ud�lil Kácov Alšovi ze 
Šternberka a z Holic.414) Le� ani toto zm�ny nezp
sobilo, ale v�c sporná p�ec se ke konci chý-
lila úmrtím výprosník
v. Jan z Košín� získal r. 1456 dv� �ásti veškerého zboží a téhož roku 
obdržel Krištof z Košín� ostatní díl statku. R. 1458 byl již Jan z Košín� pánem královského 
práva a byl mu statek ten v držení odevzdán.415) 

R. 1473 m�l Kuneš z Olbramovic jistou �ást statku kácovského a dal ji zapsati svým sy-
n
m Václavovi a Ond�ejovi.416) K tomuto zboží získána i poslední �ást a celý Kácov držel pak 
syn Václav
v Jan Dvorecký z Olbramovic. Ale zem�el již kolem r. 1523 z
staviv nezl. dceru 
Evu, která se vdala r. 1552 za Adama z �í�an. A ve zboží kácovské uvázal se Jan
v bratr 
P�ech Dvorecký z Olbramovic (1524-32), ale snad jen jako poru�ník,417) pon�vadž se dovídá-
me,418) že statek byl velice zadlužen; proto prodán, dluhy zaplaceny a zbytek vyplacen Ev�. 

Na Kácov� objevil se r. 1536 pánem Jan Tetaur z Tetova - jakým zp
sobem nevíme, ale 
brzo zem�el, zanechav statky svým syn
m Lvovi a Frydrychovi. Pro nesprávu a závady bylo 
zavedeno právo na Kácov a celé 140zboží.419) Kone�n� celý statek postoupen Janu �ejkovi z 
Olbramovic,420) jehož rodina až do r. 1623 celý statek kácovský v držení m�la. 

Rytí� Jan �ejka z Olbramovic zem�el r. 1559421) a jsa spolu pánem na dvo�e Soutickém a 
zdislavickém, napsal kšaft r. 1554 a odkázal statek synu Václavu, ale pon�vadž ho neuznával 
ješt� býti dosti „rozu mn ým“, z�ídil mu mocné poru�níky do stá�í dvacátého pátého roku. By-
li to jeho máti Johanka, roz. z Lípy, Petr Hamza ze Záb�dovic na Morašicích a Burian �ejka z 
Jel�an. Sv�dkové kšaftu byli: Jan Zdislav Zví�etický z Wartemberka a na �estin� Kostele, 
Václav Malešický z �ernožic a na Ratajích n. Sáz. a Št�pán Bechy�ský z Vop�etic.422) 

Václav �ejka vešel v držení statku r. 1562, pojav za manželku Mandalénu �ejkovu ze So-
lopisk, hospoda�il vzorn� a statek kácovský o mnoho vesnic a dvor
 rozmnožil. Zem�el r. 
1601.423) 

Na blízkém Šternberce n. Sáz. vládl toho �asu Petr Karel Holický, s nímž Václav �ejka 
�asté m�l spory a hádky. Velká rozep�e vznikla mezi nimi v prosinci 1597424) o vybírání cla 
(mýtného) na most� tichonickém (Pelíškov�) blíže osady Kácovské. Dle na�ízení J. M. C. vy-
bíralo se clo na most� tom a p�evád�lo do m�ste�ka Uhlí�ských Janovic. Pan �ejka podal žalo-
bu a tvrdil, že z toho má škodu a žádal za odstran�ní placení cla do m�sta Uhl. Janovic. R
zné 
námitky podával Petr Holický a když dlouho p�e vedená skon�ena nebyla, pojal myšlenku, aby 
sám trestal provinilce; na�ídil, totiž, aby platili pokuty anebo aby jim zjímány byly potahy i 
v
z se vším, což naloženo a vezeno bude. 

Tak se stalo r. 1597, v kterémžto roce ješt� p�e vedena byla, že kázal pán Holický zajmouti 
povoz i s ko�mi, které náleželi poddanému pana Václ. �ejky z Olbramovic a na Kácov�. Nyní 
teprve se p�e p�iost�ila. Ustanoven byl rok o p�i na den 15. m�síce prosince 1597 ten pond�lí 
po sv. Lucii Otilii a po skon�eném roku uznali na�ízení a ustanovení k tomu komisa�i J. M. C. 
a sice Ji�í z Talmberka, Karel Vrátecký z Dubé, hejtman kraje kou�imského, Jan St. Chobotský 
z Vost�edka a na Nespe�ích u Vlašim� a Václav St. z V�žník smírnou cestou mezi uvedenými 
pány z moci své ubrmanské takto za právo:425) 

P
hony pro vzetí koní s vozem a nákladem od p. Petra Karla Holického ze Šternberka 
poddanému �lov�ku p. Václava �ejky z Olbramovic za p�í�inou cla projetí, též pokuty pro ne-
opravování cest vzešlé i se všemi pokutami jsme zdvíhli, dále pak zv�tšené a p�enesené vybí-
rání cla z tichonského (Pelíškova) mostu do Uhlí�ských Janovic se zcela a zouplna zastavuje a 
takové clo nyní i na �asy budoucí bez p�ekážky p. Václav st. �ejka z Olbramovic a na Kácov�, 
jeho d�dicové i budoucí, že ho voln� užívati má a moci bude a také jeho poddaní, kte�í toho 
jistotu hodnov�rnou by ukázali, na t�ch žádného cla žádáno býti nemá. Za to p. Petr Holický 
ze Šternberka má zaplatiti za kon�, v
z a zboží na den sv. Ji�í 500 kop gr. míš.“ 

Co se tý�e opravování cest, i tu stala se dokonalá smlouva mezi �e�enými pány a také touto 
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smlouvou ustanoven trest na obou stranách pro poddané, kte�í z cest vybírají d�íví a pálí je, že 
totiž chycený poddaný p�i �inu má býti hned vzat do v�zení na dv� ned�le. 

Tak skon�ena dlouholetá p�e mezi pány na Kácov� a na �esk. Šternberce. Zdali také ne-
p�átelství mezi nimi skon�eno bylo v
bec, není nikde zaznamenáno. 

Po smrti p. Václ. �ejky z Olbramovic sed�l na Kácov� syn jeho Karel. Ten pojal za man-
želku Johanku, roz. Hrzanku z Harasova, rozmnožoval tak 141jako otec p�ikupováním statky 
kácovské a žil s chotí svou spokojen� a š�astn�. Než p�ece na� p�ikva�ily doby zlé. On jako 
jeho p�edkové byl horlivým vyznava�em náboženství protestantského a sú�astnil se povstání 
stav
 �eských (1618-1620) a byl za to r. 1624 odsouzen ku ztrát� polovice statk
; zem�el r. 
1627; a manželka jeho, roz. Johanka z Harasova, se marn� po smrti manželov� druhá polovice 
statku domáhala. Ješt� r. 1634 spor ten �ešen nebyl,426) a� páni Hrzanové z Harasu sed�ním na 
Koko�ín� p�íbuzní Johan�iny velice o to usilovali. Rytí� Karel �ejka byl� poslední akatolickou 
vrchností kácovskou a s ním i po krátkém �ase opustil faru a kostel kácovský poslední fará�
protestantský. 

Zboží kácovské bylo prodáno za 116.000 kop gr. Janu Verdovi svobodnému pánu z Ver-
denberku a jeho manželce Kate�in�.427) Za majitele tohoto zdvihl se utiskovaný poddaný lid 
celého okolí, vydrancoval r. 1627 zámek vlašimský, soutický, šternberský, ratajský a kácovský 
a vše zpustošil. Verde ješt� 142t. r. prodal zboží své Janu Oktavianovi z Vchynic a Tetova na 
Chlumci a Zásmukách za 135.000 zl. rýn.428) 

A Komora �eská píše Kutnohorským: Na Hradie prazzskym 4. zarj 1627. „Nepochybuge-
me, nezli, zze Vam powiedomo gest, kterak se niegaki lid selski blizz Kazowa a Czesstjna y gi-
nich okolnjch mist shromazzduge a putuge gakozz pak minuljch dnuw dostawsse sie nocznjho 
czasu na Sautice, tam nemalou sskodu uczinili a obawati sie gest, abigizz niegake srozumienj s 
lidem obecznjm, obzwlasstie pak s hawerzi v Horze Kutny wsseligakjmi nadenjki gmieli mjti, a 
tudi niezo nebezpecznyho obmegssliti chtieli. Mjstodrzjcj powolali wogsko z Morawy a do Ho-
ry Kutny gie polozzili.““ 

Vchynskému se zboží kácovské nijak nezamlouvalo, proto již r. 1628 t�etího dubna prodal 
je Janovi de Vitte z Lilientálu na Ratajích.429) Jan de Vitte odkázal všecko zboží svým d�tem a 
manželku, roz. Annu z Glouchova, ustanovil d�tem za poru�nici.430) 

Jan de Vitte z Lilientálu pocházel z bohaté rodiny banké�ské z Nizozemí. Již r. 1600 �ídil 
vlastní závod banké�ský a slouživ císa�
m Rudolfovi II. a Matyáši, dosáhl povýšení do stavu 
erbovního. Císa�i Ferdinandovi II. pak p
j�oval hojné prost�edky proti evang. stav
m �eským i 
na vedení války v N�mcích; za to byl r. 1627 povýšen do stavu rytí�ského v království našem. 

Zbohatnuv podílem na zleh�ování mince �eské a jinou lichvou, opustil živnost pen�žnic-
kou a usadil se v �echách jako bohatý statká�. Jako majitel Pe�ek Hraba�ových p�inutil obec 
kolínskou, že mu postoupila oba dvory v Polepech, které p�ipojil ke svému panství. (Sbor. 
Hist. I. 158.). Však to byla asi poslední jeho lichva. Ale neušel zaslouženého trestu. 

Píše o n�m historie utrpení církve �eské: „De Vitte byv prve podobojím, p�ešel potom na 
stranu �ímskou, až pominul se na rozumu, sebe za ztracena pokládal a sko�iv do studn�, uto-
nul.“ Dle pov�sti stalo se tak r. 1630 na zámku kácovském.430a) 

Paní Anna z Glouchova nedržela dlouho zboží kácovské pro své dítky, nýbrž prodala ješt�
t. r. (1635) Kácov paní Benign� Kate�in�, roz. i provdané z Lobkovic,431) a táž odkázala záv�tí 
ze dne 14./XII. 1653 statky svým dv�ma syn
m a ti se tak rozd�lili, že starší syn František Vi-
lém obdržel Kácov s Chabe�icemi432) a mladší Krištof ostatní zboží mat�ino. 

Až do doby, než paní z Lobkovic
 se na Kácov p�ist�hovala, bývala vždy jen �e� o „tvr -
z i“ kácovské; za doby Lobkovic
 a pozd�ji již mluvilo a psalo se „na zámku“. Z toho dá se 
najisto souditi, že paní Kate�ina z Lobkovic, cht�jíc na panství bydleti, tvrzi pobo�ené více ne-
stav�la, nýbrž zámek p�i dvo�e poplužním d�ev�ný, lov�í, na kamenné podezdívce postaviti dala. 

František Vilém z Lobkovic sotva že se ve zboží kácovské uvázal, prodal je r. 1656 Fran-
tiškovi ze Šeitler
 a Barbo�e, manželce jeho, rozené ze Sebuzína.433) Nový pán usadiv se na 
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Kácov� staral se všemožn�, aby válkami švédskými zubožený poddaný lid, který p�išel o 
všecko jm�ní, zase poznenáhlu se zotavoval a aby vypálené m�ste�ko �asem se ze sutin po-
zvedlo. To se také 143z velké �ásti povedlo. Zem�el r. 1682 a vzpomínka na� zachována mu i 
nyn�jším obyvatelstvem. 

Statek kácovský odkázal svému synu Ferdinandovi,434) který celé zboží 1. dubna 1688 
prodal Františkovi Bohumíru svobodnému pánu z Kaiseršteinu.435) Pan Frant. Boh. svob. pán z 
Kaiseršteinu, pán na Žlebích a Kácov�, byl J. M. C. tajný rada, generál. p�šího pluku, velitel 
m�st pražských a místovelitel vojska v království �eském, zem�el 9. zá�í r. 1701436) ustanoviv 
prve plnomocníkem svých d�tí hrab�te Jana Petra Straku z Nedabilic. Paní z Kaiseršteinu ze-
m�ela téhož roku v m�s. listopadu. Byla rozená Barbora z Kronu. 

Panství kácovské bylo pro dluhy r. 1711 odhadnuto a ponecháno panu Karlu Jachymovi 
Bredovi z Erbsassu, který baronce z Kaiseršteinu 45.000 zl. vyplatil. Breda p�ikoupiv 19. úno-
ra 1713 zboží �estínské, v �ervnu roku 1725 prodal oba statky Karlu Richardu Šmidlínovi ze 
Šmídlu.437) 

Šmidlín v
bec panství svého ani nevid�l a prodal je r. 1726 Ann� Marii Františce kn�žn� z 
Toskány. Kn�žna Anna Maria Františka byla dcerou Františka Julia a vnu�kou Jind�icha Julia 
vévody Saskolauenburského.437a) 

Kn�žna Toskánská byla pravou dobroditelkou svého lidu poddaného. Do chrám
 patronát-
ních darovala mnohé ostatky mu�eník
 z katakomb �ímských. I do kácovského kostela darova-
la ostatky sv. Liberáta ve skvostné úprav� a na v�ž po�íditi kázala nové hodiny. V kostele dala 
postaviti nový oltá�, na nám�stí sochu blahosl. P. Marie se sochami 14 pomocník
. Také z�íditi 
dala m�ste�ku vodovod a kašnu. 

144Šlechetná tato paní dala r. 1726 nyn�jší zámek ve slohu vlašském vystav�ti. Náklad ob-
nášel 24.000 zl. st�. a stavba vyžadovala �asu sedmi let. Zámek stojí na jižní stran� od kostela 
na míst� starého lov�ího d�ev�ného zámku, který již byl mnoho sešlý a proto rozbo�en. Tento 
zámek toskánský tvo�í obdélník o dvou poschodích a jest hlavním pr
�elím obrácen k levému 
b�ehu �eky Sázavy. Dv� v�že na k�ídlech k východu a západu zdobí skrán� jeho. (Na stranu 
m�stskou jest zámek jen o jednom poschodí.) 

Vchod do zámku jest ze dvora na stran� severní. Od hlavního portálu vedou schody do pr-
vého patra. Tam z�íme chodbu vysokou, která výškou a okny dosahuje nad zámeckou st�echu. 
Sv�tlo �adami oken sem vniká a osv�tluje veškeré prostory a korridory zámecké. Z korridor

na vše strany vybíhajících po obojích poschodích vchází se do komnat, které za doby paní vé-
vodkyn� z Toskány nádhern� vyzdobeny byly nábytkem a luxusními drahými okrasami ze zla-
ta, st�íbra, drahých kamen
 a pravých perel. 

Dnes ovšem po nich není stopy a komnaty zámecké slouží za byty ú�ednické a za kancelá-
�e velkostatku kácovskému. Kaple zámecká, vévodkyní z�ízená, jest prázdna. Vévodkyn� spo-
jila zámek a kostel chodbou as 150 krok
 dlouhou, aby pohodln� mohla bohoslužby navšt�vo-
vati. Za chodbou tou jest kácovský dv
r poplužní. 

Anna Marie Toskánská zem�ela 15. �íjna 1741 a odkázala jm�ní své dce�i Marii Ann�, 
provdané za Ferdinanda Bavorského, bratra vévody Karla, který proti císa�ovn� Marii Terezii, 
blahé pam�ti, jako pretendent vystoupil a za krále �eského se korunovati dal, a když bezd�tek 
zem�el, dostalo se zboží Klimentu Františku bavorskému r. 1753 a týmže zp
sobem dostalo se 
zboží r. 1770 Maxmil. Josefu bavorskému. D�dictvím p�ešlo zboží na druhého strýce Karla II., 
vévodu ze Zweibrückenu, a r. 1795 prvního dubna na jeho bratra Maxmiliana Josefa vévodu ze 
Zweibrückenu, který statek držel do r. 1805. Státní smlouvou postoupil statky �eské arciknížeti 
Ferdinandovi, d�dic
m i potomk
m, a ten r. 1814 velkovévodovi z Toskány. Velkovévoda 
uvolil se listinou z r. 1815 postoupiti všecky statky císa�i rakouskému Františkovi pro mladého 
Napoleona, který se nazýval vévodou zákupským.438a) Když však mladý Napoleon r. 1832 ze-
m�el, postoupeny všechny statky r. 1847 císa�i Ferdinandovi a p�ipsány císa�skému domu ra-
kouskému. Tak dostalo se zboží kácovské a spolu i �estínské, které bylo majetkem pán
 na 
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Zákupech, v držení císa�ského domu 
našeho. 

Když r. 1875 zem�el náš Dobroti-
vý král Ferdinand V., kterýž po sob�
jasnou památku zanechal, p�ešel veš-
keren majetek a také Kácov - v ruce 
císa�e a krále Františka Josefa I., kte-
rýmž On do dneška vládne. 

Ke statku tomuto p�ipojeno d�ív�j-
ší Jeho panství Bystré a p�ikoupeno 
Bezno, Smi�ice a N�m. B�lá.438) 

Komunikace. Jako do jiných míst 
tak i do Kácova vedly se všech stran 
cesty nevalné. Hluboké úvozy a ne-
smírné kopce znesnad�ovaly komuni-
kaci. Teprv prvá silnice z Uhl. Janovic 
do Kácova vedoucí byla r. 1859 vysta-
v�na a ta poblíž Zderadin vedena je 
p�es nejvyšší vrch, �ímž ovšem neval-
n� Kácovským bylo poslouženo. Do 
Vlašimi také po�ala se r. 1859 stav�ti 
silnice, ale dosp�la svého konce teprv 
r. 1866. R. 1890 postavena silnice z 
Kácova k Chab��ic
m. 

P�es �eku, jak už jinde �e�eno, Kácovští p�eváželi a pán
m p�evozné odvád�li. Ale r. 1735 
dala Anna Marie Toskánská krytý most p�es �eku poblíž 145m�ste�ka vystav�ti. Most ten byl o 
jediném oblouku tak, že t�žišt� spo�ívalo ve st�edu jeho. A zdá se, že pilí�e na obou b�ezích 
byly slab� a málo hluboko založeny a tudy povode� p�ikvapivší sem 2. února 1802 most strhla 
a nadobro až k �es. Šternberku odnesla, takže ani památky po n�m nezbylo, le� kus st�echy, 
kterou voda na jednu zahradu vyplavila. Model tohoto krytého mostu má dosud okresní výbor 
v Uhlí�ských Janovicích ve svých místnostech. Po té nahrazen most tento zcela lehounkým 
mostem d�ev�ným, kterýž r. 1875 stržen a na kamenných pilí�ích nový d�ev�ný most nákladem 
okresu za 24.000 zl. postaven. Most však ve d�ev� stále zahníval, tak že již r. 1889 byl posta-
ven na starých pilí�ích nový železný most v cen� 30.000 zl., který odpomohl všemu zlu. U sta-
rých most
 stávaly jako okrasa dv� kaple, a to, kaple sv. K�íže a sv. Jana Nepomuckého. P�i 
stavb� mostu nového r. 1785 byly kaple sbo�eny. 

Komunikaci celého zapomenutého kraje odpomohla r. 1900 stavba železnice z Kolína do 
�er�an s odbo�kou z Lede�ka do Kácova, a nov� stav�nou lok. 146drahou v r. 1904 p�ipojen 
Kácov ku Sv�tlé a ze Zru�e r. 1906 do Hory Kutné. Dnes je možno pohodln� cestovati i po-
t�ebné prost�edky životní dovážeti i vyvážeti. 

Privileje. Obec chová ve svém archivu listiny psané z r. 1613-1780. Dále má uschovány 
vidimované privileje na výro�ní trhy, které koná: I. Po Hromnicích. II. Po sv. Mat�ji. III. V pá-
tek p�ed Kv�tnou ned�lí. IV. V den Nalezení sv. k�íže. V. Po sv. Petru a Pavlu. VI. Ten den po 
sv. Ann�. VII. Po Narození P. Marie. VIII. Po sv. Michalu archand�lu. IX. V den sv. Martina. 
X. V pátek p�ed �tvrtou ned�lí adventní. V t�ch dnech také konají se trhy na dobytek. Také 
chová archiv artikule cech
 �emeslných, obsahující regule pro mistry, tovaryše a u�n� z r. 
1780. K v
li originalit� otiskujeme první majestát na dva trhy, povolené r. 1660.438b)

My Leopold z Boží Milosti woleny Ržimsky Czysarž po wsecky Cžasy Rozmnožitel Ržis-
še a Uherský Cžeský Dalmatský Charvatský a Slawonský Král Arcyknize Rakouské, Mar-
gkrab� Morawské, Luczemburské a Slezské Kníže a Lužiczké Margkrab� etc. Oznamugem 

Kácov: Staletá Šálova d�ev�ná chaloupka
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timto Lystem Nassim wssem, že gsme od State�žného, Frantisska z Sseidleru, na Kaczow� a 
Chabriczy Nassi Cžeske Dworske Raddy, w�rného milého, we wssi Poniezenosti prossení, 
abychom Prymasowi, a Konsselum y czele Obczy Mestis Kaczowa, Poddanym geho, tu Czy-
saržskou a Kralowskou Milost ucžiniti, a ge dwaumi Jarmarky, tež dwaumi Trhy dobytcžimi, 
kteréžby oni Kaczowssti kazdorocžn�, a to Prwní Jarmark na den nalezen í  Swatého  Kr-
žiže , a druhy na den  Swatéh o  Mart ina , Trhy pak, prwní w pátek pržed Cžtwrtou Ad-
wentní, a druhy w pátek pržed Kw� tnou  Ned� l i , držiwati mohli, milostiw� ubdaržiti rácžili. 
K gehožto Frantisska z Sseitleru Ponizene a Poddane Prosb� milostiw� naklon�ni gsaucze, a 
prohledage k geho Nám a Slawnému domu Nassemu Rakauskemu stále, w�rn�, poslussn� a 
Piln� až dosawad Prokazowanym Službam, tolikež y k tomu, že dotcžení Lyde Poddaní geho 
wczas té dlauho trwalé Walky, netoliko o wssecko gmení swé mnohokráte ale y naposledy k 
wypálení gsou pržissli, ano y w tom od Kralowských Mistodržiczych Nassich, tež Hegtmanuv 
Kraguw, Cžasslawského a Kauržimského, že dotcžena Žiadost o wysazení gmenowanych Jar-
markuw a Trhuw, okolním Sausedum a Obywatelum gich Kaczowskych, w nitcžemž na prže-
kažcze gsauce, Racžili gsme z Milosti a Stiedrosti Nassi Czysaržske a Kralowské, giž psanym 
Prymasowi Konsselum y czele Obczy tehož M�stis Kaczowa Poddanym geho, tu Czysaržskau 
a Kralowskau Milost ucžiniti, a aby zase po t�ch tak wystalych neržestech wogenskych, k wz-
niku a Powstaní pržigiti mohli, nad dot�ene dwa Jarmarky a Trhy na wsseliýaky dobytek, kte-
režby oni každorocžn�, prwní na den Nalezení Swateho Kržiže, a druhy Jarmark na Swateho 
Martina, Trhy pak, jeden w pátek pržed Cžtwrtou Adwentní, a druhý w pátek pržed Kw�tnou 
Ned�li, s osmi dni poržadzb�hlymí a Freyunky obycžeýnymi držiwati mohli, wysaditi, nadati a 
propugcžiti Racžili a timto Listem Nyn�gssim y budauczy gich dotcženych Jarmarkuw rocž-
nich dobitczych, na ty wysazene dni ýakž se wypisuje, a tim wssim Spusobem, ýako gina M�s-
ta a M�stecžka w Králowstwí Nassem d�dicžnem Cžeskem swych Jarmarkuw a Trhuw užiwati 
obycžej magi, tolikež bez wsseho Umensseni a Pržekažky gednoho každého Cžlow�ka, užiwa-
ti mohli, a mocz m�li: nýni y na czasy budauczy. 

A protož pržikazugeme wssem Obywatelum a Poddanym Nassim ze wssech �tyr Stawuw 
diedicžneho Kralowství Nasseho Cžeského, zwlasst� pak Kralowským Mistodržiczym Nassim 
tolikež y Heytmanum Kraguw Cžaslawského a Kauržimského nyniegssim y budauczym, w�r-
nym milym, abyste giž cžasto opacžene Prymasa a Konsseli y czelou Obecz Mestis Kaczowa 
nynegssim y budouczym gich, prži tomto milostiwem wysazení a Nadaní Ržecženych Jarmar-
kuw a Trhuw dobytczich rocžnich nýni y na �asy budauczy gm�li, drželi, a neporussitedln� za-
chowali žadnych gini w tom Pržekážek necžinicze a nikomu ginemu cziniti dopausstiegice a to 
pod uwarowaním Hnievu a nemilosti Nassi Ržysaržské a Kralowské d�diczuw a budauczych 
Nassich Kraluw Cžeskych, tež skutecžneho trestaní. 

Tomu na Sw�domi gsme Pecžet Nassi Czysaržskou a Kralowskou wietssi k Lystu a Ma-
iestatu tomuto pržiwiesyti dati a wniem se wlastní rukau podepsati racžili. 

Dano w M�st� Nassem Widni dwaczateho prwniho dne Miesice Unora Leta Panie Šestna-
cztisteho Ssedesateho kralowaní Nasseho Ržimskeho druheho Uherskeho Patého a Cžeského 
Cztwrtého. Leopold. Pe�e�. Ad mandatum Sacrae Caesarea Regiae Maiestatis proprium. Ne�i-
telný podpis. 

147Tento opis od strany vyhotovený souhlasí s prvopisem nekolkovaným doslovn�. Ze 
soudní kancelá�e c. k. okr. soudu v Uhl. Janovicích dne 23. ledna 1902. Srnka, c. k. kancelis-
ta. 

M�ste�ko Kácov jest známo jako místo zdravé, nebo� dosud vždy uchrán�no bylo nakažli-
vých nemocí. I v r. 1866, kdy v celém okolí �ádila cholera - Kácov byl uchrán�n. 

Politická obec kácovská zaujímá krom� Kácova tyto osady a samoty: Malou Stranu, Ra�i-
noves, Zliv, Zámostí s novým nádražím, Chobotský mlýn a myslivnu Kozinec. 

Znak a právo hrdelní. Za Karla �ejky st. z Olbramovic obdržel Kácov znak v modrém ští-
t� �ervené k�ídlo se st�íbrným spodkem, z �ehož vychází zlatý trojlístek jetelový. 
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Kácov m�l také právo hrdelní. R. 1767 popraven byl poslední pronilec František Machá-

�ek, ale již jen jeho mrtvola, nebo� se sám ob�sil. Po148prava dála se na potupu tupým rý�em a 
poprávce obdržel za to 1 zl. 38 kr. z poz
stalosti viníkovy.439) 

Spolky. P
sobením Václava Vl�ka, rodáka st�echovského, pozd�ji chvaln� známého spi-
sovatele a vydavatele „Osv�ty“, založen byl r. 1862 ochotnický spolek, jehož hlavou sám Vl-
�ek byl. Výt�žek divadelních her byl vždy v�nován dobro�inným ú�el
m a dostoupil na zdejší 
pom�ry dosti veliké výše. 

Hasi�ský sbor založen roku 1876, a dosud chvaln� p
sobí v našich obcích; v�ela�ský spolek 
založen r. 1897, spole�enstvo r
zných živností povstalo r. 1888 z bývalých cech
, „Ob�anská zá-
ložna“ z�ízena r. 1880, pozd�ji Reifeisenka, hospodá�ský spolek, vodní družstvo atd. Správa lesní 
má sídlo v Hrochových Zderadinách. Pro kácovský zdravotní obvod bydlí léka� v Kácov�. 

Pošta. R. 1867 byla zde z�ízena poštovní stanice. Prvním poštmistrem byl p. Fr. Bendl, 
kupec v Kácov�. Až do té doby byla pošta pouze ve Vlašimi, kamž panský posel chodil a též 
privátník
m dopisy roznášel. S po�átku �innosti své byla pošta pouze p�ší. Jeden poštovský 
posel docházel do Vlašim� a druhý do Janovic na nov� z�ízenou poštu. V r. 1869 došlo teprve 
k vozové �ili jízdní pošt�. Dnes jest v Kácov� i telegrafní stanice a pošta dojíždí na nádraží k 
poštovním vlak
m. 

C. k. �etnická stanice o t�ech mužích povolena r. 1868 a r. 1878 byl po�et muž
 na dva 
snížen. 

Obchod. Obchod soust�e	uje se jen o výro�ních trzích - a to hlavn� na hov�zí dobytek; tr-
h
m na kon� se neda�í. Menší obchod provozují domácí kupci, st�ížníci a obilní obchodníci. Pro 
vývoz obchodu zde není. Týdenní trhy se konají v dob� podzimní. Ze zdejších les
 plaví a vyváží 
se hojnost d�iví; také vyváží se obilí, líh a pivo. Zelenina se sem p�iváží hlavn� z Hory Kutné, uh-
lí již po dráze, mouka a kupecké zboží z Uhl. Janovic a Vlašim� a zboží osadnické z Prahy. 

Pro drsn�jší podnebí nev�nuje se ovocnictví náležitá pé�e. Ovocných strom
 ve zdejší kra-
jin� jest pom�rn� málo, ale p�ec da�í se zde pozd�jší t�ešn�, hrušky, jablka a švestky. Ovoc-
ných strom
 školka jest toliko jedna; ale pon�vadž zde les
 hojnost, zvlášt� les
 jehli�natých, 
jest o školky lesní velmi dob�e postaráno. 

Pr�mysl. Mlýny. Na �ece Sázav� stojí panský mlýn, na levém b�ehu jeden a na pravém 
druhý, oba p�i jednom jezu. P
vod jejich sahá do starých patrimoniálních �as
. O obou se již 
�iní zmínka p�i r. 1400 a byly majetkem vrchnosti.439a) Táž je pronajímala mlyná�
m bu	 za 
peníze anebo za obilí. 

Toto za�ízení nezdálo se majitelce panství, vévodkyni z Toskány, výhodným, proto proda-
la mlýn, který m�l tehdy troje složení, �ty�i stoupy, valchu, pilu, 6 korc
 polí a kus louky,439b) 
14. dne m�síce února 1727 Kristianovi Bösovi za 450 zl. rýn. a ro�ní �inži 50 zl. rýn. Mlýn ten 
op�t p�ikoupil r. 1868 císa� Ferdinand, majitel velkostatku,439c) ke svému majetku. 

Kácovské panství m�lo r. 1714 více mlýn
 vodních. Ze soupisu toho r. zhotoveného vyjí-
máme: V m�ste�ku na �ece Sázav� mlýn o dvou složeních, 149s dv�ma stoupami, pilou a val-
chou. V Chabe�icích taktéž na �ece Sázav� mlýn o dvou složeních a pilou. Mlýny tyto jsou na 
vodu spodní. Voda naráží na lopaty, velkého, ale lehkého kola mlýnského a tím p�ivádí kolo 
do pohybu. 

Dále jsou majetkem kácovského zboží: Koutský mlýn s jedním složením a pilou, Chobot-
ský mlýn s jedním složením a Losinský mlýn též s jedním složením. Tyto mlýny jsou na vodu 
vrchní. Leží na menších potocích s prudkým spádem anebo u rybník
 vysoko ležících, aby vo-
da silným nárazem kolo mlýnské (kore�ník) brzo k otá�ení p�ivésti mohla.439d) 

Hrn�írna. R. 1897 založil Josef Koubek hrn�írnu na Zámostí v lesním zákoutí blíže okres-
ní silnice. Má obytní stavení, dílny, pece a skladišt�. Pracuje se na 4 kruzích z materialu škvr-
n�jovského. Vyrábí se kamenina oby�ejná polévaná a pak všecky výrobky do oboru hrn�í�ství 
spadající. Pálí se jen d�evem z les
 kácovských. Závod zcela dob�e prosperoval. Válka však r. 
1914 již závodu ublížila, nebo� d�lníci odešli k vojsku a závod kolísal a r. 1915 odešli i po-
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slední d�lníci a práce zastavena na ten �as úpln�. 

Papírna. Prot�jší mlýn na pravém b�ehu byl ješt� za panování vévodkyn� z Toskány r. 
1760 p�em�n�n v papírnu. P�ipomíná událost tu dosud na štít� vymalovaný její obraz a na po-
lední stran� již nerozeznatelný znak. Kolem mlýna po�aly se stav�ti domky pro d�lníky. R. 
1760 prodala vrchnost papírnu brat�ím Wiesnerovým. V rodin� té z
stala papírna plných 80 
let. Od Wiesner
 koupili papírnu manželé Ratinských a p�etvo�ili op�t na mlýn.439e) 

Pivovar. U �eky pod zámeckým mlýnem stojí pivovar, o n�mž se �iní zmínka již r. 1544. 
Roku 1628 byla spilka v nyn�jší varn�. Když byl r. 1711 odhádán, m�l ceny 1200 kop gr. �. R. 
1914 p�estav�la vrchnost pivovar, jehož m�d�ný kotel 32 hl m��il na várku o 48 hl a za�ídila 
celý pivovar moderním zp
sobem na elektrický pohon a osv�tlení. Na starém m�d�ném kotli 
byl nalezen letopo�et 1615. M�	 byla prodána velmi lacino. Pivovar platí výd�lkové dan� ro�-
n� 1556 korun. 

Lihovar. Níže na �ece pod pivovarem je lihovar, stojí na míst� bývalé vinopalny, která se 
již r. 1688 v knihách panských uvádí. Cen�na byla r. 1711 za 80 kop groš
. V r. 1869 byla 
p�em�n�na na parní lihovar. V tomto novém lihovaru uplatnil �editel lihovarnické školy Kruis 
v Praze sv
j vynález, protože správa velkostatku na z�ízení jeho veškerý pot�ebný náklad zaru-
�ila. Lihovar se výte�n� osv�d�il a tak podle n�ho byly z�ízeny ješt� dva lihovary na velkostat-
ku. Model téhož za�ízení (Vestec) byl vystaven na jubilejní výstav� v Praze. Dan� výd�lkové 
platí 1347 K. 

Dopravní prost�edky. Jako dopravních prost�edk
 užívalo se výhradn� silnic, špatných 
cest a také v dob� p�íhodné i vody. Za to nyní hledí se vhodn� využitkovati drah, které celou 
krajinu naši oživly a dejž to Pán, aby i Posázavskému kraji našemu p�inesly požehnání. 

Kácov má svou faru, p�tit�ídní školu, c. k. �etnickou i telegrafní stanici, nádraží dráhy Po-
sázavské a dráhy Kolín-�er�any, a sv
j obvod zdravotní. 

Kácov dal život Janu Valeriánovi Jirsíkovi, býv. biskupu bud�jovickému, o �eský jih muži 
nejzasloužilejšímu. (Viz o n�m �lánek „Mužo vé  práce“.) 

150KARLOVICE. 

P�i okresní silnici, vedoucí z Uhlí�ských Janovic do Kostelce n. �ernými Lesy, leží as ve 
výši 400 m n. A. dv
r a samota, jindy i ves Kar lo vice . Kolem Karlovic, které leží na plani-
n�, je hojnost ovocného stromoví a dobrého ovoce. Karlovice náležejí ke katastru obce Chrast-
né a mají také této obce �íslování. Dv
r má �íslo 10., obytné stavení �íslo 45. Mimo je ješt�
chalupa �íslo 9 jako zbytek bývalé vesnice, která již r. 1651 byla celá pustá, v nížto se „naléza-
ly rozbo�eny 2 selští gruntové, mající 163 korce výsevu a takové vrchnost k svému dvoru a 
užitku obrátila.“439f) Trat� polní zvány byly na Nesvojn�, U B�ezince a Utopenec. 

Karlovice mají 28 obyvatel - ale t�ch bývá n�kdy více ba i mén�. �elední lid rád se st�huje 
hledaje své lepší a proto v obyvatelích n�kdy ten patrný rozdíl. 

Klimatické pom�ry jsou podobné jako ve všech okolních osadách. Bou�ky �asté, ale ne-
škodné. Krupobití n�kdy slabé, jindy siln�jší, ano i škodlivé. 

Mládež školou povinná, než byla v Úžicích škola z�ízena (1767), chodila do ratajské, od-
tud 6 km vzdálené školy. 

D�jiny. Ve století XIII. byl majitelem Hrazených Rataj Hroznata z Úžic - jinak z Choust-
níka. Od r. 1284-86 byl také purkrabím hradu pražského a v osadách jeho panství nalézaly se 
již tehdy i Karlovice, ves a dv
r. 

151A když koncem XIII. století d�lil své dva syny o statky, p�ipadly synu Arnoštovi mimo 
jiné i Karlovice ves a dv
r. Týž sídlil na novém Talmberku a dle tohoto hradu se také po�al 
psáti z Talmberka.439g) 

Za císa�e Zikmunda byly mnohé statky zastavovány a za vlády krále Ladislava p�ivád�no 
bylo zase všecko do starých kolejí a v té dob� (1454) byly Karlovice ves a dv
r v majetku Jana 
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�abelického ze Soutic. 

Johanka �abelická ze Soutic d�dila ješt� p�ed smrtí manžela svého Prokopa všecky jeho 
statky a mezi nimi byly i v Karlovicích dvory kmetcí s platy, což tu má (o vsi již nebylo �e�i) a 
vložila si jm�ní zd�d�né pro sebe a d�ti podle kšaftu Prokopa, svého manžela, v obnovené 
dsky zemské.440) 

Z rukou rodiny �abelických dostaly se op�t Karlovice ves a dv
r koupí ke zboží talmber-
skému,441) kteréž nyní náleželo Diviši Slavatovi z Chlumu a Košumberku. 

R. 1552 prodal majitel Talmberka Diviš Slavata z Chlumu a Košumberku toto zboží Václ. 
Malešickému rytí�i z �ernožic a na Ratajích, ale hrad byl té doby již pustý. V soupise statk

t�ch p�ipomíná se i Karlovice dv
r442) a od té doby z
stal již u statku ratajského. 

Karlovice náležejí školou a farou do Úžic, poštou, telegr. i �et. stanicí do Uhl. Janovic, 
zdravotním obvodem do Sázavy. Nejbližší stanice železni�ní jsou Uhl. Janovice na míst. dráze 
Kolín-�er�any. 

KASANICE. 

Západn� 2½ km od �estína leží po obou stranách okr. silnice osada Kasan ice . Opodál 
Kasanic, západn�, te�e Losinský potok, nesoucí své vody pod Kácovem Sázav�. Kasanice mají 
23 pop. �ísla a po�ítají se sem také Žichovice, dv
r s lihovarem, mlýn petrovický, mlýn kasa-
nický a samota na „Pile“ a celá osada má 158 obyv. nábož. katolického. 

Domy stojí v zahradách, jsou stav�ny z kamene a cihel, kryty nejvíce slamou. D�ev�ných, 
starých chalup se málo zachovalo. Lomenice jsou bez nápisu, ale mají asi u �ty� chalup také 
kab�ince. Nábytek i od�v podlehl moderní vymoženosti. 

Hlavní živnost obyvatel jest malorolnictví, nádenictví u dvora a v panském lese. V zim�
lid mlátí obilí, pracuje v lihovaru a v lese. Pot�ební �emeslníci jsou zastoupeni �emeslem obuv-
nickým, krej�ovským, ková�ským a tesa�ským. 

Nejstarší rodiny jsou tu rodina Petráskova a Rejhonova. Mládež škole odrostlá v�nuje se 
rolnictví, �emeslu, nádenictví a mnozí navšt�vují m�š�. školu v Uhl. Janovicích aneb ve Zbra-
slavicích. 

Majetek obce má vým�ru 5 ha 56 a 75 m2 a platí se z n�ho 23 K 86 h p�ímé dan�; celá 
obec politická má 996 ha vým�ry, z kterýchž p�ipadá asi t�etina na Kasanice a z nichž platí ce-
lá obec 1350 K 53 h p�ímých daní. Luka se p�stují racioneln� a jsou ve stavu dobrém. Deš�
 a 
bou�í bývá hojn�; r. 1905 byla bou�e s pr
trží mra�en a nad�lala hrozných škod. 

Názvy pozemk
: v Koutech, u Kamen
, ve Stráni, v Dolcích, nad Pilou, ve Zvonci, u Há-
je, u K�ížku, na Škudlin�, v Sej�ku, v �erchov�, v Rokli�kách, v Trninách. Lesy: Sej�ek, ve 
Zvonci. 

Kasanice m�ly r. 1651 dle starých purkrechtních knih 4 rolníky, 1 chalupníka, 1 domká�e, 
1 pustý grunt a ti m�li polností 244 korce, kteréž osívali 66 ozimem a 53 ja�í; ostatní byla lada 
a pole pustá. Ve vsi bylo 10 koní, 2 volské potahy, 16 krav, 18 jalovic, 57 ovcí, 24 prasata. Le-
s
 bylo u vsi 13 str. a ¾ lánu. Také tu byl mlýn o dvou složeních a mlyná� 152Jakub Litochleb 
m�l 4 korce polností, z nichž oséval 2 ja�í a 2 ozimem; m�l 2 kon�, 1 volský potah, 4 krávy, 4 
jal., 13 ovcí a 5 prasat. - Osadníci se zvali: sedláci Adam �ezá�, Martin �ezá�, Ji�í Lán, Vác-
lav Lán, chalupník Jan Moravec a domká� Adam Kaša. Grunt vdovy Lánové vyho�el r. 1694 a 
z
stal neorán a zpustl.442a) 

D�jiny. Beneš z Kasanic byl prvním známým majitelem Kasanic, kterýž zboží své dle vše-
ho postoupil r. 1481 Vond�eji, �e�enému Ondrovci z Jistbice, a ten r. 1487 prodal za 200 kop 
gr. �. Slavatovi z Chlumu a Košumberku d�dictví své v Kasanicích.443) Koncem XV. století 
držel Kasanice a n�kolik okolních vsí He�man Bohdanecký z Hodkova a po n�m d�dil je Ku-
neš Bohdanecký z Hodkova.444) Ten r. 1524 ve st�edu po sv. Mat�ji prodal �ást vsi Kasanic445) 
Jind�ichovi Špetlovi z Prudic446) a od toho se pak dostaly Jind�. Firšicovi z Nabdína.447) Týž 
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byl pánem Zbraslavic a Kasanice náležely v tu dobu k tomuto zboží. 

Pozd�ji dostaly se Kasanice ke zboží �estínskému, jehož majitelem byl r. 1591 Adam Sla-
vata z Chlumu447a) a ten prodal �estin Kostel r. 1602 rytí�i Mazancovi z Frymburka448) a v 
soupise osad jsou také Kasanice. Tento Mazanec již r. 1616 prodal své zboží rytí�i Ladislavu 
Hrob�ickému z Hrob�ic.449) 

A pon�vadž v XVIII. století koupil statky �estínské pán na Kácov�, hrab� Karel Joachim 
Breda a ob� panství v jedno spojil, byly od té doby Kasanice 153(1713) p�ipojeny k statku ká-
covskému a jsou k n�mu po�ítány až do dne volnosti, kteráž poddanému lidu dána byla. 

Kasanická mládež chodila až do r. 1866 do školy �estínské, nyní náležejí Kasanice školou 
a farou do Petrovic II., poštou, telegr. a �etnickou stanicí do �estína, zdravotním obvodem do 
Kácova. Nejbližší nádraží železni�ní jest Kácov na míst. dráze Posázavské. 

KN�Ž. 

Asi p
l t�etího km jižn� �estína m�ste�ka rozkládá se ve výši 460 m n. A. obec Kn �ž. Má 
34 pop. �ísla s 235 obyv. vesm�s katolickými. Domy jsou stav�ny dílem z tvrdého, dílem z 
m�kkého materialu a kryt je hlavn� doškový. U starých chalup v �ís. 6., 13., 20. a 23. jsou 
kab�ince, ale bez nápis
. Domy tvo�í velikou, pravidelnou náves a jsou p�i nich ovocné zahrady. 

Obec rozd�luje se na dv� �ásti; první zove se v „Ouvoze,“ druhá u „Karbanových.“ Zá-
padn� obce n�kolik minut te�e �estínka a východn� pramínek od �enovic sem sp�chá, aby své 
vody vlil do potoka Kraso�ovického a pak se pod vsí jihozápadn� spojil s �estínkou. Na vý-
chodní i západní stran� z�íme vrchy, které m��í na 490 a 465 m n. A. Od�v obyvatelstva zdej-
šího jest dosud dle starého zvyku a tolikéž i nábytek. 

Hlavním zam�stnáním obyv. je zem�d�lství a v zim� práce lesní. Každý starousedlík má 
v�tší neb menší kus lesa a v tom se v zim� pracuje. Hospodá�ství jest v obci p�t v�tších, ostatní 
menší a malé. 

Nejstarší rodiny jsou tu: rodina Petráskova, Sovova, Kolá�ova, Aronova a Cendelínova. 
Mládež po vyjití ze školy z
stává p�i hospodá�ství, nebo se u�í �emeslu, hlavn� zednickému. 

Spole�né jm�ní ob�an
 jsou pozemky ve vým��e 12 ha 87 a a odvádí se z nich 60 K dan� a 
14 K equivalentu; celá obec má vým�ry 222 ha a platí 734 K p�ímé dan�. D�št
 i bou�ek bývá 
hojn�, ale neškodných. 

V r. 1715 náležela obec Kn�ž k rycht� po l ipeské, a byly tu dle staré purkrechtní knihy 
tyto grunty:450) Grunt Koudelk
v jest majetkem Jana P�kného  a má vým�ry 36 str. 1 v�r. a 
14 provazc
, odvádí 4 zl. 13 kr. a 2½ den. platu; fará�i �estinskému 1 v�rtel 2 žejdlíky žita, 1 
v�rtel ovsa, kantorovi 1 snop žita a 1 snop ovsa, k záduší �estínskému z jedné želez. krávy 
ro�n� 11 kr. a 4 denáry pen�z, a má 91 kop gr. �. ceny. Grunt Turk
v od r. 1705 - nyní Pe-
t rásk
v má 36 str. 1 v�rtel a 14 provazc
, odvádí platu 4 zl. 13 kr. a ½ den.; fará�i �est. 3 
v�rt. žita, 3 ovsa, kantorovi 2 snopy žita, 2 ovsa a záduší �est. z jedné želez. krávy ro�n� 11 kr. 
a 4 denáry a má ceny 70 kop a 36 gr. �. 

Grunt Sou�k
v - r. 1717 Šindelá �
v a má 36 str. 24 provazce, odvádí 4 zl. 13 kr. 2½ den 
platu, fará�i 3 v�rt. žita, 3 ovsa, kantorovi 2 snopy žita, 2 ovsa; záduší �est. z jedné želez. krávy 
11 kr. a 4 denáry a má ceny 93 kopy 30 gr. �. Grunt Šindelá�
v - nyní Ji�íka Pet ráska má 36 
str. 21 provazec, odvádí 4 zl. 13½ kr. a ½ den. platu, fará�i �est. 3 v�rt. žita, 3 ovsa, kantoru 2 
snopy žita a 2 ovsa a má ceny 74 kopy. Grunt od roku 1718 Hospodá�
v - nyní T
m
v má 36 
str. 13¾ provazc
 a platí vše jako grunt Petrásk
v; ceny má jen 45 kop gr. �. Grunt od r. 1717 
Birk
v - je nyní Václava Bí rky, má 36 str. 13¾ provazc
 polností, odvádí 4 zl. 13 kr. a 2½ 
den.; fará�i 3 v�rt. žita, 3 ovsa, kantorovi 2 snopy žita, 2 ovsa, do záduší �est. z jedné železné 
krávy 11 kr. a 4 denáry. Grunt Hospodá�
v od r. 1715 - Kostk
v, odvádí platu 1 zl. 25 kr. a 4 
den., fará�i 1 v�rt. a 2 žejdl. žita a tolikéž ovsa, kantorovi 1 snop žita a 1 ovsa, záduší �est. z 
jedné železné krávy 11 kr. a 4 den. a má 13 str. a 14½ provazce polností. Celá obec m�la 229 
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kor., a osévalo se 56 korc
 ozimem, 47 ja�í; ostatek úhory a lada. Bylo zde 11 koní, 3 voli, 23 
krávy, 27 jalovic, 41 ovce a 16 prasnic. 

Hospodá�
v grunt, pozd�ji Kostk
v, byl r. 1671 majetkem Jakub a Pachole . Ten p�idá-
val zedník
m na panské práci v Kácov�, spadl se st�echy, zabil se a grunt osi�el. Vrchnost se 
ho ujala a osadila jej svým poddaným Hospodá�em. (Táž purkrechtní kniha panství kácovského.) 

D�jiny. O Kn�ži již ve XIV. stol. se objevuje písemná zmínka. Když totiž Zbyn�k kn�z za-
ložil na �estin� Kostele kaple oltá�ník
 a oltá�ník
m vykázal mimo 154pozemky i platy na li-
dech, vykázal také mimo jinde 1. listopadu 1309 i platy v Kn�ži.450a) I zdá se dle toho, že Kn�ž 
byla také majetkem jeho a náležela k �estinu Kostelu, na kterémž Zden�k kn�z byl pánem. 
Zápis Zde�k
v pro oltá�níky �estínské per 4 kopy platu na tvrzi i dvoru zapsány byly ješt� r. 
1403. (Liber erect. VIII. 152.) 

Brzo potom p�iznala se P�íba z Pobipes, že d�dictví své v Kn�ži prodala Zde�kovi z Jano-
vic a Veselovi ze Lhoty a že d�dictví to pobipeské jest.450b) 

R. 1487 koupil kmetcí dv
r v Kn�ži Slavata z Chlumu a Košumberku od Beneše z Kasanic 
a p�ipsal k svému zboží 450c) 

Koncem XV. století nacházíme Kn�ž p�i statku hodkovském, pon�vadž byla majetkem 
He�mana Bohdaneckého z Hodkova.450d) Syn tohoto Bohdaneckého z Hodkova, Kuneš, od-
prodal r. 1524 ve st�edu po sv. Mat�ji Kn�ž Michalovi Slavatovi z Chlumu a na �estin� Koste-
le a s tímto dostala se Kn�ž ke Kácovu.450e) 

Ješt� jednou byla Kn�ž za�azena v majetku zru�ském (1603),450f) ale již r. 1608 v �ervenci 
m�síci spadla op�t koupí na Karla �ejku z Olbramovic a na Kácov�.450g) Od té doby, a� mno-
ho r
zných majitel
 na Kácov� vládlo, z
stala již Kn�ž stále p�i zboží kácovském. (Ostatní viz 
Kácov.) 

Kn�ž náleží školou, farou, poštou, telegr., �etnickou stanicí i zdravotním obvodem do 
�estína. Nejbližší zastávka železni�ní jsou Chabe�ice, nejbližší stanice jest Kácov na místní 
dráze Posázavské. 

KOBLÁSKO. 

Poblíž silnice Janovickokácovské, kteráž r. 1859 dostav�na byla, leží ve výši 450 m n. m. 
obec Koblásko  - kdysi zvaná Klobosi ce .450h) Okolí je vyvýšenina, která dosahuje vrchem 
„Hromovsko“ 478 m n. m. Východn� Kobláska te�e potok „Vlkovka,“ který pod Vlkovou 
praménky sbírá a odtud své jméno obdržel. Ústí pod Zderadinami do potoka Losinského. 

V Koblásku jest 31 pop. �íslo s 177 obyv., z nichž 1 jest ev. ref. vyz. Jeden grunt selský 
náležel k I. �tvrti svobodník
 v kraji kou�imském.451) Domy nejsou výstavné a jsou kryty z 
v�tší �ásti došky. Svérázných chalup již tu není. Domy stojí v �adách a každý má ovocnou za-
hradu. Na nepatrné návsi stojí zvoni�ka. Nejstarší rodina je zde rodina Vosátkova. Kroj obyva-
tel
 je moderní, nábytek ješt� z polovice starobylý. 

Hlavní živnost obyvatel
 jest zem�d�lství a nádenictví. Chudší lid hledá výživy u pan-
ských dvor
 a v lesích. Mládež po vyjití školy jde na �emeslo, nebo z
stává doma p�i hospo-
dá�ství anebo jde do služby. 

Osada Koblásko jest spojena s polit. obcí zbizubskou, ale jm�ní své spravuje místní staros-
ta. Osada vládne jm�ním na 2100 kor., jež záleží dílem v hotovosti, dílem v pozemcích (past-
viny a lesy), z �ehož platí 23 K 69 h p�ímé dan�; celá obec politická má vým�ry 1022 ha 53 a 
09 m2, z nichž asi polovice p�ipadá na Koblásko, které platí 495 K 28 h p�ímé dan�. 

Jména pozemk
: Dubina, Kozina, Smr�iny, na Hromovsku a Babišov. U obce je málo luk, 
za to více les
, ve kterýchž p�evládá strom jehli�natý, 155z listnatých pouze habr a olše. Ale 
podivem jsme napln�ni, že ovocného stromoví tak málo se zde p�stuje. A p�ec ješt� tu leží la-
dem mnoho p
dy, která by se mohla zalesniti nebo ovocným stromovím osázeti. Ovšem, škol-
ka ovocná by neškodila. 
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Deš�
 a bou�ek bývá za léto hojn�, jsou ale neškodné. Nemoce nevyskytují se, bohudíky, 

nikdy nápadnou m�rou a cholera zu�ila zde pouze v roce 1866 po válce pruské, ale kolik lidí 
na choleru zem�elo, nezjistilo se. 

Koblásko m�lo r. 1654 rolníka usedlého 1, rolnický grunt pustý 1, chalupníky 3 a pustou 
chalupu 1. - M�lo 104 str. polností, z nichž osévali 17 str. ozimem, 16 ja�í; sedláci m�li 2 ko�-
ské potahy, 3 vol., 11 krav, 12 jalovic a 4 ovce. 

R 1724 náleželo k rycht� vlkovské, panství kácovského a byly tu 4 grunty a 3 chalupy.451a) 
Prvý grunt náležel dle starých knih Janu Kobláskovi - nyní Janu  �ep eláko vi . M�l 44 str. 
21½ provazce. Platil 3 zl. 12 kr. a 1½ den. V obci bylo 6 železných krav a plat z nich rozvržen 
stejnom�rn� k placení, a to 28 kr. k záduší petrovickému. Kantor kácovský dostával 2 snopy 
žita a 2 ovsa. Ceny m�l 130 kop gr. �. Grunt Ševc
v - nyní Václava  Makala  - byl stejn� ve-
liký s gruntem prvním, odvád�l platu stejn�, ale m�l ceny jen 101 kopu gr. �. Grunt Hrubých - 
nyní J i � ího  Nevšímala , byl pustý a proto všecko jm�ní p�ipsáno ke dvoru zderadinskému. 
Grunt Bín
v - nyní J i � ího  Boš t ického . Bína zem�el nezanechav žádných d�dic
v a grunt 
ten byl dle vejnosk
v vypo�ítaných kácovskou vrchností za 233 zl. 46 kr. a 1½ den. p�ipsán 
J i � ímu Bošt ickému, který všecka práva i povinnosti na sebe r. 1724 in contractum p�evzal. 
Byly tu t�i chalupy: Sou kupova ,  Š indelá �o va a  Svobodova . Každá m�la 14 str. 3 v�rt. 
a 18 provazc
 vým�ry, odvád�la 1 zl. 4 kr. a ½ den. platu; k záduší platila z železných krav 9 
kr. 2 den., kantorovi po 1 snop� žita a 1 ovsa. Prvá m�la ceny 37 kop 16 gr. �., druhá 39 kop a 
t�etí 50 kop.451b) O želez. kravách viz II. díl �ást I. heslo Byká� . 

156D�jiny. Ves Koblásko stojí na míst� zašlé osady, která slula Klobosice.452) P�ipomíná se 
poprvé r. 1378453) a náležela tehdy asi již ke zboží polipeskému, pon�vadž, když P�íba z Pobi-
pes p�iznala se r. 1417, že d�dictví své prodala Zde�kovi ze Soutic a Veselovi ze Lhoty, obje-
vuje se v listin� odevzdávací jméno Klobosice (Koblásko).454) 

Poté m�ly statky polipeské, ku kterým Koblásko náleželo, r
zné majitele, od nichž prodá-
ny byly ke zboží talmberskému, kteréž bylo majetkem rodiny z Donína. Z rodiny této p�ešel 
Talmberk k panství ratajskému a majitel zboží kácovského rytí� Jan de Vitte z Lilientálu kou-
pil r. 1628 Hrazené Rataje a p�ipojil je ke Kácovu.455) Od té doby nez
stala panství ta v jedné 
ruce, byla op�t rozd�lena, ale Koblásko z
stalo u zboží kácovského. 

Koblásko náleží školou i farou do Petrovic, poštou, telegr. i �etn. stanicí do �estína a zdra-
votním obvodem do Kácova. Nejbližší nádraží železni�ní je Kácov na místní dráze Posázavské. 

KOCHANOV. 

Jižn� asi 6 km Uhlí�ských Janovic, zahalena v lesích, rozkládá se malá osada Koch anov. 
Je zde 12 pop. �ís. (t�i vyho�elá) se 73 obyv. Domy kochanovské rozestaveny jsou po r
znu v 
zahradách, v nichž se poskrovnu p�stují dobré druhy ovoce. Náves podobá se širší, neuzav�ené 
ulici. Chalupy stav�ny jsou ze d�eva a m�kkého materiálu; nov�jší domy již z tvrdého. Kryty 
jsou oby�ejn� došky a tašky. Valná �ást dom
 má lomenice a kab�ince. Rázovitý vjezd má �ís-
lo 11. a u �ís. 10. je na kab�inci ne�itelný nápis, ale rok 1786. dob�e znatelný. Nábytek starý, 
bezcenný, od�v moderní. 

Obyvatelstvo živí se vesm�s rolnictvím; v zim� vykonávají se vedle mlácení obílí, draní 
pe�í i jiné práce hospodá�ské. D�v�ata pletou �epi�ky a kabátky. Nejstarší rodiny jsou: rodiny 
�erníkova, Brožkova, Zouplnova a Stoupova. Mládež škole odrostlá chodí �áste�n� do školy 
m�š�. v Uhl. Janovicích, z
stává doma p�i hospodá�ství nebo jde také na �emeslo. 

Obecní majetek záleží ve vým��e 3 ha 28 a 35 m2 v pozemcích a odvádí se z nich 96 hal. 
p�ímé dan�; vým�ra celé obce jest 174 ha 2 a 22 m2, za n� odvádí se 526 K 86 h p�ímé dan�. 
Luk u obce je hojn� a p�stují se zavod�ováním a hnojením dosti racioneln�, 

Na zdejších bažinatých lukách, které skoro vesm�s z vypušt�ných rybník
 povstaly, sbírají 
se na svahu vrchu 405 m n. A. pramínky a tvo�í potok Kochanovský, a ten sp�chá dalšími lu-
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kami k Janovic
m Uhlí�ským. Deš�
 zde bývá hojnost; nejv�tší r. 1911 a v minulém století v 
letech devadesátých. Bou�e i krupobití navšt�vují �asto naše okolí a snášejí se stále jen na lesích. 

D�jiny. Na Kochanov� sed�l již ve XIII. století vladyka Kochan. Ten vystav�l zde tvrz a 
ves a z osobního tohoto jména, kteréž zvlášt� v staro�eském rod� Vršovc
 bylo oblíbeno, ob-
držela tvrz i ves jméno Ko chan ov.456) První písemné zprávy o tvrzi pocházejí z r. 1406, kdy 
5. b�ezna t. r. Stanislav z Kochanova pojistil na svém d�dictví v Kochanov� manželce své An-
n� 20 groš
 v�na.457) 

Druhá zpráva objevuje se r. 1440. Tenkráte konal se v �áslavi sn�m �ty� kraj
 a zápis na 
mír zemský podepsal také p�ítomný Václav z Kochanova. 157Páni z Kochanova nabyli statku v 
Chabe�icích a odtud se pak psali Chabe�i�tí z Kochanova.458)

Kochanov dostal se ješt� asi v století XV. v majetek pán
 ze Sternberka a ti p�ivt�lili jej ke 
svému zboží. Ale p�ed sho�ením desk zemských prodal Petr Holický ze Sternberka purkmistru, 
konšel
m a vší obci m�ste�ka Uhlí�ských Janovic v Kochanov� dva dvory kmetcí s p�íslušen-
stvím za 158 kop gr. �.459) 

Za císa�e Ferdinanda I. žádala obec uhlí�skojanovická pána na Sternberce a Uhl. Janovi-
cích Jana Holického, syna n�kdy Petra Holického, aby ji obnovil vklad deskového statku Ko-
chanova v nové dsky. A Holický podal žádost císa�i o svolení. Císa� k tomu svolil v den sv. 
Vincence l. P. 1544. V sobotu po sv. Pavlu na víru obrácení r. 1544 poz
stalý d�dic Petra Ho-
lického ze Sternberka a na Uhl. Janovicích, syn Jan, vložil v dsky zemské dva dvory kmetcí s 
d�dinami, lesy, lukami, s potoky, rybníky, s p�íslušenstvím, to vše, což tu n�kdy blahé pam�ti 
Petr ze Sternberka m�l a držel a prve p�ed sho�ením desk purkmistru, konšel
m a vší obci uh-
lí�skojanovické v dsky zemské kladl v cen� 185 kop gr. �. prve zaplacených, jakž n�kdy otec 
jeho, tak také i on právem zem. tržištím vyplacen jest.460) 

Od té doby jest Kochanov v majetku m�sta Uhl. Janovic. Jak velké zboží toto bylo p�i 
koupi, není nikde zaznamenáno. Purkmist�i a konšelé odprodali 158mnohé pozemky, tak že 
dnes má Kochanov 84 ha 9 a 52 m2 vým�ry a ta jeví se skoro v samých lesích.461) 

Zajímavou historku u Kochanova musíme p�ipojiti. Václav Mírek ze Solopisk462) pojal za 
manželku Johanku z Kochanova. Tuto Johanku p�ilákal k sob� na zámek Jan �abelický ze 
Soutic, pán na Teyn�. I pohnal Mírek solopiský �abelického p�ed pány k soudu komornímu a 
ti 13. dne m. listopadu r. 1508 rozhodli, aby �abelický Johanku z Kochanova vydal Mírkovi, 
manželi jejímu, a ona aby s ním hned šla, a s ním aby byla jako manželka poslušná, Mírek aby 
s ní nakládal jako s pravou manželkou. Stalo se v pond�lí v den sv. Brykcí r. 1508.463) 

Beneš Mírek, Ji�í Bo�ek a Martin z Kou�im� dojeli k �abelickému, aby vydal Johanku, 
manželku Mírka ze Solopisk. A dali sv�domí, že on tak u�initi nechce. „Dlouho jsme �ekali,“ 
praví Martin, „ale purkrabí nám vzkázal, chceme-li jíti dol
, abychom šli, že kázal zamknouti 
zámek. A my šli.“464) To stalo se 11. dubna r. 1510. Johanka p�išla, ale ne na dlouho. 

Již op�t r. 1511 pohán�l Václav Mírek ze Solopisk �abelického k soudu komornímu, že 
mu manželku jeho Johanku z Kochanova zase na zámek p�es nález panský p�ijal a ji vydati ne-
chce. A to sob� pokládá za nevydání 2000 kop gr. �. Vložen p
hon léta 1509 v pond�lí po sv. 
Jiljí.464a) 

I byl vynesen nález J. Mtí. p. Vilémem z Pernštýna na Helfenštýn� s vladykami a J. M. 
král. radami, že �abelický ženu Johanku z Kochanova Mírkovi má vrátit do dvou ned�l od 
dnešního dne, a kdyby tak neu�inil, aby pokutu v p
honu jmenovanou ve dvou ned�lích od 
dnešního dne Mírkovi zaplatil. Stalo se v den sv. Alžb�ty r. 1511.465) Zdá se, že po tomto nále-
zu �abelický manželku Mírkovi ze Solopisk vydal. 

Kochanov byl do r. 1863 p�iškolen do Uhl. Janovic a p�ed tím bývali zde pokoutní u�itelé. 
Od r. 1863 p�iškoleni do Majelovic. Farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí a zdravotním ob-
vodem náleží Kochanov do Uhl. Janovic. Nejbližší nádraží jsou také Uhl. Janovice na místní 
dráze Kolín-�er�any. 
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Poznámky 

1) Arch. zem.: Rust. katastr z r. 1718 �. 3, panství ratajského. - 2) Archiv m�sta Uhl. Janovic a grunt. kniha 
z r. 1655. (Data o s�ítání lidu dle statistiky z r. 1910.) - 3) Dle sd�lení m�stského ú�adu ze dne 20. ledna 
1913, �. 76. - 4) Svatební smlouva mezi Janem Ambrožem, bakalá�em, a Mandalenou, vdovou po Ji�íku 
Tichém z Kou�im�, sepsána jest 21. �íjna 1586 a chová se v archivu kou�imském. - 5) Archiv kutnohorský 
z r. 1559. - 6) Vládní rada Josef Šimek: Pom�ry náboženské v Ho�e Kutné v dob� Ferdinanda I. �. �. M. r. 
1906, a téhož spis „Kutná Hora“ str. 210. - 7) Matrika I. z r. 1682. U�itel ten ženil se 17. �íjna 1683 s Alž-
b�tou, dcerou Daniele Št�pánka, majitele živnosti, nyní p. L. Duba. M�la na grunt� tom 29 kop, 55 gr., 5 
den.; roku 1697 p�ijal Jan Hýbner místo té sumy 5 zl. a jalovici, „která za 5 kop také šacována byla, a tak 
Jan Hýbner na tom grunt� sob�, manželce a budoucím žádného práva nepoz
stavuje“ (Grunt. kniha uhlí�-
skojanovická z r. 1655). - 8) Jan Hýbner a Šimon Veselý byli vyu�eni �emeslu krej�ovskému; m�li dovole-
no v �as mimoškolní �emeslo provozovati. - 9) Grunt. kniha z r. 1655. Dne 1. b�ezna 1720 „p�i skládání na 
témž gruntu“ pat�í obci janovické 16 kop po zem�elém Janu Hýbnerovi; vdov�, staré kantorce, pat�í ješt� 8 
kop. Vdova ta zem�ela r. 1725. (Grunt. kniha II., z r. 1684, list 359.) - 10) Ji�ímu Salákovi byla r. 1719 vy-
kázána hrab�tem „malá hospoda“ (nyní �íslo 172); obec pak ho za souseda p�ijala. (Grunt. kniha z r. 
1684.) - 11) Rodina ta se uvádí již r. 1682. (Grunt. kniha a Matrika I.) - 12) Dne 29. ledna 1750 koupil kan-
tor Jan Veselý nad obcí 48 záhon
 pole za 65 zl. a obecní zahrádku za 6 zl. Na to dal závdavku 25 zl. 
(Grunt. kniha z r. 1739.) - 13) Roku 1808 se oženil s Annou, dcerou Jakuba Vojá�ka, m�š�ana zdejšího. V 
pam�tní knize obecné školy, kterou r. 1870 založil �íd. u�itel Antonín �ervenka, napsáno o n�m, že také 
n�mecky básnil. - 14) Výnos kníž. arcib. konsisto�e ze dne 30. �ervna 1853. - 15) Výnos presidia krajské 
vlády ze dne 23. zá�í 1857, �. 178. Dne 15. �íjna 1857 odevzdal mu baron Voith, krajský z �áslav�, osobn�
toto vyznamenání, p�i �emž konána v Uhlí�. Janovicích zvláštní slavnost. - 16) Kniha zápis
 úmrtních fary 
uhlí�skojanovické. - 17) K illustraci tehdejších pom�r
 školních sloužiž toto: „Podu�itelé A. Rejfí� a Fr. 
Ludvík cht�li se r. 1863 oženiti. Obecní ú�ad vyžádal si cestou soudní na nev�stách Kate�in� Drbalové 
dce�i m�š�ana z Uhlí�ských Janovic z �ís. 124, a Teresii Hromádkové, dce�i lékárníkov� z Kou�im�, re-
vers, mocí kterého se pro svou osobu i pro d�ti, které by z manželství toho byly, v p�ípad� úmrtí manželo-
v� vzdávají veškerých dobrodiní a podpory od obce Uhlí�. Janovic. Reversy ty spolu podepsali c. k. soudní 
adjunkt �istecký, fará� F. Janda a kaplan Mat. Bláha, jako dožádaní sv�dkové. C. k. okr. soud. pak reversy 
ty 28. ledna 1863 stvrdil.“ - 18) Listina má �ty�i odd�lení. Vyhotovena je r. 1767 a ve Vídni 30. zá�í toho 
roku vydaná. Krom� majitelky panství podepsali se jako sv�dkové Jan Fr. von Degen a Donát Josef z 
Mühlensdorfu. (Desky zemské 6, A 3.) - 19) Jos. Ledr: D�je Uhl. Janovic. - 20) Fasse uložena v m�stském 
archivu. - 21) Sd�leno p�edstaveným nábož. obce p. Alfrédem Schwarzem 20. prosince 1913. - 22) Škol. ra-
da Em. Leminger: Kostelík sv. Jiljí v Uhl. Janovicích a jeho malby v presbyteriu. (Památky archaeol. 
XVII. str. 74.) - 23) Mistr Tomáš zval se Tomá š  Klab a l . - 24) Jos. Kramolín maloval také v dob� té v 
kostele sv. Bartolom�je v Kolín�. Vádav † r. 1799 a Josef zem�el v Karlových Varech r. 1801. - 25) Arch. 
arcib. praž. p�i r. 1600-1660, Lib. I. proventuum parochialium. - 26) St�epy jsou ve sbírce m�š�. škol. - 27) 
Milí� je palivové d�íví, které se zuhluje, srovnané v homolovitou kupu (stojatý milí�) aneb v hromadu po-
dobnou skoro ležícímu jehlanci zkomolenému. - 28) Emler, Reg. III. �. 1311, �elakovský, Codex II. 214-
250. - 29) Archiv kutnohorský �. 91 z r. 1509. - 30) V Praze 1348-1419 spo�ítán z nahodilých zpráv 21 uh-
lí�. - 31) P�íklad uhlí�ské poddanosti: R. 1590 27. �ervna dává Adam Slavata z �estína šepmistr
m v Ho�e 
Kutné zprávu, že Dorotu, kr�má�ku, vdovu ze vsi Mitrova, n�kdy ženu uhlí�e jeho Václava Malešického, 
který kr�mu v Mitrov� si koupil a jemu i s d�tmi poddaným jest, kutnohorským propustiti nem
že. (Ar-
chiv kutnohorský �. 4446.) - 32) Archiv kutnohorský �. 122. - 33) Archiv kutnohorský �. 13. - Zikm. Winter: 
D�jiny �emesel a obchodu. - 34) Palacký III. 1.-376. - 35) Da�ický I. str. 55 - 36) Da�ický I. str. 123. - 37) 
Schaller: Kou�. kraj z r. 1788. - 38) Taková hradišt� byla místa, kde se konala shromážd�ní lidu, porady a 
soudy, kde se konaly i ob�ti, kde stály svatyn�. (Dr. L. Niederle: Lidstvo v dob� p�edhistorické str. 638.) - 
39) Letopisec „mnich sázavský“, jeden z nejstarších latinských d�jepisc
 v �echách, vypsal dobu mezi lety 
1125-1162. O jeho osob� nic bližšího není známo. Kronika jeho vydána v „Scriptores rerum bohemica-
rum“ dílu I. - 40) Tržné (denarii forens) byl poplatek, který se platil na trzích ze všeho zboží na nich prodá-
vaného, jakož se zejména uvádí z chleba, masa, obilí, obuvi, šatstva a rozli�ných výrobk
 �emeslných. - 41) 
Erben Regesta I. 90, 149. - 42) Dr. Herm. Jire�ek: „Župy st�edních �ech“ v Pam. arch. II. r. 1857 a J. De-
voty: Popsání kláštera sedlec. r. 1824. - 43) Erben, Reg. I. 179, 180, 275, 285, 290, 316. - 44) Palacký I. 2. 
str. 152-487. - Do té doby mívali páni z Divišova sídlo své v Divišov� na míst� nyn�jšího d�kanství a oko-
lí; p�i n�m založili v dob� nepov�domé kostel sv. Barlolom�je, který r. 1350 jako farní v dekanátu št�pá-
novském se uvádí. - 45) „Janovice“ odvozeno od Jana, který osadu tu založil. Jednotlivý obyvatel osady té 
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zval se „Janovic“, t. j. potomek Jan
v; úhrn všech obyvatel
 byli „Janovici“, týmže tvarem pak nazývala 
se osada týchž obyvatel
. (Srovnej: Gebauer, P�íru�. mluvnice 94.) Ve století XIII. dostala podobná jména 
ostatní p�íponu i ce . - 46) Janovice jsou v hejtmanství n�meckobrodském, broumovském (2), novobydžov-
ském, domažlickém, chrudimském, klatovském, pelh�imovském, v sedl�anském (2, m�stys i ves), sušic-
kém, turnovském, kutnohorském (�ervené Janovice také Janovi�ky zvané, Janovice Uhlí�ské) a vysoko-
mýtském. - 47) �íslování dom
 po�alo teprv 1. �íjnem 1770, dle instrukce ze dne 10. b�ezna 1770 vydané. - 
48) Paprocký, Diadochus o stavu panském. - 49) Palacký, D�jiny II. str. 429. - Zap, �eskomor. kronika II. 
str. 88. - 50) Tingl: Lib. conf. I. 193, II. 74. - 51) Palacký, D�jiny II., str. 173. - 52) Tingl: Lib. conf. I. 2, 6; 
II. 62; V. 231, 284. - Fr. Krásl: Sv. Prokop pag. 230. - 53) Popravce bd�l nad ve�ejnou bezpe�ností, sbíral 
berni královskou a rozsudky soudc
 ve skutek uvád�l. Také pohán�l k soudu zemany, na n�ž bylo žalová-
no. - 54) První manželkou, s níž m�l syna Zde�ka, byla Marketa, vévodkyn� z Korutan. - 55) Archiv �. I., 
145. - 56) Palacký, D�jiny III. I., 422. - 57) Nyn�jší �ást ta zove se „Mišpulky“. - 58) Arcibiskup pak zbroj 
oblékl a Pražan
m za v
dce vojska proti papeženc
m se postavil. Administrátory konsisto�e byli zvoleni 4 
fará�ové pražští. To byl po�ánek konsisto�e podobojí. - 59) Archiv �. I. 149. - 60) Archiv �. I. 150. - 61) Dr. 
Ant. Podlaha: Posvátná místa království �eského I., str. 194. - 62) Smlouva stala se v Krumlov� na hrad� p. 
Rožmberka a sv�dkové Old�ich z Rožmberka, Jan z Riesenburka, Mat�j z Višin, Bušek z Rovného, Karel 
z �ehnic a Aleš z �ihošt� ji podepsali ten úterý p�ed sv. Klementem. (Arch. �. I. 152 a 153.) - 63) Ott
v 
Slovník Nau�ný pod heslem „Sternberkové“. - 64) Dne 20. zá�í 1438 psal poru�ník jeho Aleš ze Sternberka 
z Rataj, kde byl návšt�vou, paní Percht�, matce jeho, list, aby syna svého Zde�ka od pán
 z Rožmberka 
zp�t dom
 poslala, a když Perchta se zdráhala tak u�initi, psal 22. zá�í 1438 druhý list, jako nev�st� své 
milé, jestliže syna dom
 nevezme, tehdy se bojí, že toho zboží záhuby nebude moci staviti. (Arch. �. II. 9. 
a 10.) (Z org. t�ebo�ských.) - 65) Tanner: Geschichte der Helden von Sternberg, pag. 239. - Oba Sternber-
kové, Aleš Holický i Zden�k Konopištský jsou p�edkové dvou rozdílných v�tví kmene Sternberského ve 
XIV. století ve 2 v�tve rozd�leného. V�tev Holických do vym�ení roku 1712 na �eském Sternberce vládla, 
v�tev Konopištských posud kvete, a�koliv p�íjmí toho odložilo. - 66) Toho �asu byl na Sternberce ú�ední-
kem P�ech z Budkovic (Archiv. �. III. 540). - 67) P�i kopání základ
 k dom
m t�m nalezen na tvrzišti ko-
tou� zlatého drátu. - 68) Sedlá�ek, Hrady a zámky: Chrudimsko, str. 63. - 69) Zajímavé dopisy, které sob�
vym�nili Aleš Holický a Old�ich z Rožmberka otisknuty v Arch. �. II. po�ínaje str. 10. atd. - 70) Roku 1446 
k st�edopostí m�l míti Petr Holický, husita, honici �. souboj v Beroun� se Zde�kem Konopištským ze 
Sternberka, katolíkem; svadili se z neznámých p�í�in. P�ední páni zemští namáhali se o smír mezi ob�ma a 
podobá se, že se zdarem. (Archiv �. III. 34, IV. 7.) - 71) Hejtman krajský byl od polovice XV. století funk-
cioná�em politické, vojenské, finan�ní a soudní správy v kraji. - 72) Vým�ra udána není. Nyn�jší vým�ra 
jest 84 ha, 9 ar
, 54 m2 = 146 jiter. Byla vyšší ale v XVII. a XVIII. století obec mnoho pozemk
 prodala 
jednotlivc
m. - 73) Také hrad Leštno r. 1536 obnovil. Ješt� roku 1788 byl uvnit� dvora na pr
�elí severní 
zdi vymalován erb Sternberský a pod ním nápis: Joannes de Stellis Dux et Dominus in Lissno. (Jan ze 
Sternberka v
dce a pán na Leštn�.) - 74) D. Z. 150. F 13. - 75) D. Z. 42. C 20. - 76) D. Z. 5. C 26. - 77) Bylo 
by mu snad pomoženo, kdyby byl proveden testament Petra z Rožmberka ze dne 10. �ervna 1521, kterým 
odkázal Janu Holickému panství Rožmberk a Vítk
v Hrádek. Než testament tento byl p�i�in�ním Jošta, 
Petra a Jind�icha z Rožmberka zrušen. (D. Z. VI. J 14-17, Palacký, D�jiny V. 2, str. 477). - 78) A. Denis: 
Konec samostatnosti �eské, str. 607 atd. - 79) V. B�ežana: Život Viléma z Rožmberka.. - 80) Old�ich Holic-
ký navštívil Francii, kdež sob� oblíbil víru evangelickou reformovanou a k ní p�estoupil. Sídle na Leštn�
dal si vystav�ti proti hradu kostel, v n�mž se svými souv�rci ref. bohoslužbám býval p�ítomen. N�jaký fa-
natik náboženký, patrn� po bitv� b�lohorské, poznamenal o n�m v pam�tní knize m�ste�ka Byst�ice tuto 
báchorku: „Old�ich Holický ze Sternberka zvlášt� zanev�el proti všem obraz
m a sochám, které za modly 
považoval, a proto o jich vyhlazení a zni�ení se staral. Obrazy d�ev�né dal hoditi do ohn� pod kotel, v n�-
mž pivo se va�ilo, ale obrazy samy z ohn� vyskákaly, což se i p�i druhém opakování stalo; vida to teprv 
rozzloben zlo�e�il až hr
za; v tom jeden obraz P. Marie z ohn� vysko�il a tak prudce jej v �elo ude�il, že 
hned o rozum p�išel a do smrti rozumu zbaven z
stal. Ten obraz byl darován císa�i Rudolfovi, který jej 
klášteru sv. Kláry ve Vídni v�noval.“ (P. Ant. Norb. Vlasák: Okres Benešovský, str. 116.) - 81) D. Z. 60. E 
12-13. - 82) Da�ický I., 167. - 83) Ve t�icetileté válce byl hrad Leštno zanedbán. Za �as
 Balbínových stál 
tém�� opušt�n. R. 1872 po�al jej upravovati majitel panství tloskovského �. Dan�k v slohu st�edov�kém. - 
84) Byla pochována v kostele divišovském. Na náhrobním kamenu, nyní zazd�ném na sakristii, �te se: „Tu-
to gest pochowána urozeného … manzzelka, urozená panj Marie Anna z Ržicžan a na Czeskem Sternber-
ce, kteráž gest prostržedkem smrti z toho swieta pogata a v pondielj po nedieli smrtelné … na celém orlogi 
leta 1565.“ Dole erb �í�anský. - 85) Zletilost ustanovena tehdy zákony na 16 a 15 let pro stav panský, na 17 
a 16 pro stav rytí�ský, na 18 a 17 pro stav selský. - 86) Byl� to první zákonník v �echách. - 87) D. Z. 60. E 
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12-13. - 88) Kopa míšenská = ½ kopy �eské, nyní as 2 K 20 h. - 89) Také tento list výsadní „ztratil se“ obci 
po bitv� b�lohorské, kdy vrchnost pivovar zrušila a pozemky jeho ke dvoru panskému p�im��ila. Opis na-
lézá se v archivu kutnohorském. - 90) D. Z. 129. M 5. - 91) Na rakvi jest nápis: Urozený pán, pan Petr Karel 
Holický ze Ssternberka na Czeskem Ssternberce nad Sázawou a Trhowém Štiepánowie sv
g život dokonal 
w nedieli den sw. Wáczlawa mezi 4. a 5. hodinou na noc na pondielj leta 1608. - 92) Sidonie (Zde�ka) tak-
též poh�bena v krypt� kostela divišovského. Nápis na rakvi zní: „Leta 1603 w pátek po sw. Fabianu a Sse-
bestianu mezi 13. a 14. hodinou na celém orlogi umržela gest urozená panj Sidonye Holická, rozená hra-
b�nka z Kuttenšteyna, manzzelka urozeného pána pana Petra Karla Holického z Ssternberka a na Czeském 
Ssternberce a Trhowém Sstiepanowie, kteréž tielo mrtwé w této truhle odpoczjvá a „weselého wzk�jssenj z 
mrtwých k wieczné sláwie oczekává. Byla� staržj let 43.“ - Uložena byla tato paní v rakev cínovou, jsouc 
od�na �erveným rouchem aksamitovým, ozdobena zlatými náušnicemi a zlatým prstenem, na n�mž znak 
Guttensteinský, troje parohy a písmena S. H. z K. 1602 byla vyryta. Tyto šperky chovají se nyní na zámku 
Sternberském. - 93) Byla taktéž poh�bena v krypt� téhož kostela. Nápis na rakvi cínové: Leta Panie 1609 
21. miesyce ledna, ginak we strzedu den pamatnj sw. panny Anežky urozená panj Anna Holická, roz. pur-
krabienka z Donjna na Dalkowicych a Trhowém Sstiepánowie život sv
j dokonala, gegiežto tielo w pra-
chu zemie odpoczjwajíc weselého z mrtwých wstánj oczekáwá.“ - 94) V grunt. knize z r. 1581 �teme: L. 
1612 položil Mart. Šindelá� 1 kop. gr. Ty Jakub písa� d
chodní p�ijal do d
chodu Jeho Milosti pána. Takž 
r. 1613. Podepsán: Voldrzich Holický ze Sternberka - vlastnoru�n�. P�i tom poznámka: „Takové peníze 
Jeho Milost purkmistrovi a konšel
m odevzdati poru�il.“ - 95) Da�ický II. 187. - Dne 9. kv�tna 1618 byl 
ješt� na živu. Stal se téhož dne jménem jeho zápis na statek po Václ. Moravcovi ve vsi Lhot� Janovické, 
který ujal syn Ond�eje �ížka (Grunt. kniha z roku 1581 list 53). - 96) V aktech konfiska�ních p�ichází jedi-
ný Holický ze Sternberka - Old�ich - neznámo v jakém p�íbuzenském pom�ru s pány na �. Sternberce; byl 
obeslán 5. února 1629 p�ed komisi konfiska�ní, ale posel nemohl se ho doptati v kraji chrudimském. 
(Tom. Bílek, D�jiny konfiskace, str. 633.) - 97) Št�pán Ji�í ze Sternberka oženil se s Veronikou z Veitmile, 
s níž dostal Postoloprty. Byl pojezdným na král. panstvích, stal se presidentem komory a r. 1603-23 
hejtmanem n�meckých lén. Víry byl podobojí, ale p�i tom nerozhodný a obojetný. Pro ud�lení majestátu 
se zasazoval, ale stavové mu nev��ili. Od r. 1616 sú�astnil se vzpoury, ale brzy po bitv� b�lohorské 
p�estoupil ke katolictví, u kanclé�e své bývalé druhy tupil a tak p�i statcích z
staven byl. Zem�el r. 1625 v 
Mirešovicích. - Da�ický o n�m napsal: „P�estoupil od evang. religionu k �ímskému a byv pot�ebný v jm�ní 
sv�tském, ou�ad
v a statk
 nabyl. Tak sv�t svými sem tam to�í.“ (Da�ický I., 319.) - 98) O jeho povaze 
sv�d�í �eské dopisy r. 1638-74, jež vydal V. Schulz v Historickém archivu �eské akademie �ís. 14. - 99) 
Ibidem str. 7., 8. - 100) D. Z. 307. D 3. - 101) D. Z. 392. L 11. - V pen�žních záležitostech byl pan Václav Ji-
�í velice opatrný. Dokazuje to i jednání o poz
stalosti matky jeho Alžb�ty, která jemu 4000 kop groš
 dlu-
hovala. Sestra jeho Veronika Polyxena, provdaná z Martinic a pan Jaroslav Bo�ita z Martinic, manžel ne-
božky, druzí dva d�dicové, p�ed ukon�eným jednáním zaplatili rad�ji ze svého r. 1644 panu Václavovi jis-
tinu onu i s úroky celkem 4692 kop, 18 gr. a 2 d. „na tuhé z n�ho pán� upomínání“, aby m�li pokoj, a�ko-
liv vyjednávání o poz
stalosti až p�es r. 1647 se protáhlo. (Histor. arch. �. akademie �. 14.) - 102) Dle se-
znamu vlastnoru�n� otcem Václavem sepsaného, stálo povýšení na kanovnictví olomoucké a pasovské 
5625 zl. 11 kr. Do roku 1672 vzrostly výlohy na n�ho 10.337 zl. 34 kr. - 103) V. Schulz: Korespondence hr. 
Václava Ji�ího Holického ze Sternberka. - 104) V. Schulz, Korespondence hr. Václava Ji�ího Holického ze 
Sternberka str. 42. - 105) Dle seznam
 vlastnoru�n� hr. Václ. Ji�ím podepsaných bylo na panství Sternberce 
samotném dluh
 dne 28. dubna 1668 15.150 zl., dne 5. �íjna 1671 19.850 zl., dne 25. �ervna 1677 dokonce 
22.750 zl. - 106) Grunt. kniha z r. 1655. - 107) Matriky kolínské k r. 1680-1681. Theodor Multzer z Rosentá-
lu byl plukovníkem a hejtmanem kraje �áslavského. Koupil r. 1667 zámek Sv�tlou s p�íslušenstvím za 
3150 zl. rýn. (D. Z. 466. D 6.) P�ikoupil k panství tomu ješt� n�jaké právo dlužní, jež Papenheimovským 
d�dic
m p�ináleželo. (D. Z. 466. D 15) a prodal celé panství 4. ledna r. 1668 za 16.100 zl. Janovi Bartolo-
m�ji z Vernieru. - 108) D. Z. 266. S 3. - 109) V. Schulz: Korespondence Václava Ji�ího ze Sternberka, str. 94. 
- 110) Privilegia jsou napsána na sedmi pergamenových listech, svázaných v �erveném sametu. Kniha pro-
tažena jest h�betem hedvábnou š�
rou barvy bílé, �ervené, žluté a modré, na níž visí pouzdro s pe�etí hr. 
Jana Václava Holického ze Sternberka; též takovou š�
rou protaženy jsou poslední dva listy a na obou 
koncích jsou pouzdra s pe�e�mi sv�dk
; všechny pe�eti jsou dosud neporušeny. Na listu posledním jest 
poznámka: „Tato privilegia jsou psána vlastní rukou Jana Václava Hrubého, rodi�e a souseda m�stýse Di-
višova, na ten �as J. V. H. M. z Sternberka komorníka.“ - 111) R. 1688 pok�t�n 25. dne m�s. prosince Mat�j 
z otce Mat�je Urbana, t. �. �eledína z ov�ína. (Matrika I.) - 112) R. 1692 pok�t�na 8. dne m�s. ledna Anna z 
otce Václava Širokého z vinopalny. - 113) Sternberkové mají v oby�ejném znaku zlatou hv�zdu v modrém 
poli a druhou nad korunovanou p�ilbicí, která mezi dv�ma modrýma k�ídloma orlíma na se položenýma do 
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p
li se skrývá. Když pak cís. diplomem ze dne 24. prosince r. 1661 byla Sternberk
m obou linií hodnost 
�íšských hrabat obnovena, restituována a jim praedikát „vysoceurozený“ p�id�len, užívali Sternberkové pa-
tero zlatých hv�zd v poli modrém; nad nimi spat�ujeme 3 korunované p�ílbice, z kterých t�i muži v tatar-
ském kroji po pás vystupují; nad každým z nich z�íme zlatou hv�zdu; modrobarevné k�ídlo orlí kryje po-
stranního muže, ale prost�edního dv� taková k�ídla objímají. - 114) Z Götz
 (v. Götzen), hrab�cí rod lüne-
burského p
vodu, v �echách v XVII. a XVIII. století osedlý, má na svém p
vodním štít� zlatou a �erve-
nou barvou na zdél rozd�leném dva zelené listy leknínu. Jan z Götz
 sloužil roku 1615 �ech
m, potom cí-
sa�skému v
dci Mansfeldovi a p�ijav r. 1625 katolictví, byl jmenován plukovníkem ve vojsku Valdsteino-
v�. R. 1633 byl povýšen do stavu svobodných pán
; velel r. 1644 v neš�astné bitv� u Jankova jízd� a hned 
na po�átku boje smrteln� byv ran�n, zem�el 6. b�ezna 1645. Nový majitel Uhlí�ských Janovic Jan Maxmi-
lián byl vnukem jeho. - 115) Klusák z Kostelce, jméno staro�eské rodiny vladycké, jejíž erb byly dva zlaté 
hevery k natahování kuší na modrém štít�. Babi�kou Jana Václava byla Hedvika N�nkovská z Medonos na 
Žíšov�. Po svém otci ujal Jan Václav r. 1695 Ba�kov a koupil r. 1741 Hlízov u Kutné Hory. Zem�el v Hlí-
zov� 15. �íjna 1752 v stá�í 78 let jako poslední rodu svého a byl pochován v klášte�e sedleckém. - 116) Z 
Roggendorfu, šlechtická rodina, nyní v Banátu osedlá, povýšena do stavu hrab�cího 16. dubna 1686. Jmé-
no má od obce Roggendorfu v torontálském komitátu v Banát�. Ves téhož jména jest též v �echách v 
okres. hejtmanství plánském (Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräfl. Häuser) a na Morav�
blíže Blanska. I blíže Blanska nedaleko Roggendorfu jest také osada M olen b u rk . - 117) R. 1746 koupila 
Marie Maxmiliána od barona Vraždy z Kunwaldu od panství �ervenohrádeckého 400 korc
 lesa blíž Uh-
lí�ských Janovic, tak zvaných „Herrnbusch“. (D. Z. 585. E 5). Majitel panství radovesnického hr. Vilém 
Pourtalés-Gorgier, šlechtic pruský, p
vodem z knížectví neufchatelského, jenž m�l i �eské statky Tloskov, 
Leštno, Hlubo� a Pi�ín, prodal r. 1890 velkostatek radovesnický a veltrubský Arnoldovi Turnauovi, ob-
chodníku v Kolín�, ale „Herrnbusch“ Jind�. Brumlovi, obchodníku d�ívím v Klatovech. Ten vykácev les 
prodal jej r. 1904 Janu knížeti z Liechtensteina k velkostatku ratajskému. - 118) Puteani, p�íjmení rodiny 
panské, kteráž rytí�ský stav sem z Vlach p�inesla. Jos. Fr. m�l statek Ost�edek u Benešova, který r. 1762 
prodal a koupil Soutice. Zem�el 2. února 1766 v Praze a poh�ben v Souticích. - 119) Kinský, nesprávné n�-
mecké pojmenování staro�eské rodiny nap�ed vladycké, pak panské, potom hrab�cí a nyní i knížecí, jejíž 
vlastní jméno jest Vchynský ze Vchynic a Tetova. Erb: t�i st�íbrné vl�í zuby na �erveném štít�. - 120) Pan-
ství sternberské bylo 4. zá�í 1760 prodáno Václ. Mich. �ejkovi z Olbramovic. R. 1795 koupil panství 
Ferd. Hirsch ze Sternfeldu. Po n�m je d�dil Adolf Hirsch a od roku 1811 Aloisie hr. Somsi�ová ze Saard, 
která je roku 1838 svému synu Adolfu odkázala. Od n�ho je koupil 16. �íjna 1841 Zden�k hr. ze Sternber-
ka a tak dostal se hrad i panství op�t v držení odtud pocházejících hrabat ze Sternberka. - 121) D. Z. 599. K 
12. - 122) Z Liechtensteina knížata, jeden z nejstarších a nejbohatších rod
 v Rakousku, jehož hlava je spolu 
jako pán knížectví Liechtensteinského suverénem. Již okolo r. 1130 vystupuje ve Štýrsku Hugo z L. - Li-
nie štýrská rozší�ila se do Korutan a do Krajiny. Druhá linie byla moravskorakouská, kterou založil Jin-
d�ich z L. - Dnešní knížata pocházejí z v�tve, kterou založil Ji�í III. († 1484). Karel (1569-1627), první 
kníže z L., byl vychován na bratrské škole v Ivan�icích na Morav�. Z ohled
 politických p�estoupil ke ka-
tolictví, byl 20. prosince 1605 povýšen do stavu knížecího a r. 1614 ud�leno mu vévodství Opavské. Za 
�eského povstání postavil se Karel z L. rozhodn� na stranu katolickou, ú�astnil se bitvy na Bílé Ho�e; dne 
17. listopadu 1620 byla mu sv��ena správa �ech a s tím t�žké a krvavé úkoly: potrestání odboje, vojenská 
okupace zem� a rekatolisace obyvatelstva. Zem�el 12. února 1627. Karel z L. rozmnožil nesmírn� bohat-
ství svého rodu. V letech 1622-27 obohatil se lehce z konfiskací. M�l 2 bratry: Maxmiliána a Gundakera. - 
Dcera vnuka Karla z L. Jana Adama Ond�eje Marie Terezie, Anna Felicitas (1694-1772) provdala se r. 
1713 za prince savojského Tomáše Emanuela. Proslula �etnými bohatými nadacemi, jež byla u�inila jako 
vdova. - Maxmilián zem�el r. 1645 jako mnich minoritský; linie Gundakerova drží se dosud. - 123) D. Z. 
732. P 25 a 238. C 11. - 124) D. Z. 910. L 12. - 125) D. Z. 1297, H 26. - 126) Právo toto dal obci privil. v r. 
1692 Jan Václav hrab� ze Sternberka a r. 1713 Anna Amabilie hrab. Götzová roz. ze Sternberka. R. 1733 
stvrdil je císa� Karel VI. a r. 1747 potvrdila právo toto obci císa�ovna Maria Teresia. R. 1850 právo toto 
pominulo. - 127) Z. Winter: Kulturní obrazy �eských m�st. - 128) a) R. 1587 Smil Hrušovský z Hrušova, ma-
jitel mlýna janovického (neznámo kterého), žaloval u soudu m�stského, že mu Václav, mlyná�, škodu ve 
mlýn� u�inil: pytlíky, oškrty i obilí m��i�né ukradl a v�ci ty v Hodkov� Kate�in� Mikšové prodával. Byl 
chycen, k právu do Uhl. Janovic doveden, kde u�inil slib více toho neu�initi, jinak by proti n�mu právem 
útrpným jednáno bylo. b) Ve �tvrtek, den památky Povýšení sv. k�íže r. 1589 u�inil Mat�j Skákalík a J. 
Vítek, Hrušk
v ze�, tento zápis: „Jakož jsme se dopustili toho, že od zlod�j
 v�ci kradené jsme p�ijímali a 
ty v�ci déle u sebe m�li, slibujeme více toho neu�initi. A jestli bychom se toho op�t dopustili, a� katem 
trestáni jsme.“ c) Ve �tvrtek po památce sv. mistra Jana z Husince r. 1590 Petr od Žitavy, syn Václava…, 
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dán jest do v�zení šatlavního pro krádež, jsa ve služb� u pana Bohuslava Holce. Stala se mu zápisem mi-
lost, aby z Uhl. Janovic byl vyveden, grunt
 J. M. pána p�t mil zší�i a z dáli prázden byl a ni�ímž zlým to-
ho na v�ky nám i m�stu aby nep�ipomínal a se nemstil. Pak-li by na gruntech pán� byl postižen, tedy beze 
všeho rozsudku aby hrdlo ztratil. d) R. 1610 v úterý po památce Mlá	átek u�inil na sebe zápis Ond�ej, 
pastucha, a to takový, že týž Ond�ej svým nenáležitým mluvením, slovy k pohr
žce se schylujícími, zlé 
�inil. Slibuje více se toho do smrti nedopustiti, jinak by ihned na hrdle bez rozsudku, ku p�íkladu jiným, 
byl trestán. e) R. 1614 v pátek první v post� tento zápis na sebe u�inil Václav Wandersperk z Lindensteinu 
a to takový: �eho jsem se tu koliv p�edn� proti J. M. vysoce urozenému pánu panu Vold�ichovi Holické-
mu ze Sternberka na �eském Sternberce atd., hejtmanu kraje kou�imského, dopustil a jednoho poddaného 
J. M. pána Vav�ince Machotu zranil, pak n�kolika soused
m z Uhl. Janovic, že je pobiji neb post�ílím, od-
pov�d�l: slibuji, že se více toho ani ni�eho k tomu podobného více do své smrti nedopustím a ni�ím zlým 
žádnému z poddaných J. M. pána se mstíti nebudu; jestliže pak by se kdy toho nejmenšího na mne vyhle-
dalo a já n�jaké pohr
žky �inil neb se mstíti cht�l, tedy ihned abych na hrdle trestán byl. f) L. P. 1676 7. 
máje: „Já Jan Záv�ta, jakž jsem se proti pánu Bohu a své milé vrchnosti provinil nepamatujíc na svou mi-
lou duši, v ned�li Pán� též toho velikého dne o�iš�ování P. Marie sob� jsem nevážil, do stodoly milostivé 
vrchnosti jsem vlezl a tam obilí klepal, pro kteréžto provin�ní na hrdle trestán býti jsem m�l, ale na p�í-
mluvu J. M. pána, pana hrab�te a poctivého ou�adu sob� to odpušt�no mám na ten zp
sob, že do mé smrti 
nic více, nerci-li mé milostivé vrchnosti ani jinému žádnému, nic škoditi jak na statku též na zdraví nechci. 
Kdybych se pak �eho takového dopustil a n�komu n�co ukradl, tedy beze vší milosti a p�ímluv vyhledává-
ní hrdla se udsuzuji.“ (Gruntovní kniha z roku 1581 list 159, 160, 152 a 58.) g) Ji�ík Kumpán ze vsi Man-
�ic dopustil se krádeže vol
. Byl v Uhl. Janovicích zadržen, p�ed rychtá�e a konšely p�edveden a tam u�i-
nil r. 1726 slib: „Já níže podepsaný p�iznávám se, že jsem skrze zlé p�i�in�ní na Boha, své dítky a manžel-
ku a desatero božích p�ikázání, zvlášt� 7. „Nepokradeš“ zapomn�l a p�ed 18 lety v m�st. Uhl. Janovicích † 
Ji�íkovi Zelenkovi, provazníkovi, sousedu janovskému, ve mlýn� p. Bárty v Sázav� no�ního �asu druhého 
vola ukradl, pro kterou krádež jsem se do arestu šatlavního dostal. Tímto se zavazuji, že kdybych se v 
�emkoli podobném dopustil, že se hrdla odsuzuji, podobn� hrdlo ztratiti chci, jakž také do mé smrti niko-
mu se mstíti nechci. To podpisem své vlastní ruky stvrzuji. (Kniha hrdelní z roku 1713.) - 129) Obvodní lé-
ka�e platí v celém okrese okr. zastupitelstvo z pokladny okresu; m�stského léka�e platí obec sama. - 130) 
Vlasák: Okres uhlí�skojanovický. - 131) Kanovník Krásl: Klášter Sázavský. - 132) Bílek: Statky a jm�ní kláš-
terní a D. Z. 952. A 12. - 133) a 134) Vlasák: Okres uhlí�skojanovický. - 135) Bílek: Statky klášterní. - 136) D. 
Z. 3. G 22. - 137) Arch. �. II. - 138) Rel. tab. I. 504, 522. - 139) D. D. 13. f. 198 a 199. - 140) Hrady Sedlá�kovy 
XII. - 141) a 142) Arch. �. I. - 143) D. D. 16. f. 368 a rel. tab. II. 423. - 144) Hrady a zámky XII. - 145) Da�ický I. 
115. - 146) D. Z. 45. A I. - 147) Sommer: Kou�imský kraj. - 148) Manual kolínský. - 149) D. Z. 12. K 40 a Hra-
dy XII. - 150) Arch. �. XIX. 243. - 151) D. Z. 250. D 4. - 152) D. Z. 11. L 9, 16. H 13. - 153) D. Z. 59. F 7. - 154) 
D. Z. 175. C 22. - 155) Da�ický: Pam�ti II. 225. - 156) D. Z. 292. D 17. - 157) Ostatek viz Hraz. Rataje. - 158) 
Strych = stará míra obilní. Rovnala se 1½ m��ici �ili 93,6 litru. Také zvala se korec. - 159) Zápisy komisa�

panství ratajského od r. 1719. Arch. tamtéž. - 160) Gruntovní kniha sta�kovická u c. k. soudu v Uhl. Janoví-
cích. - 161) Original této listiny má v ruce majitel Jan Polesný, �ís. p. 17. v P�ívlace. - 162) Poz
statky desk 
zem. II. 139. - 163) Poz
st. desk zem. II. 424. - 164) Arch. �. XIX., str. 243. - 165) Poz
statky zem. d. II. 424. 
- 166) D. Z. 131. A 1. 136. C 10. N 1. - 167) Ve všech starších historických spisech píše se „Bran d ýsk o“ a 
nijak jinak; není proto správné, m�niti jméno dle libov
le lidu, kterýž �íká: „Jdu na Brandejs.“ - 168) Po-
z
statky Emlerovy II., 139. - 169) D. Z. 250. G 26. (Snad z Hol�ic?) - 170) Sommer: Topogr., str. 75. - 171) 
Palacký: „Popis království �eského.“ - 172) D. D. 13., F 151. - 173) Lib. er. B. XII. K 20 (Oltá� sv. Kate�iny 
v �estin� Kostele.) - 174) Lib. conf. a Acta Jud. - 175) Hrady a zámky XII. - 176) Veselský praví ve svém 
„Pr
vodci,“ str. 86., že za n�ho v Ho�e divné sb�hly se v�ci; mnoho prý sliboval, ale málo dokázal. - 177) 
Hrady a zámky XII. - 178) Vlasák: Okres uhlí�skojanovický. - 179) Rel. tab. II. 225. a D. D. XXI. 261 a 278. 
D. Z. kvat. 250. D 4. - 180) Hrady a zámky XII. - 181) Ott
v Slov. Nau�. - 182) Dsky zem., kvater. 411. N 27. 
- 183) Vlasák: Biblioteka míst. d�jep. - 184) �eské D�jiny Palackého: I. 2. 483., Hrady XII. - 185) D. Z. III. B 
23. (Arch. t�eb. a Hr (Rody.) - 186) D. D. 64; str. 199-200. Hrady XII. - 187) D. Z. 10. E 6 a Hrady XII. - 188) 
D. Z. 145. C 17. - 189) D. Z. 145. G 5. - 190) Emler: Poz
statky II. 436. - 191) D. Z. 8. T 18. - 192) D. Z. 47. G 
15. - 193) D. Z. 11. D 9. - 194) D. Z. 62. F 22. - 195) D. Z. 43 A I. - 196) D. Z. 137 H 25. a D. Z. 188. D 7. a 
Hrady a zámky XII. - 197) U Palackého, Sedlá�ka, Vlasáka a Kotyšky �en � t i c e ; taktéž ve všech starých 
listinách �en� t i c e . V nov�jší dob� ujmulo se již jméno � en t i ce  na dobro. - 198) D. Z. 490. E 6. - 199) 
Knihovna nalézá se v hostinci p. A. Janaty. - 200) Z katastru josefínského r. 1781. Zajisté dle p�stovaného 
zde chmele pojmenováno. - 201) Denis: �echy po Bílé Ho�e, 195. - 201a) Šimák, �. �. M. - 201b) a 202) Farní 
matrika �estinská založena r. 1606. - 203) Arch. arcib. praž. org. (Recepta ab 1698.) - 204) Kronika školní. - 
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205) Památky archaeol. II., 315. - 206) Místop. bibl. d�jep. XII. - 207) Pam�tní kniha farní. - 208) Tomáš zvo-
na� anebo Tomáš konvá� byl mistr Tomáš Klabal. - 209a) Tingl: Lib. I. Conf. 110. - 209b) Tamtéž Lib. I. 142. 
- 210) Postup tento jest výpis z Tingla: Liber Conf. III., IV., V., VI., VIII., XIX., XXIX. Pak Borový: Liber 
erect. 43 p. v., tamtéž V. 50., tamtéž VIII. 52. - 211) Pam�tní kniha farní. - 212) Borový: Jednání I. 92. 107. - 
213) Památky archaeol. 1871-73. - 214) To stalo se 29. ledna r. 1660 - na�ež Kremlich brzo na v��nost ode-
šel. Arch. arcib. pražsk. p�i r. 1660. - 215) Arcib. praž. archiv org. Recepta z r. 1698. - 216) Zápisy v matrice 
z r. 1669. - 217) Arcib. praž. archiv C org. 3./V. 1708. - 218) Arch. arcib. pražského. Acta missionum ab 
1740 org. - 219) Jan Frant. Seidl, rodák �estínský, jest od r. 1912 d�kanem a biskupským viká�em v Holo-
hlavech. - 220) Tab. vet. 169. - 221) Hrady a zámky XII. - 222) Misc. h. III. cap. X. - 223) Borový: Liber. er. - 
224) Emler: Poz
statky I. 451. - 225) Lib. conf. rel. tab. I. 451. - 226) Hrady a zámky XII. - 227) Lib. erec. III. 
307. - 228) Lib. erect. V. 50. - 229) Lib. erect. VIII. 152. - 230) Hrady a zámky XII. - 231) Lib. conf. - 232) a 233) 
Hrady a zámky XII. - 234) Rel. tab. I. 410. - 235) Emler: Poz
statky II. 410. - 236) Riegr
v Slovník Nau�ný. - 
237) a 238) Hrady a zámky XII. - 239) Dsky Z. 3, B 14. - 240) Památky arch. VIII. 402. a Reg. komor soudu. - 
241) Dsky Z. 87, B 36. - 242) Arch. Kutnohorský p�i r. 1542. - 243) Archiv m�sta Bystrého 28. dne m. srpna 
1557. - 244) Dsky Z. 13. A 23. - 245) Dsky Z. 3. G 22. - 246) Dsky Z. 10. E 6. - 247) Hrady a zámky XII. - 248) 
Život Viléma z Rožmberka str. 263. - 249) Arch. kutnoh. p�i r. 1590. - 250) Archiv kutnohorský p�i roce 
1590 �. 4454. - 251) Da�ického Pam�ti I., str. 311 a Vlasák: Okres Uhl. Janovický, str. 112. - 252) Original, 
psaný na pergamenu, jest uložen ve farním archivu �estinském. - 253) Archiv kutnohorský, 30./VIII. 1589, 
�. 4138. - 254) Polena. - 255) Dsky Z. 91, F 12. - 256) Dsky Z. 170. K 5, 176. C 10. - 257) Dsky Z. 131. A 1. a 
176. L 10. - 258) Hrady a zámky XII. - 259) Da�ický II., 158. - 260) Memorabilie statku �estina Kostela v ar-
chivu kácovského zámku. - 261) Dsky Z. 184. N 22. - 262) Dsky Z. 94. L 29, a M 1. - 263) Dsky Z. 136. O 5. - 
264) Dsky Z. 189. I 6 a 296. P 11. - 265) Da�ický I. 294. - 266) Da�ický I. a Bílek: Konfiskace 186. - 267) Dsky 
Z. 141. G 4, 292. D 15 a Arch. mus. - 268) Dsky Z. 296. P 17. - 269) Dsky Z. 301. K 15. - 270) Dsky Z. 143. L 
7, Bílek: Statky klášterní a Slavík: Panství kutnohorské. - 271) Dsky Z. 147. G 21, H 28 a 301. N 27. - 271a) 
Pam�ti Da�ického. - 272) 28. Dsky Z. 315. Q 10 a 466. B 13. - 273) Dsky Z. 29. L 19-23. - 274) Dsky Z. 317. 
H 1. - 275) Dsky Z. 390. E 6. a 391. M 27. - 276) Dsky Z. 393. L 1. - 277) Dsky Z. 394. N 23. - 278) Schaller: 
�áslavský kraj, str. 217. - 279) Dsky Z. 390. E 6. - 280) Dsky Z. 398. M 5. - 281) Památky V. 192 a D. Z. 116. 
D 17. - 282) Dsky Z. 79. L 4. - 283) Matrika založena od roku 1669, str. 133. - 284) Dsky Z. 406, G 26. - 285) 
Dsky Z. 407. H 17. - 286) Dsky Z. 490. E 6. - 287) Tato pam�tní kniha založena od fará�e Jana Malého; po-
kra�ováno v ní od jeho nástupc
. - 288) Hrady a zámky X. - 289) D. Z. 250, D 4 a Hrady XII. - 290) D. Z. 143. 
H 24 a 295. K 2. - 291) D. Z. kvat. 311. K 24. - 291a) Arch. zem. Rustikální katastr z r. 1718 panství kácov-
ského. - 292) Bílek: Konfiskace a Bibl. míst. d�jepis
v XII. - 293a) Místop. Slovník, str. 272. - 293b) Bibl. 
míst. d�j. XII. - 294) Schaller: Kou�imský kraj uvádí již 1788 ve Františkov� 22 pop. �., ale Sommer v r. 
1844 jen 7 s 32 obyvateli. - 294a) a 295) Bibl. míst. d�jep. XII. - 296) D. Z. 250. G 26. (Hrady a zámky XII.) - 
297) D. Z. 8. E 14. - 298) D. Z. 48. B 1 a 85. H 11. - 299) D. Z. 25. B 4. - 300) D. Z. 250. F 17. - 301) D. Z. 4. H 
12. - 302) D. Z. 51. A 6. - 303) Z�ízení zem. od r. 1530-50. - 304) Z�íz. zem. od r. 1564 a 1627. - 305) Mater 
verborum: D�dina = alodium - alodialní statek. - 306) Ju s t i c i á r  nazýval se právní ú�edník patrimonální, 
jenž �ídil na panství v�ci soudní v první instanci. - 307) Palacký: Popis království �eského udává v prvé po-
lovici XIX. století asi 9000 svobodník
. - 308) Liber libertinorum. - 309) Orth a Sládek. - 309a) Ott
v Slovník 
Nau�ný. - 310) Pe�e� tu chová dosud obec. ú�ad. - 311) Viz Nový Samechov. - 312) Emler: Poz
statky I. 137. 
- 313) Archiv �eský XIX. Actum sabbato ante annunciationem beatae Mariae (19. b�ezna r. 1519). - 314) 
Arch. �. IX. Dopisy Zde�ka Lva z Rožmitála z r. 1526 v Arch. t�eb. �. 3895. - 315) D. Z. 4. E 9. F 14. - 316) 
Hrady a zámky XII. a D. Z. 143. H 24 a 295. K 2. - 317) D. Z. 309. D 6. - 318) Sommer: Kraj �áslavský. 
Ostatní o svobodnících viz heslo H o l� i c e . - 319) Palacký: Popis, „Hu� Stará“. Kotyška také „Hut� Staré.“ 
- 320) Freisleben koupil �estin Kostel r. 1673. - 321) �estin Kostel byl prodán r. 1713 a p�ipojen k panství 
kácovskému, jehož majitelem byl hrab� Karel Jachim Breda. - 322) Lieber. confim. I. 1. 79 (Téhov blíže 
Vlašimi. Fara zanikla v XVII. stol.) - 323) O sn�mu �áslavském. - 324) Mnichovice v okresu žižkovském. - 
325) Reg. soudu komor. D XIII. Arch. �es. XIII. - 326) D. Z. 250 D 4. - 327) D. Z. 250. A 18. - 328) D. Z. 4. A 
8. - 329) O svobodnících viz Hol�ice. - 330) D. Z. 55. A 8, 178. O 10, 182 P 2. - 331) D. Z. 16. P 9. - 332) D. Z. 
66. F 7 a 172. O 19. - 333) D. Z. 311. K 24. - 334) a 335) D. Z. 3. L 12. - 335a) Arch. �eskému darována 
p�ímluvou redaktora Josefa Miškovského v �es. Brod�, u n�hož se po�ídil výpis tento. - 336) Viz Rataje 
Hrazené. - 337) O cihelnách viz „Pr
mysl“ v I. díle. - 338) Emler: Poz
statky I. 31. - 339) D. Z. I. 31. - 340) 
Lib. Conf. a D. D. 13. f 189. - 341) Lib. Conf. I. 2. 45. - 342) D. D. 13. f 198. - 343) Hrady a zámky XII. - 344) 
Lib. erec. VIII. f 54. Hrady XII. - 345) Viz Ží š ov . - 346) Poz
st. Emlerovy I. 231 na Ratajích po Narození 
Syna božího MCCCC 51. - 347) D. Z. 2. B 17. - 348) Sommer: Topogr. kraje kou�imského. - 349) D. Z. 145. 
C 17. - 350) D. Z. 145. G 5. - 351) Ott
v Slovník Nau�ný. - 352) Palacký: D�jiny �eské I. 2. 482. - 353) D. Z. 
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III. B 14. a 23. - 354) D. Z. 10, E 6. - 355) D. Z. 145. G 5. - 356) Lib. conf., lib. erect IX. B 6. - 357) Rel. tab. II. 
422. Arch. �eský V. 535. - 358) D. Z. kvat. 3 L 12. - 359) Dle Jos. katastru z r. 1787. - 359a) Výpis z matriky 
jindické. - 360) Starší fasse není nikde zapsána, ale zajisté byla o hodn� menší. - 360a) Pam�tní kniha školy 
jindické. - 361) Lib. Conf. a Palacký: D�jiny národa �eského. - 361a) Emler: Lib. conf. I. pag. 6. a Tomek: 
D�j. Prahy III. 121. - 362) Lib. Conf. I. 1. 6. III. 21. a 69. - 363) D�jiny sepsány dle rukopisu P. Václava Trn-
ky, býv. fará�e v Uhl. Janovicích. - 364) Památky arch. VIII. 231 a Tomek: Praha III. 122. Org. v arch. víd., 
kopiá� v arch. musea �eského. - 365) D. Z. 250. D 4. a Hrady a zámky XII. - 366) D. Z. 29. N 14. - 367) Da-
�ický: Pam�ti II. - 368) D. Z. 130, F. 19. - 369) D. Z. 175. C 22. - 370) a 371) Da�ický: Pam�ti II. - 372) D. Z. 
188. J 12. - 372a) D. Z. 191. F 18. - 373) D. Z. 295. O 13. - 374) D. Z. 304. E 2. - 375) D. Z. 306. J 26. - 376) D. 
Z. 306. N 27. - 376a) D. Z. 316. N 9. - 377) D. Z. 391. A 13. - 378) D. Z. 604. C 27. a 416. H 8. - 379) D. Z. 
490. F 2. - 380) D. Z. 604. C 27. a 416. H 8. - 380a) D. Z. 465. C 1. - 381) D. Z. 875. A 14. - 382) D. Z. 957. L 
11. - 383) D. Z. 1270. G 4. - 384) D. Z. 1275. H 5. - 385) D. Z. 1338. H 15. - 385a) D. Z. 191. F 18. - 385b) Jan 
Pražák, m�št�nín Nov. m�sta Pražského koupil �erné Bláto r. 1601. Viz str. 64. tohoto dílu. - 386) Emler: 
Poz
statky II. 139. - 387) D. Z. 43. A 1. - 388) D. Z. T 47. G 15. - 389) D. Z. 188 D 7. a Hrady a zámky XII. - 
389a) Gruntovní kniha okr. soudu v Uhl. Janovicích. - 390) Viz „D�jiny kácovské“ p�i r. 1597. - 390a) Archiv 
zem.: Purkrechtní kniha panství kácovského z r. 1651 Nro. 15. Str. 157. - 391) Lib. conf. - 392) Pam�tní kni-
ha farní založena 1692 fará�em Kratochvílem. - 393) Arch. zem. lit. A; duchovní p�iznávající tabella panství 
kácovského. Rust. katastr z r. 1714. - 393a) Arch. vik. lede�ského. - 394) Lib. conf. - 395) Dle zápisu v úmrtní 
matrice farní. - 395a) J. R. Wilfling byl komisa�em ve v�cech školních v kraji kou�imském a vydal r. 1789, 
1790, 1791 a 1792 kalendá� u�itelský v�novaný u�itel
m, katechet
m a školdohližitel
m v král. �eském. 
Zem. správa škol. r. 1791 doporu�ila kalendá�e všem sv�t. i duchovním u�itel
m. A. Weiss: Geschichte 
der Theresianischen Schulreform in Böhmen. Víde� a Lipsko u Karla Fromma r. 1906. - 396) Tomek: Re-
gistra dec. 58. - 396a) Lib. conf. - 397) Bibl. míst. d�jepisu XII. - 398) Vlasák: Okres uhlí�skojanovický. - 399) 
Arch. zem. Rust. katastr z r. 1756 (Duchovní p�iznávající tab. panství kácovského.) - 400) Bibl. míst. d�jep. 
- 401) Pam�tní kniha farní. - 402) Pam�tní kniha farní. - 403) Arch. arcib. pražsk. zaznamenává v r. 1750 jeho 
úmrtí. - 404) Arch. arcib. pražsk. Acta missionum ab 1740. - 405) Arch. zem. Domin. katastr. - 406) Pok�til 
20. dne m. �ervna 1798 Jana Valeriana Jirsíka, pozd�ji slavného biskupa bud�jovického. - 407) Lib. conf. I. 
2. 67. - 408) a 409) Hrady a zámky XII. - 410) Lib. conf. V. 120. - 411) D. D. 20., str.68. - 412) Emler: Poz
stat-
ky desk zem. 68. - 413) D. D. 15. 128. - 414) D. D. 16. 356. - 415) D. D. 15. 128. 23 H 2. - 416) Codex Talm-
berk
v. - 417) Regesta kom. soudu. - 418) Tamtéž 6. G, C 9. - 419) D. Z. 5. J 7, 8. G 28. - 420) D. Z. 86. K 16. - 
421) Hrady a zámky XII. - 422) D. Z. 13. G 16. - 423) D. Z. 90. B 6. - 424) Arch. �es. - 425) Archiv šternberský 
v �astolovicích. Kopiá� �. 8. Opis v Arch. zemském. - 426) Ott
v Slovník Nau�ný. - 427) D. Z. 153. F 6. 9. 
(r. 1623). - 428) D. Z. 296. F 3. a 143. B 11. - 429) D. Z. 143. H 24. a 295. K 5. a Bílek Konfiskace. - 430) D. 
Z. 622. D 17. - 430a) Sborník Historický I. 28 a Kolínsko II. 227. - 431) D. Z. 145. C 17. - 432) D. Z. 309. D 6. 
- 433) D. Z. 311. K 24. - 434) D. Z. 478. G 3. - 435) D. Z. 400. D 11. - 436) a 437) Hrady a zámky XII. - 437a) Viz 
dále �estín str. 97 a 98. - 438) Bibl. míst. d�jep. XII. - 438a) Ott
v Slovník Nau�. - 438b) Originaly majestát

sho�ely. - 439) Pam�tní kniha kácovská. - 439a) Bibl. míst. d�j. XII. - 439b) Arch. zemský. Rust. katastr. pan-
ství kácovského. - 439c) Pam�tní kniha m�ste�ka Kácova. - 439d) Arch. zemský. Rustikalní katastr panství 
kácovského z r. 1714. - 439e) Zem. archiv. - 439f) Zem. arch.: Rula panství ratajského z r. 1651 a „Ru s t .  
k a t a s t r“ z r. 1600 (doslovn�). - 439g) Palacký: D�jiny národu �esk. I. 2. a Vlasákova Bibl. místopisná. XII. 
- 440) D. Z. 250. D 4. - 441) D. Z. 256. D 4. - 442) D. Z. 10. E 6. - 442a) Purkrechtní kniha panství ratajského z 
r. 1651. Arch. zem. �. 71. - 443) Emler: Poz
statky 424. II. - 444) Hrady a zámky XII. - 445) D. Z. 2. F 5. - 446) 
D. Z. I. H 9, 7. J 12. - 447) Hrady a zámky XII., str. 202. - 447a) D. Z. 91. E 16. - 448) D. Z. 131. A 1. 136. C 
10. N 1. - 449) D. Z. 138. D 9. - 450) Purkrechtní kniha panství kácovského, založená r. 1724. Arch. zem. �. 
18. - 450a) Bibl. míst. d�jepis
. - 450b) Emler: Poz
statky desk H 139. - 450c) Bibl. míst. d�jepis
. - 450d) Hra-
dy a zámky XII. - 450e) D. Z. 2. F 5. - 450f) Hrady a zámky XII. - 450g) Arch. �. I. 256 a Hrady a zámky XII. - 
450h) Palacký: Popis král. �eského, str. 579, vyd. z r. 1848 a Orth a Sládek. - 451) O svobodnících do�teš se 
u Hol�ic. - 451a) Purkrechtní kniha panství kácovského z r. 1651. (Arch. zemský.) - 451b) Rula panství ká-
covského z r. 1724. - 452) Palacký: Zašlé osady - p�ídavek k „Pop i su  k rá l .  � esk éh o .“ - 453) Histor. 
Slovník místop. - 454) Emler: Poz
statky desk zem. II. 139 a Ott
v Slovník Nau�ný. - 455) D. Z. 295. G 50. 
- 456) Viz Ott
v i Riegr
v Slovník Nau�. „Vršovci.“ - 457) Emler: Poz
statky desk zem. II. 22. - 458) Viz 
Chabe�ice. - 459) Jos. Ledr: D�je Janovic Uhlí�ských. - 460) D. Z. 42. C 20, a D. Z. 5. C 26. - 461) Jos. Ledr: 
D�je Janovic Uhl. - 462) Viz tyto v I. díle I. �ásti, str. 372. - 463) Arch. �. XIII. str. 158. R. III. I. 298. b. - 464) 
Arch. �. XIII. - 464a) Arch. �eský XIX. str. 37. - 465) Arch. �. XIX. 
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KOPANINY. 

Severovýchodn� asi 3 km od m�ste�ka �estína rozkládala se v minulém století osada Ko-
panin y. �ítala 18. p. �ísel s 88 obyv. Byla to osada chudá, ležící uprost�ed lesního panství 
�ervenope�eckého. Vrchnost pe�ecká a správa statku ve Lhot� Kamenné skupovaly, kde se co 
dalo, bouraly, stavební místa prom��ovaly v pole, a tak do r. 1908 m�ly Kopaniny již jen 6 �í-
sel se 30 obyv. 

Týmž rokem Kopaniny vyho�ely a zachrán�no bylo pouze jedno �íslo. Po požáru vyprodali 
se všickni osadníci i se zbylou chalupou vrchnosti �ervenope�ecké. Jejich pozemky i místa 
stavební byly sceleny s pozemky vrchnostenskými na Moranech. V poz
stalém �ísle o samot�
má byt doživotní hajný ve výslužb� se svou manželkou, takže Kopaniny mají dnes 2 obyv. Co 
se stane po jeho smrti s chalupou, dá se snadno mysliti. 

159Kopaniny moranské zmizí asi s povrchu zemského. Bývaly vždy již od pradávna p�ivt�-
leny ke zboží �estinkostelskému a s ním také sdílely osudy jeho. Nyní ovšem veškeré pozemky 
kopaninské i s chalupou p�ipsány jsou Josefu baronu Hrubému z Jelení,466) pánu na Pe�kách 
�erv., Lhot� Kam. a Moranech. 

KOZOJEDY. 

Na jižní stran� m�ste�ka Hraz. Rataj, asi ½ hodiny cesty odtud, rozkládala se ve výši 402 
m n. m. bývalá ves se dvorem poplužním, zvaná Ko zojed y. 

Dnes ovšem po vsi není ani památky a z�íme zde pouze alloid. dv
r a myslivnu, náležející 
k panství ratajskému. Kozojedy mají �íslování m�ste�ka Rataj, kam obcí p�ináležejí. Dv
r má 
�íslo pop. 70. a 71. a myslivna 89. Obyvatel
 je zde kol 25, n�kdy více, n�kdy mén�, pon�vadž 
�ele	 se �asto m�ní. 

Ve vsi byli r. 1651 chalupníci 4, domká�i 2 a 1 pustá chalupa. M�li 36 str. polností a osé-
vali ozimem 20, ja�í 12 str. Krav m�li 7, jalovic 6.466a) 

D�jiny. O vsi a poplužním dvoru nalézáme první písemnou zprávu v XV. stol., když totiž 
2. dne m�s. února 1487 u�inila knížata Minsterberská smlouvu o Hrazené Rataje, že má kníže 
Viktorin jich nabýti, když Aplovi z Fictum peníze zápisné zaplatí, a jen troje hony na pastvin�
„B�ezin�“, která leží p�i rybníce u �erného Bláta, mají z
stati výmine�n� Bernardovi Aplovi z 
Fictum k užívání.467) 

A to se stalo. Viktorin kníže nabyl Hrazených Rataj a ješt� téhož roku prodal celé zboží ra-
tajské Bohuslavu ze Švamberka a Zvíkova468) a ve zboží tom byly také zapsány Kozojed y 
ves a popl. dv
r s poplužím. 

Po válce t�icítileté pustla ves. Vrchnost ratajská skupovala �íslo po �ísle, stavení srovnala 
se zemí a d�diny p�ipojovala ke dvoru. Od toho �asu z
staly Kozojedy - totiž alloid. dv
r, a 
také panská myslivna - spojeny se zbožím ratajským.

Kozojedy náležejí vším do Hrazených Rataj. Nejbližší stanice železni�ní jest Nový Dv
r, 
zastávka Rataje na místní dráze Kolín-�er�any. 

KRALICE A KRALI�KY. (MALÉ A VELKÉ KRALICE.)

Na rozhraní soud. okresu kutnohorského a uhlí�skojanovického, na svahu „B�eziny“, leží v 
pr
m�rné výši 450 m n. m. dv� osady Kral i ce  a  Kral i�ky - také zvané Velké a  Malé  
Kra l ice . Ob� tvo�í jednu katastrální i míst. obec. 

Jména svá odvozují od tvrze kralické, kteráž zde stávala a byla sídlem pán
 Králík
 z Kralic. 
Kralice mají 35 dom
 se 179 obyv., z nichž jsou dv� rodiny israelské; Krali�ky mají 18 

pop. �ísel s 84 obyvateli vesm�s náboženství katolického. 
Domy osad t�ch rozestaveny jsou po r
znu, jsou stav�ny z kamene a kryty v�tšinou došky. 

D�ev�ných dom
 jest již jen n�kolik. Domky v Krali�kách stojí ve dvou �adách; prvá je na 
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stráni, druhá pod ní. Zahrad ovocných jest dosti, ale užitku velkého nedávají. 

160V Kralicích tvo�í domy ulici, kterouž z �ásti probíhá silnice r. 1888 až k Samku vysta-
vená. Táž se nyní prodlužuje tak, že b�hem léta má procházeti celou osadou a za nedlouho 
spojovati oba výše �e�ené okresy, což by ovšem nemálo prosp�lo všem okolním obcím k lep-
šímu spojení s Horou Kutnou. 

Potok Chlistovický, který sbírá prameny své na svahu „B�eziny“, te�e mezi t�mito osada-
mi a tvo�il tu slušný rybník, pod kterým stával mlýn. Hráz tohoto rybníka kralického strhal r. 
1870 velký p�íval. Majitel mlýna upravil hráz a touž r. 1890 strhla op�t pr
trž mra�en. Již ryb-
ník neopravován, ale v louku p�em�n�n. A mlýn vzal tak za své. Menší rybník jest dosud u 
Krali�ek, ale náleží do katastru žandovského. Ostatní rybníky obráceny v luka. 

Hlavní zam�stnání obyvatelstva jest zem�d�lství, kterémuž r
znými pracemi i v zim� se 
pé�e v�nuje. Mládež odrostlá z
stává doma p�i hospodá�ství, z �ásti jde do služeb, z �ásti na 
�emeslo a také n�kte�í na studie. 

Jména nejstarších rodin jsou ve Velkých Kralicích rodina Michalova, Ka�erovských a 
Balvínova; v Krali�kách Vojtova, Láz�ovských a Ptá�kova. 

Krali�ky nemají žádného obec. jm�ní; celá osada má vým�ry 68 ha 42 a a platí p�ímé dan�
139 K 42 h. Velké Kralice mají dva domky, pole a luka a to: 27 ha 57 a a 33 m2, z kteréhož 
jm�ní platí 73 K 84 h; vým�ra celé obce obnáší 163 ha 15 a a za ty odvádí se 951 K 86 h p�í-
mých daní. Jména pozemk
 u obou Kralic: Na Vrších, v Modlijov�, na �tvrti, Stránská, pod 
Vrchy a u Lom
.469) 

V Kralicích za�ídili sob� ob�ané na podn�t starosty p. A. Míchala hospodá�ský spolek, Re-
ifeisenku a sbor hasi�ský. V obci stojí dosud panský špýchar, který by se dob�e hodil k n�ja-
kému pr
myslovému podniku. 

D�jiny. O Kralicích máme první písemnou zprávu již ze XIII. století, když totiž vladyka z 
Kralic Bolesud podepsal se sv�dkem na listin� králem Otakarem r. 1226 vydané klášteru lito-
myšlskému.470) R. 1328 jmenuje se tu Petr �emdih z Kralic, který zde byl sed�ním na svém 
vladyckém sídle.471) Po n�m p�ipomínají se sed�ním na tamní tvrzi r. 1380 vladykové Jan a 
He�man z Kralic, kte�í byli t. �. kolátory blízkého kostela sv. Jana v Krsovicích. A r. 1390 p�i-
pomínají se He�man z Kralic a Jan syn jeho472) a r. 1409 Jan Králík z Kralic a r. 1415 jmenuje 
se tento Jan z Kralic mezi �eskými bojovníky. (Vávra - Hist. sbor.) R. 1499 obdržel Zbyn�k 
Kralický z Kralic od krále mocný list na kšaftování.473) 

Prodlením XV. století stali se majetníky Kralic vladykové z Ostrova, kte�í odtud se pak 
psali Krali�tí z Ostrova. Burian Kralický z Ostrova m�l r. 1535 rozep�i v Ho�e Kutné s Miku-
lášem z Prach�an o 80 kop gr. �. Sám Prach�anský praví: „Jel jsem do Prahy k p
honu pro Bu-
riana Kralického“ a roku 1536 praví: „m�l jsem soud s Burianem Kralickým o 80 kop gr. �. 
Páni šepmist�i mu rozkázali, aby mne s pokojem nechal.“474) Burian byl však �lov�k nepokoj-
ný, byl sudi� a ješt� r. 1536 pohnal ku právu Horskému pí. Helenu Hanyké�ku, že se uvázala v 
d
m jeho Sixtovský v Ho�e Kutné. O výsledku není zachovaných zpráv.475) Tento pán Kralic-
ký také se podepsal 14. dubna 1530 Kralický z Ostrova a na Krsovicích.476) 

R. 1530 8. dne m. zá�í vznesl týž Kralický suplikaci na purkmistra a konšele m�sta Kolína 
u nejvyšších hejtman
 království �eského, že jeho osobu obstavila477) na jarmarce v Kolín�
Anna Hubášková a nejvyšší hejtmané Jan 161z Vartemberka, Vojt�ch z Perštejna, Radslav Be�-
kovský a Volfart Planknar se Buriana ujali a vy�kli, že taková v�c nenáleží, aby osoba stavu 
rytí�ského m�stským právem obstavena býti m�la.478) 

Kralice byly r. 1542 majetkem Jind�icha Firšice z Nabdína a ten zd�d�né zboží prodal Ma-
t�ji z Ostrova za 1100 kop gr. �.479) Mat�j byl pánem zboží kralického spole�n� se svou man-
želkou Dorotou z Kamenice.480) R. 1557 odevzdal zboží kralické syn
m Jind�ichovi a Krišto-
fovi a ti nemohouce platiti zd�d�ný dluh 1200 kop gr. �., prodali r. 1582 d�dictví tvrz i ves 
Kralice s dvorem poplužním, pivovarem, mlýnem a pilou481) a podacím kostela, jenž slove 
Krso vice  � .  Sv.  Jan , Pavlu Hraba�ovi z P�erubenic a na Pe�kách za 3000 kop gr. �. a týž 



  107 
p�ipojil je ke zboží pe�eckému,482) od kteréž doby p�i tomto zboží Kralice i s p�ísl. držány byly. 

Pavel Hraban� z P�erubenic p�ikoupil drahn� statk
 v okolí, mezi nimi byly mimo Kralice 
i Krso vice ,  K �e�ovice ,  Onomyšl  a  Nepo m�� i ce .483) A� Hraban� staral se pe�liv� o 
své poddané, aby se jim dob�e vedlo, nicmén� m�l i poddané, kte�í za blahobytem pokulhávali. 
D
kazem toho, že 7. dne m�s. listopadu 1608 již po n�kolikráte žádali Kutnohorští Pavla Hra-
ban�, aby p�im�l své poddané v Kralicích ku placení starých dluh
.484) 

162Hraban� zem�el 30. kv�tna 1618485) a celé zboží pe�ecké a vše, což tam m�l i s osadami 
horskými, d�dila stará vdova Kate�ina Hraba�ka z P�erubenic, sestra Pavlova, ale již r. 1623 
musela je prodati Vilému z V�esovic, nejvyššímu mincmistru král. �eského.486) R. 1633 byla 
tvrz kralická již pustá a ke dvoru zdejšímu se držely jen 3 lány rolí, ale hojn� luk a 16 lán
 lesa. 

Po válce t�icetileté byli zde r. 1651 jen �ty�i osedlí sedláci Václav Chlubka, Jakub �erný, 
Mat�j Doležal a Mikuláš Jirášek, majíce 24-60 korc
 polí, dále tu bylo šest chalupník
 Adam 
Koutský, Madlena Koutská, Václav a Matouš, uhlí�i, Jan Veverka a Jan Smetana a pak jeden 
zpustlý grunt „Kubátovský“. Celkem bylo p�i obci 215 korc
 rolí, z nichž se osévalo 51 korec 
ozimem a 43 ja�í. Ve vsi bylo 7 koní, 3 voli, 25 krav, 23 jalovice a 5 prasat. Lesem porostlých 
polí bylo 115 korc
. Jedno stavení zkažené bylo majetkem rolníka N., který „a�kol iv  s t a-
ven í  nem
že už í t i ,  však p o l í  svých  n áleži t�  u žívá a  také po tah
  a  dob ytka  
má sdost a tek,  vid� lo  b y se  nám,  ab y mezi  po�e t  osed lých  obsažen  b yl“, pra-
ví komise ve svém protokole.487) 

R. 1670, když byl majitelem zboží tohoto hrab� Hanuš Fridrich z Trautmansdorfu, pán na 
Pa�kách Hraba�ových, rozkázal dv
r kralický, p�i n�mž bylo 210 korc
 rolí, zrušiti a na míst�
jeho založiti osadu, kterou nazvali Krali�ky �. Kralice Malé. R. 1714 bylo v obou osadách 14 
sedlák
 a chalupník
, 10 rolník
, kte�í byli vysazeni pod úrok na panských pozemcích. Úhr-
nem obd�lávali 406 korc
 rolí a luk na 24 vozy sena a na 3 vozy otavy.488) Po této dob� mluví 
se pak jen o Velkých a Malých Kralicích, nebo v
bec o Kralicích a Krali�kách. D�jiny obou 
osad splývají odtud v jedno. 

Po Trautmansdorfovi byl majitelem t�chto „horských  o sad “489) hrab� Karel Jáchim 
Breda a r. 1754 koupil zboží to svob. pán z Koch
; syn jeho Bohumír prodal pak celé panství 
r. 1795, tedy i Kralice a Krali�ky, svob. pánu Leopoldovi Hrubému z Jelení, v jehož rod� se 
dosud drží.490) R. 1760 bylo v Kralicích 6 polosedlák
, 7 chalupník
, 5 domká�
, mlýn, kr�ma 
a kovárna. V Krali�kách bylo jen 12 domká�
.491) R. 1880 bylo v Kralicích 198, v Krali�kách 
97 obyvatel
. R. 1890 byly v Kralicích 34 domy se 173 obyv.; v Krali�kách bylo 19 dom
 s 93 
obyv.491a) Nyn�jším majitelem panství pe�eckého jest svobodný pán Josef Hrubý z Jelení. 

Kralice i Krali�ky náležejí farou do Sud�jova, školou do Krsovic, poštou, telegr. a �etnic-
kou stanicí i zdravotním obvodem do Uhlí�ských Janovic. Nejbližší nádraží jest v Malešov� na 
míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

V Kralicích narodil se básník Antonín Chalupa. (Viz �l. Mužové práce.) 

163KRSOVICE. (SVATÝ JAN.)

Východn� silnice kolínsko�estínské poblíž žandovského kopce „B�eziny“ rozkládá se 
6½ km od Uhlí�ských Janovic vzdálená, 500 m n. m. ležící, stará osada Krsovice , všeobecn�
zvaná Svatý Jan . Tvo�í s Kralicemi a Krali�kami jednu politickou i katastrální obec. 

V Krsovicích bydlí ve 27 domech 117 obyvatel
. Domy jsou ješt� nazvíce rázu starého, 
stav�ny z kamene i ze d�eva, kryty slamou i šindelem - málo taškami. Stojí ve dvou �adách po-
dél cesty, kteráž v brzku se má zam�niti v silnici, a tvo�í nepatrnou náves, na kteréž stojí škola. 
Pode vsí jest 14 ha 82 a velký rybník, osazený kapry. Napájen jest pramenem, který vyvírá na 
blízké louce Petrá�kov�. P�ebývající voda vytéká na sousední luka, na nichž se utvo�il pot
-
�ek, který spojuje se s potokem žandovským a nese vody své ke Kralic
m. To� po�átek potoka 
chlistovického, kterýž pod Sionem padá do Vrchlice. Dešt� p�icházejí oby�ejn� se strany zá-
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padní a nejsou �asté; bou�e a v�try �asté, ale neškodné. Krupobití navšt�vuje z�ídka zdejší 
obec; r. 1905 �ádilo velmi zhoubn�. 

Obyvatelstvo živí se vesm�s malorolnictvím; v zim� d�lá d�íví v lese panském a d�eváky. 
Ženy a dívky pletou �epi�ky a kabátky ve velikém rozm�ru a v Uhl. Janovicích je prodávají 
obchodník
m. Mládež škole odrostlá z
stává doma, nebo jde na �emeslo. Nejstarší rodiny jsou 
zde: rodina Doudova, Ebenhochova, Fialova, Chuchvalcova a Tomáškova. Až na rodinu 
Chuchvalcovu ml., která je bez vyznání, je veškeré obyv. katolické. 

Jm�ní obec nemá žádného. Vým�ra celé obce obnáší 79 ha 48 a, z nichž se platí 316 K 
80 h p�ímé dan�. 

Škola. Od nepam�ti navšt�vovaly d�ti školu sud�jovskou a rodi�e platili jakýsi poplatek 
u�iteli, který d�ti dobrovoln� zde trp�l. Z kroniky školní uvádíme krátce toto: Jistý pokoutní 
u�itel František Strništ� (bratr u�itele sud�jovského) p�ist�hoval se do Sv. Jana a dítky svato-
janské po staveních vyu�oval. Pozd�ji 164sem docházely také d�ti z blízkých osad a bylo jich 
78. Z toho seznána všemi p�edstavenými i ob�any pot�eba, by se z�ídila ve Sv. Jan� škola.492)

Žádost r. 1812 byla p�ízniv� vy�ízena; šest osad od lok. školy sud�jovské, a to: Sv. Jan, 
Kralice, Krali�ky, Všesoky, Verný�ov a Švabinov odpadlo a p�id�leno k této nov� povolené 
škole a Frant. Strništ� ustanoven u�itelem. 

Nežli ku stavb� školy došlo, vystav�l si Strništ� domek na obecním pozemku se svolením 
ob�an
 a zavázal se, že v n�m bude mládež vyu�ovati do té doby, než bude postavena škola 
nová. Strništ� vyu�oval ve svém domku až do r. 1822. Domek stál na nyn�jší zahrad� školní a 
m�l �. 20. Strništ� byl r. 1822 pro r
zné delikty ze služby propušt�n a ustanoven na jeho místo 
za u�itele a kostelníka Mat�j Sedlá�ek roz. z Mnichovic a vyu�oval (od r. 1822 až 1824) v 
tomtéž domku �. 20. Bývalý u�itel Strništ� zem�el a d�dicové nastupovali, aby ze svého bará-
ku školu odstranili, pon�vadž smlouva byla sepsána se svolením jich otce a nikoliv také s d�-
dici. A když tak stalo se, bylo u�iteli Sedlá�kovi op�t st�hovati se z baráku a tím zp
sobem 
st�hovacím d�ti vyu�ovati. Sedlá�ek rozmrzen prací takovou vzdal se u�itelování a dosazen 
sem Josef Fo�t (1824-31), pomocník z Pe�ek. Útrapy, které Sedlá�ek prod�lával, nastaly Fo�-
tovi také. On sám vrchnosti pe�ecké své svízele a trampoty sd�loval a tato kone�n� najala ba-
rák od d�dic
 Strniš�ových pro pot�eby školní. 

Než barák Strniš�
v nevyhovoval nijak ú�el
m školním, zvlášt� když mládeže školní p�i-
bývalo. P�ikro�eno kone�n� r. 1830 k stavb� vlastní budovy. R. 1832 byla dostav�na, od loka-
listy sud�jovského P. Josefa Grigara vysv�cena a ú�el
m školním odevzdána. Tak m�li nyní 
Svatojanští svou vlastní jednot�ídní školu a u�itelem r. 1832 zvolen Jos. Fiala. 

V r. 1882 bylo již 163 d�tí, a proto povolila c. k. zem. škol. rada školu v zásad� rozší�iti o 
druhou t�ídu. Teprv r. 1884 koupila obec školní Strniš�
v domek �. 20 za 650 zl. a p�ikro�ila k 
upravení školy pro dv� t�ídy. Plány a rozpo�ty sd�lal Jan Zvoník, okresní stavitel v Uhl. Jano-
vicích a stavbu školy vydražil p�i ve�ejné dražb� za 2640 zl. Jan Štolba, rolník ze Všesok. 
Stavba pokra�ovala velmi rychle, tak že ješt� školním rokem 1884-5 byla druhá t�ída otev�ena. 

Žactva p�ibývalo tak, že r. 1910 pomýšleno na op�tné rozší�ení školy. C. k. z. šk. r. výno-
sem ze dne 1924./XI.10 �. 54.124 povolila v zásad� rozší�iti školu krsovickou o t�ídu t�etí a vý-
m�rem c. k. z. šk. r. ze dne 1914./II.11 �. I.-754 povolila její otev�ení. Dnem 1. kv�tna 1911 vy-
u�ovalo se již ve t�ech t�ídách. Pon�vadž ve šk. budov� není místa pro t�ídy t�i, najata byla v 
Kralicích v �. 4 místnost pro t�ídu t�etí, a sem chodí ze všech osad žáci v�kem do t�ídy t�etí pa-
t�ící. O nové budov� školní bude se rozhodovat pozd�ji. 

P�íjmy prvých u�itel
 nebyly závid�ní hodné. Stojí ve staré pam�tní knize školní r. 1844 
založ. o nich toto: „Právo a mocnost nyn�jšího u�itele p�i škole svatojanské (krsovické). 

I. U�itel má právo všechny ke škole schopné dítky, též i odrostlou mládež pro opakovací 
hodiny dle p�edepsaných zástoj
, ustanovených dn
 a hodin, v �eské �e�i piln� v náboženství a 
ostatních literních vyu�it; též m
že i mládež v muzice dle možností vzd�lávat. Od vyu�ování 
literního též náboženství týhodního platu 1, 1½-2 zl. m
že požadovat. 
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165II. U�itel u Sv. Jana jest spolu kostelníkem, kdež povinen jest p�i službách božích jakož-

to kostelník posluhovat, za�ež odm�n�n jest 1 zl. 10 kr. ro�ního platu. Pak dále má pro tam�jší 
kostel sv. Jana bílé prádlo �istiti neb práti, kostel vymetati, lampu obstarávati máslem, za�ež 
2 zl. 48 kr. ro�n� obdrží.“ 

Posloupnost u�itelstva. Vedle známých již u�itel
 Frant. Strništ�, Mat�je Sedlá�ka, Jos. 
Fo�ta a Jos. Fialu (1832-60) byli tu ustanoveni: Prokop R
žek (1860-62), Antonín Kruliš 
(1863-69), Em. Bayer (1869-72); Jan Mašín (1810./XI.72-24./XI.73), op�t Prokop R
žek (1874-
82), Karel Felix (1882-84 a �íd. u�. -1902), Vilém �ížek (1884-85), Jos. Ro�ek (1885-89), Ka-
rel Paul (1890-91), Karel Hocke (1891-92), Evard Lidmila (1892-96), Ant. Beneš (1896-98), 
Frant. Ho�enský (1898-1909), Rudolf Šporcl (1902-03), Antonín Volenec (1903 ½ r.), Jose f 
Fet r  (1903 �íd. dosud), František Machá�ek (1911/11-16/1207), Václav Pato�ka (1909-10), Ant. 
Nejepínský (1911-12), Ant. Pilc (1912-13), Karel Samek (1912-13), Jaromír Dosko�il (1 m�s. 
1913), Jaroslav Konvi�ka (2 m�s. 1913), Jan  P rocházka (1913 dosud), Lad is lav Pel c
(1913 dosud). 

Industriální vyu�ování povoleno r. 1882 a byly zde následující u�itelky: Marie Jelínková 
(1882-85), Eliška Mužíková (1885-86), Anna Men�íková (1886-89), Marie Šalatová (1889-
1906), Anežka Plevová (1906-08), Marketa Kašparová (5 m�s. r. 1908), a op�t Mar ie  Ša lá -
tová  prov.  Andr lo vá (1908 dosud). 

166Posloupnost p�edsed� a dozorc� míst. šk. r. Posloupnost p�edsed
 m. šk. r.: Jos. Zadra-
žil (1864-82), Jos. Chalupa (1882-84), Jos. Michal (1884-96), Josef Balvín (1896-99), Jos. 
Kruliš (1899-1902), �en�k Kruliš (1902-06), Ant .  Michal  (1906 dosud). 

Místní školní dozorci: Jan Pecl (1878-82), Jos. Havránek (1882-84), Ant. Chuchvalec 
(1884-96), Václ. Douda (1896-1903), Ant. Michal (1903-1906), �en�k Kruliš (1906-09), Josef 
Pekárek (1909-14), Václav Váša (1914 dosud). 

Náboženství katolické obstarává farní ú�ad sud�jovský a nábož. evang. aug. vyzn. farní 
ú�ad opatovický na �áslavsku. 

P�iškolené obce ke škole krsovické jsou: Krsovice (Sv. Jan), Kralice, Krali�ky, Všesoky, 
Verný�ov, Švábinov a Pivnisko. 

Fara a kostel. Na severní stran� obce založen byl v první polovici XIII. stol. kostelík ke cti 
sv. Jana K�titele, kterýž dle pov�sti založil jeden uhlí� ze Žandova na pod�kování Bohu za to, 
že p�i kácení strom
 na milí�e493) nalezl na tom míst� v zemi veliký poklad.494) 

A pov�st tuto potvrzuje latinský nápis na desce, visící v chrámku tom. Nápis pochází z r. 
1744, když za P. Frant. Ig. Gregory nebovidského a spolu zdejšího fará�e byl kostelík v podo-
b� dnešní obnoven. 

Kostel, kterýž náležel k dekanátu kou�imskému, m�l v druhé polovici XIV. stol. svého fa-
rá�e a týž odvád�l 12 gr. poloro�ního desátku. Podací právo provozovali p�i kostele nedaleko 
odtud usedlí vladykové z Kralic.495) V dob� p�edhusitské byl kostel již farním. R. 1623 zanikla 
fara, když zdejší luteránský fará� musel odejíti.496) Kostel stal se pak filiálkou farního kostela 
nebovidského a zval se pak jen kaplí. 

Prvním známým fará�em byl r. 1355 kn�z Petr; po n�m podal vladyka Jan, �e�ený z Ta-
nenberka, He�mana Svatoslavova roz. z Loun za fará�e k Sv. Janu,497) kterého fará� be�ický 
(rašovický) ke kostelu uvedl. 

Když po r. 1380 zem�el kn�z He�man, podali vladykové He�man z Kralic a syn jeho kn�ze 
Jana a r. 1390 svolili, aby týž Jan sm�nil místo s Vav�incem, fará�em otrybským. Tohoto fará-
�e uvedl ke kostelu krsovickému kn�z byká�ský.498) 

V XV. v�ku byl tu fará�em Mikuláš, kn�z ze Zbraslavic, kterýž byl také správcem �i kap-
lanem kaple Božího T�la v Praze.499) S tímto kn�zem vym�nil si místo Václav, fará� z Lu-
�ic.500) V XVI. století byli obyvatelé ješt� podobojí; nebo� náležely ke konsisto�i kutnohorské, 
když ji biskup Filip Villanuova zde z�ídil. Tak aspo� dokazuje vládní rada Josef Šimek ve spi-
se Hora Kutná v XV. a XVI. století, když praví: „V Krysovicích kostel sv. Jana; fara byla, 
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již není. Kolátorem je p. Matouš na Kralicích.“ (Str. 169.) Od t�ch dob mizí zápisy o dalších 
osudech tamních fará�
 a fary. 

Vladyka Jan Králík z Kralic prodal p
l lánu s podacím kostelním v Krsovicích rytí�i 
Zby�kovi z �estin Kostela a Prokopovi ze Sob�šína.501) S �estin 167Kostelem z
staly Krsovice 
po delší dobu spojeny, ale po válkách husitských zašla fara i celá osada, jen kostelík Sv. Jana 
z
stal na svém míst�, a jm�ní zádušní spravovali pak držitelé statku kralického.502) 

Po bitv� b�lohorské spravovalo záduší panství pe�ecké a katolický fará� nebovidský byl 
zárove� fará�em svatojanským. Pro schátralost byl gotický kostelík r. 1768 sbo�en a nákladem 
zádušního jm�ní nový chrámek vystav�n za svrchu psaného fará�e P. Frant. Ig. Gregory a pat-
rona tohoto kostelíka pána Bohumíra z Koch
 a na Pe�kách. Pozd�ji zde p�isluhoval fará� z 
Uhl. Janovic dle úmluvy, a to proto, že kostel byl velice daleko vzdálen od Nebovid,503) a ob-
�as konal tu služby Boží administrator z �estin Kostela. 

K záduší kostela svatého Jana K�titele náleželo 70 korc
 polí, louka na 3¼ vozu sena, ryb-
ník, dva kusy lesa ve vým��e 64 a pak 22 korc
. Z toho dostával fará� nebovidský 25 sáh
 d�í-
ví a v
z sena a kantor pe�ecký užíval 10 korc
 polí zdarma.504) Zádušní pole a luka vynášely 
kostelu ro�ního nájemného 37 zl. 30 kr., rybníka užívala vrchnost platíc 3 zl. 60 kr. záduší. Nový 
kostel r. 1908 uvnit� vyho�el a �eká od té doby na své dobrodince, aby jej d
stojn� opravili. 

Po�átkem r. 1792 p�id�leny Krsovice k fa�e sud�jovské. H�bitov kolem zdejšího kostela 
byl p�i založení fary v Sud�jov� zrušen a nový postaven na stráni žandovské asi uprost�ed celé 
farnosti. 

168D�jiny. Založení osady krsovické spadá v doby panování krále Václava II.,505) v kte-
roužto dobu také založení kostelíka po�ítati dlužno. Když po válkách husitských zašla celá 
osada a jen kostel sv. Jana K�titele tu sám z
stal o samot�, zván pak dle sousední obce kralickým. 

Krsovice náležely od založení svého vladyk
m z Kralic, a když Jan Králík vladyka z Kra-
lic p
l lánu s podacím kostelním prodal Zby�kovi z �estin Kostela,506) z
staly Krsovice delší 
dobu spojeny s �estinem Kostelem. 

R. 1582 nabylo panství pe�ecké zboží kralického, ku kterému po�ítán byl i kostel sv. Jana 
se vším p�íslušenstvím a K�e�ovice. P�ikoupil je Pavel Hraban� z P�erubenic. Po jeho smrti r. 
1618 (Hr. a zámky XII.) d�dila statek sestra Kate�ina Lukavecká z P�erubenic.507) Táž majitel-
ka byla p�inucena roku 1623 prodati celé zboží pe�ecké Vilémovi V�esovci z V�esovic, nej-
vyššímu mincmistru království �eského, jenž statek ten za polovici koupil, než si jej † Pavel 
Hrabán� cenil.508) Od n�ho p�ešel statek r. 1629 na pen�žníka Jana de Vitte z Lilientálu.509) 
Pan de Vitte prodal poplen�ný statek r. 1635 Justovi (Joštovi) Gebhartovi z Kamenice. Geb-
hart celé zboží prodal r. 1654 Hanušovi Frydrychovi hrab�ti z Trautmansdorfu.510) 

Za tohoto majitele po�ali lidé stav�ti na zádušních pozemcích kostela sv. Jana chalupy a 
znovu se zde usazovali, takže r. 1697 byli tu již �ty�i osadníci a osad� �íkalo se sv. Jan. 

Hrab�te z Trautmansdorfu ranila r. 1690 mrtvice a za �ty�i ned�le, t. j. 4. února t. r. ze-
m�el.511) Poslední v
li schvaloval jen posu�ky a tak dával souhlas anebo nesouhlas na jevo. 
Manželka jeho Eleonora Klára stala se poru�nicí svých 9 dítek a za spoluporu�níka ustanovila 
sob� Jana Václava hrab�te ze Šternberka.512) 

Hrab� Šternberk p�evzav poru�nictví dokázal v daném dekret� na �esk. Šternberce 23. dne 
m�s. prosince 1697, že polnosti náležející ke kostelu kralickému (tak totiž zván byl kostel sva-
tojánský) užívala vrchnost k svému dvoru kralickému, na jehož míst� povstala osada Krali�ky. 
Dekretem tím ustanovil, že p�íšt� má užitek ze zádušních chalup jíti ke kostelu, úro�níci pak 
na nich sedící že jsou nevolnými poddanými vrchnosti pe�ecké, kteráž je bere do své ochrany 
a dovoluje jim užívati pastviny, kterouž si po�ítá za svou. Za to bylo jim platiti vrchnosti úrok 
a ve žních n�kolik dní robotovati. (Kolik, nebylo tentokrát ješt� ustanoveno.) 

Fará� nebovidský, Lukáš Staropražský, jakožto správce fil. kralického kostela, st�žoval si u 
vrchnosti, že poddaní bez práva užívají polí a luk, jež náležejí kostelu kralickému. Hrab�nka 
Marie Eleonora Klára z Trautmansdorfu u�inila o tom prohlášení, že n�která pole a luka byla 
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prohlášena za zádušní kostela sv. Jana K�titele a ostatní aby nyn�jší držitelé užívali, dále aby 
platili ke kostelu z jedné kopy 35 kr. a z louky též 35 kr. jakožto úrok od starodávna ustanove-
ný. Naproti tomu nároky fará�ovy ku 5 kopám byly zatím jemu ponechány až do lepších d
kaz
. 

Hrab� Šternberk ve svých pravidlech 23. dne m�s. prosince 1697 vydaných p�edepsal vý-
slovn� pro lidi, kte�í by se ješt� budoucn� usadili u kralického kostela, jakých mají práv a po-
vinností. A skute�n� po té p�ibý169valo chalup na zádušních polích: nebo� r. 1722 bylo jich 
šest a vrchnost na�ídila „s te jnost  pozemko vého  majetku“ p�i nich. Proto že n�kterým 
n�co ubralo, jiným zase p�idalo, aby m�li všichni stejn�. Všech šest držitel
 m�li dohromady 
81 korec a 3 v�rtele polností,513) a rozd�lili je takto: první z nich m�l 14 korc
 rolí, ostatních 5 
chalupník
 m�l každý po 13 str., 2 v�rt. a 1 �tvrtci polí. Mezi t�mito byl kantor Lukáš; ten uží-
val d�íve o 2½ str. více, nyní se srovnal s ostatními. Jeden chalupník m�l o 1 v�rtel a 3 �tvrtce 
více p�im��ených polí a to se od
vodnilo tím, „že  má o  n�co  horš í“ než ostatních p�t cha-
lupník
. Krom� toho m�l každý chalupník kousek anebo dva luk na Krsovsku , aby každý 
mohl kliditi nejmén� jeden v
z sena. Tento název luk byl jediným památníkem na osadu krso-
vickou.514) 

R. 1713 koupil panství pe�ecké hrab� Karel Breda a v soupise byla osada Sv.  Jan . V 
pozd�jších letech p�ibývalo dom
 u kostela svatojanského a všechny byly stav�ny na p
d� zá-
dušní. Na sklonku XVIII. v�ku bylo zde 15 pop. �ísel515) a v polovici XIX. v�ku byly tu již 23 
domy.516) Ves tudy zr
stala, nebo� m�la t. r. 151 obyv.517) Celá stála na p
d� zádušní; v tom 
byla jednostejnou, ale ne v ostatních právech. Šest p
vodních chalup z r. 1722 bylo mezi sebou 
spojeno zvláštními svazky, jmenovit� polnostmi a pastviskem; ale úplná rovnost majetku, kte-
rou cht�l provésti hrab� Breda, se neuchytila. 

Hrab�ti Bredovi, který nad�lal nesmírn� mnoho dluh
, bylo panství do r. 1736 v��iteli ro-
zebráno. R. 1754 koupil zboží pe�ecké, tedy i Krsovice a Kralice, svob. pan Koch a syn jeho 
Bohumír je prodal r. 1795 Leopoldu Hrubému z Jelení, jehož pravnuk, Josef svob. pán Hrubý 
z Jelení, jest dosud zboží pe�eckého majitelem. 

R. 1796 uzav�el nový majitel panství pe�eckého s on�mi šesti zádušními chalupníky ná-
jemní smlouvu, za jakých podmínek se jim tyto chalupy pronajímají a jaká vým�ra polí a luk 
se jim p�ipisuje. Podmínky byly na ten �as dosti kruté; nebo� kdyby pachtý� správn� neplatil, 
odejmula by se mu chalupa i s pozemky. Smlouva tato byla 9. kv�tna 1797 stvrzena vys. gu-
berniem.518) 

Tento do�asný nájem byl asi pozd�ji obnoven anebo prodloužen a to u všech šesti chalup-
ník
 svatojanských. Kone�n� byly tyto chalupy r. 1830 se svolením ú�ad
 od záduší prodány 
uživatel
m k d�di�nému vlastnictví, ale pod �inži emfyteustickou.519) Všech šest chalupník

smlouvu takovou podepsalo v Pe�kách520) 10. února 1830. 

Tak tomu bylo do r. 1848. V týž rok ob�ané krsovi�tí, vázaní smlouvou, vykoupili se z po-
vinnosti k své vrchnosti a stali se svobodnými majiteli svých statk
. 

Až do té doby slula osada Sv. Jan. A když bylo vzpomenuto názvu luk na „Krsovsku“, 
po�alo se osad� op�t �íkati Krso vice  a tak se také 170všude psalo. Dnes již starý název Krso-
vice všude i v písm� se ujal - a� Sv. Jan ješt� užívá se u lidu obecného napo�ád. 

Krsovice mají vlastní školu, farou náležejí do Sud�jova (Sv. Anna), c. k. pošt. a telegr. 
ú�adem i �etnickou stanicí i obvodem zdravotním náležejí do Uhlí�ských Janovic. Nejbližší 
nádraží žel. jest ve Zbraslavicích na dráze Hora Kutná-Zru�. 

K�E�OVICE. 

P�t km severovýchodn� Uhlí�ských Janovic rozkládá se po obou stranách nové silnice z�í-
zené r. 1893 osada K �e�ovice . Malý k�e�ovický potok, který sbírá východn� Onomyšle z 
tamních pramen
 své vody a odtud k Jindic
m sp�chá, rozd�luje osadu na dv� nestejné polo-
vice. Na severní �ásti jsou hospodá�ské statky, na jižní dv
r a n�kolik barák
. Celé okolí k�e-
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�ovické zdvihá se as na 400 m n. A. 

V K�e�ovicích jest 35 pop. �ísel, ve kterých žije 176 obyv., z nichž jest 5 evang. reform. a 
1 ev. aug. vyz. Domy jsou �áste�n� v �adách, �áste�n� po r
znu a stav�ny z tvrdého materiálu, 
a byly kryty napo�ád došky. U každé v�tší usedlosti jest sad, ve kterémž se p�stuje ovocné 
stromoví, nejvíce jablon� a hrušn�. Takové sady jsou i u všech silnic a polních cest. Nábytek i 
od�v zmodernisován. 

Hlavní živností obyvatel
 jest zem�d�lství. V zim� konají se r
zné pot�ebné práce. Mládež 
škole odrostlá z
stává doma p�i hospodá�ství nebo jde na �emeslo. Nejstarší rodiny jsou rodina 
Vlasákova, Urbanova, Mašínova, Knížákova, Jahodova, Drobkova a Zajícova. (Prvé t�i žijí 
zde skoro 300 let.) 

Majetek obce záleží z pozemk
 ve vým��e 12 ha 80 a 45 m2, za�ež odvádí obec 56 K 40 h 
p�ímé dan�; celá obec má vým�ry 337 ha 78 a 52 m2, za který majetek odvádí 1829 K 93 h. 
Luk u obce není mnoho, ale p�stují se racioneln�. Jména pozemk
: za Humny, u Rybníka, u 
Onomyšle, u Katovny, u Potoka atd.521) 

K�e�ovice r. 1787 m�ly 383 j. 184½ �tver. sáh
 polností, z nichž sklidily 31531/16 m�r žita, 
161 je�mene a 32879/16 ovsa; luk m�ly 141 j. 2223/16 �tver. sáh
, z nichž usušily 565,57 ct
. 
sena a 164,82 ct
. otavy. Vrchnost užívala 169 j. 963 �tv. sáh
 a sklidila 143511/16 m�r žita, 
166 m�r je�mene a 144512/16 m. ovsa; luk m�la 36 j. 7552/16 �tv. sáh
 a usušila 195,78 ct
 sena 
a 80,65 ct
. otavy.522) 

D�jiny. První d�jepisná zmínka o K�e�ovicích d�je se v XV. století, kdy byly p
vodn� sa-
mostatným statkem a sídlem vladyk rodiny „R
d
  z  K �e�o vic“. Nejstarším známým maji-
telem jmenuje se koncem XV. století Petr R
d z K�e�ovic.523) V XVI. století byli majiteli K�e-
�ovic Petr a Pavel R
d a rozd�lili se o své d�dictví tím zp
sobem, že každý polovici statku p�i-
jal.524) 

Pavel R
d však 31. dne m�s. ledna r. 1543 prodal svou polovici p. Adamovi z �í�an.525) 
Ale již r. 1547 postoupil tuto polovici Adam z �í�an trhem p. Václavu Hrabani z P�erubenic a 
na Pe�kách.526) 

Nedlouho po té získali Hraba�ové z P�erubenic i druhou polovici statku k�e�ovického po 
Václavu R
dovi z K�e�ovic, kterýž byl r. 1517 purkrabím na �. Šternberce a tam vydal rozsu-
dek o pohledávce pana P�emysla z Vilmanic proti K�e�kovi, poddanému JM. pána jeho, že z 
vazby vyru�il Ma�urdu, kterýž pro dluh za p�t pud
 piva atd. v�zením a kládou opat�en 
byl.527) 

171Pavel Hraban� z P�erubenic a na Pe�kách zem�el r. 1618,528) a pon�vadž jej manželka i 
d�ti na onen sv�t p�edešly, d�dila zboží Pavlovo jeho stará sestra Kate�ina Lukavecká z P�eru-
benic. 

T�i léta p�ed svou smrtí (r. 1615) vykázal své jediné dce�i Ann�, ovdov�lé Maternové z 
Kv�tnice, kteráž se po druhé bez jeho svolení za jednorukého pána Old�icha Ostrovce z Kralo-
vic provdala - K�e�ovice tvrz za bydlišt�. D�ti její i ona p�i r. 1617 zem�ely.529) 

Když nabyl nejvyšší mincmistr král �eského Vilém V�esovec velké moci a v kupování 
statk
 velké odvahy, p�inutil nátlakem jako d�íve jiné - roku 1623 Kate�inu Lukaveckou z P�e-
rubenic - aby mu prodala Pe�ky Hraba�ovy. Kate�ina svolila po velikém nátlaku a hrozbách. 
V�esovec p�edložil jí k podpisu hotovou smlouvu na 20.000 kop gr. �. k placení v termínech a 
v malých sumách. V odevzdávací listin� byly i K�e�ovice ves a dv
r.530) 

Da�ický o této koupi praví: „Vilém z V�esovic, nejvyšší mincmistr král. �eského, také pod 
tím bou�livým pozdvižením v král �eském vzniklém, nebo �ím. náboženství byl, koupil od pí. 
Kate�iny Hraba�ky z P�erubenic, vdovy, všechny statky pozemské nedaleko Hory Kutné leží-
cí, totiž Pe�ky, Nebovidy atd. a v zálesí K�e�ovice, Kralice a Nepom��ice, což tak vše jm�la a 
toho po † Pavlu, bratru svém, v držení vešla, za summu pen�žitou 20.000 kop gr. �. k placení 
na termíny smluvené a svolené. Což sob� tejž Pavel p�es 40.000 172kop gr. �. šacoval a poklá-
dal. Takhle t�m statk
m zemským pod tím nepokojem a zhoubou zemskou spadalo“ - dokládá 
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Da�ický.531) 

Po válce t�icítileté, když se sepisovaly ruly na panství pe�eckém, praví se tu: „Tato ves jest 
dokonce pustá; toliko samé místo stojí a pole všecka ladem leží. Byli v ní 3 chalupníci, jeden 
každý m�l 6 kop záhon
 rolních, nyní vše pusté z
stává“. 532) 

P�i zboží pe�eckém z
staly K�e�ovice do r. 1765. V tom roce majitel Pe�ek hrab� Breda 
odprodal ze svého zboží statek Jindice, k n�muž p�ivt�lil i dv
r a ves celou K�e�ovice. Koupil 
je Jan svob. pán z Kavanagh a cho� jeho Marie Anna, též rozená z Kavanagh.533) 

K�e�ovice sdílely osudy panství jindického až do r. 1909, kterýmžto rokem koupila zboží 
jindické pí. Maruna Treybalová od Frant. Welze, ale K�e�ovice ješt� t. r. prodala parcelá�
m. 

Ti �ást pozemk
 odprodali a zbývající se dvorem prodali pí. Marii Kade�kové, kteráž dnes 
jest dvora toho majitelkou. 

Z K�e�ovic chodily d�li od nepam�ti do školy solopiské; od roku 1765 jsou p�iškoleny do 
Jindic. Farou náležejí do Solopisk, poštou do Jindic, telegr. a �etnickou stanicí i zdravotním 
obvodem do Uhl. Janovic. Nejbližší stanice železni�ní jsou Hat� na míst. dráze Kolín-�er�any. 

LEDE�KO. (LEDECKO.) 

Severozápadn� Hrazených Rataj ve výši as 250 m n. m. rozkládá se po obou b�ezích �eky 
Sázavy obec Led e�ko  - ve starých listinách Led ecko  zvaná.534) Z Hory Kutné po�ítá se 
sem 31,5, z Uhl. Janovic asi 12 km. Žije zde ve 46 pop. �íslech 279 obyvatel
, z nichž jest 1 
vyznání israelitského. 

Stavení jsou roztroušena jednak podél �eky, jednak tvo�í náves, na níž stojí kapli�ka  a 
opodál škola. Mimo mlýn jsou všecka stavení p�ízemní, až na t�i všecky z tvrdého materiálu. 
Krytina jest ze slámy a n�co málo ze šindele a tašek. Zahrada ovocná jest skoro u každého 
domu. 

�eka Sázava protéká vesnicí a rozd�luje ji na dv� nestejné polovice. Na pravém b�ehu jest 
�ást v�tší a ta zove se „Velká strana“; na levém b�ehu je menší �ást zvaná „Druhá strana“; zde 
p�eváží se lo	kou, pon�vadž d�ev�nou lávku velká jarní voda a ledy p�ed léty odplavily. P�i 
cest� do Rataj vedoucí stojí n�kolik domk
 a zde se �íká „Pod skalou“ a pod tunelem železnice 
�íká se „V sušírnách“. 

Z les
 sázavských vytéká na západ� potok zále�kovský, sp�je k východu, protéká návsí a 
vlévá se do �eky Sázavy. V lét� �asto vysýchá. Z rokle „Hluboké“ te�e jiný potok, jehož tok 
jest z �ásti regulován. 

Obec leží v údolí, obklopena jsouc se všech stran kopci; na jihozápadní stran� strmí vrch 
Žákov 430 m n. m. a nad Lede�kem pak p�íkrá skála, které se �íká Krkav�ina. 

Hlavní živnost obyvatelstva jest zem�d�lství, chov hov�zího dobytka, hus a nádenictví. 
Valná �ást muž
 zabývá se již od mládí plavectvím. Z les
 dováží se na náves stavební d�íví, 
kde je plavci z�izují na prameny a vory a pak je plaví po �ece do Prahy. Majitelem plavby jest 
velkostatek ratajský. Každoro�n� se zd�lá v Lede�ku na 90 pramen
 173v cen� 150.000 K. V 
zim� zd�lávají plavci v lesích paseky a p�ipravují si houžve k jarní práci. Mládež po vyjití ze 
školy jde v�tšinou na �emeslo, dívky do služby. Zednické �emeslo zde p�evládá. Nejstarší ro-
diny zde žijící jsou Havlíkova, Hejných, Kotrabova a Pivo�kova. 

Jm�ní obecní skládá se z 20 ha 61 a 76 m2 pozemk
, z nichž jest jen malá �ást polí a luk; 
ostatní jsou pastviny, skaliska a neplodné strán�, z nichž n�které jsou vysázeny lesním stromo-
vím. Luka se zlepšují um�lým hnojivem a dávají tak dobrou sklize�. Z tohoto jm�ní platí obec 
23 K 67 h daní. Celá obec má vým�ry 269 ha 64 a 96 m2 a platí 1120 K 77 h p�ímé dan�. 

Dešt� jsou �asté a hojné, bou�ky také a prudké; krupobití �ídké a neškodné. Zdravotní stav 
jest velmi dobrý. 

Škola. Až do roku 1909 navšt�vovaly d�ti z Lede�ka školu ratajskou, kamž osada byla p�i-
školena. Pro špatné a nesch
dné cesty, zvlášt� za �asu zimního navšt�vovaly d�ti školu velmi 
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špatn�. Téhož roku žádala obec o z�ízení celoro�ní expositury. Žádost byla p�ízniv� vy�ízena a 
vým�rem c. k. zem. šk. rady ze dne 20. února 1909 �. 53.791 povolena jednot�ídní expositura 
jakožto �ást mate�ské školy ratajské pro školní dítky osady Lede�ka na pravém i levém b�ehu 
�eky Sázavy. 

Že nebylo ješt� školní budovy, vyu�ovalo se v najaté místnosti ve mlýn� �. pop. 9. V roce 
1914 svolila c. k. zem. šk. rada vým�rem ze dne 25. dubna �. I. 719/I. a 1914, �. 15.036, aby 
expositura v Lede�ku p�em�n�na byla ve školu ve�ejnou o jedné t�íd�. 

Následkem toho byla povinna obec stav�ti novou školní budovu. Plány zhotovil mistr zed-
nický p. Josef Gallat z Uhl. Janovic a školu za 25.156 K 68 h vystav�l. V nové budov� po�alo 
se vyu�ovati škol. rokem 1913-14. 

Za prvního u�itele byl ustanoven u�itel ratajský Bohuslav Blažek, který je až dosud 
zat. správcem školy. 

174D�jiny. O Lede�ku máme první písemné zprávy hned ze XIII. století. Tehdy byl pánem 
na Ratajích Hroznata z Husic �i Úžic a ten jmenované zboží postoupil r. 1280 svému synu 
He�manovi; v soupise byl mlýn s jedním rybá�em z Lede�ka, a druhému synu Arnoštovi dal 
ostatek v Lede�ku s mlýnem Chuchelníkem.535) Hroznata byl od r. 1284-86 purkrabím praž-
ským.536) Lede�ko p�ipomíná se r. 1291 jako ves pod Rataji p�íslušná ke zboží tomuto pod 
právomocností pána Hroznaty z Úžic. Teprve po r. 1487 bylo Lede�ko odprodáno k Talmber-
ku, s nímž p�ipojeno op�t k Rataj
m.537) 

R. 1293 daroval král Václav II. biskupu Tobiáši z Bechyn� celý díl zboží ratajského, kte-
rýž náležel He�manu synu pána Hroznaty z Úžic a k dílu tomu náležela veska Lede�ko. Po té 
z
stalo dlouho toto zboží jm�ním biskupským.538) 

V XV. století bylo ratajské zboží v rukou knížat z Minsterberka a Bernard z Fictum m�l na 
n�m zapsáno 2000 zl. uher. a za to držel Rataje v zástav� a užíval je. Kníže Viktorin byl s brat-
rem Hynkem ve p�i; pak se brat�i 22. dne m�s. listopadu 1482 smí�ili a r. 1487 se smluvili, že 
Viktorin zaplatí Fictumovi 2000 zl. uher. a za to že mu bude zboží ratajské postoupeno. A to se 
tak stalo; nebo� již 11. �ervna r. 1487 prodal kníže Viktorin celé zboží Bohuslavovi ze Švam-
berka a na Zvíkov� a ve smlouv� je také uvedena ves Lede�ko.539) 

R. 1493 stal se d�dicem všech statk
 švamberských nejmladší potomek 175Jind�ich, který 
rozd�liv tyto statky ponechal si pro sebe také ves Lede�ko.540) R. 1524 nabyl panství ratajské-
ho sm�nou Václav rytí� Robmhap ze Suché se vším p�íslušenstvím, tedy i Lede�kem.541) Rytí�
Robmhap prodal zboží své rytí�i Ladislavu Malešickému z �ernožic 3. dne m�s. února 1528 a 
ve smlouv� té jest také Lede�ko a což tu má (ves, mlýn s rybá�em a mlýn Chuchelník).542)

Napotomní majitel byl Michal Slavata z Chlumu; ten r. 1533 poru�il kšaftem svým zboží 
talmberské, ku kterémuž náleželo Lede�ko, Diviši Slavatovi z Chlumu543) a drženo k panství 
chlumeckému. R. 1547 p�ijal z pokuty Diviš Slavata manství na toto panství a Lede�ko op�t 
bylo v soupise jeho.544) Z manství Slavatova p�ešlo panství toto teprv r. 1574. Diviš jej již p�ed 
tím r. 1552 v m�síci lednu byl prodal rytí�i Václavu Malešickému z �ernožic na Ratajích a ve 
smlouv� jest také uvedena ves Lede�ko.545) A tak se op�t shledáváme s Lede�kem ve zboží ra-
tajském, v jehož svazku až do doby svobody z
stalo. 

Ves Lede�ko m�lo p�i sepisování ruly panství ratajského r. 1654 sedláky 4, chalupníka 1, 
stavení rybá�ské 1 a 3 pustá stavení selská. Všichni m�li 135 korc
 výsevy a osévali 35 korc

ozimem, 24 ja�í; ostatek bylo pusté. Potah
 ko�ských zde nebylo, toliko 9 volských, ale bylo 
tu 17 krav a 9 jalovic.546) P�i šacování vejnosk
 r. 1788 zapsáno bylo, že jsou tu mnohé strán�, 
které pro svou výšku a p�íkrost nep�ístupné jsou k m��ení a proto bez užitku jsou, najm� u Vl-
�ího brodu, Krkav�í skála a pod vrchnostenským lesem. Šacování d�lo se za rychtá�e Jakuba 
Vyhnánka a bylo jim na platech sleveno.547) 

V Lede�ku prodal jako d�di�ní vrchnost 16. dne m. �íjna 1713 Václ. Norb. Kynský ze 
Vchynic a Tetova mlýn v Ledecku s 1 slož. a 3 stoupami Janu  Svobodovi  i jeho d�tem a 
budoucím za 200 kop gr. m. každou kopu po 1 zl. 10 kr. po�ítajíc, tak že p�i pod176pisu této 
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smlouvy složil závdavku 15 kop gr. a ostatek per 185 kop v termínech za�ínajíc r. 1714 o sv. 
Jan� po 10 kop. tak dlouho, než by trhová cena zaplacena byla. Rukojmím byli sousedi z Le-
decka Václav Van�k a Tomáš Hanuš. Platu 20 zl. o sv. Jan� a o Vánocích, jakož i termíny pla-
tební odvád�ti do d
chodu ratajského. 

R. 1714 v srpnu 1. dne byla velká povode� a mlýn z gruntu odnesen. Milost. vrchn. dala 
mlýn nákladem svým nov� vystav�ti a p�irazila k trhové cen� 50 k. gr. m., takže nyní �iní tr-
hová summa 250 kop za celý nový mlýn a táž summa se mlyná�i Janu Svobodovi k vyplacení 
na�izuje a on mlyná� se sám dobrovoln� zavázal summu tuto spláceti. Nová smlouva podepsá-
na 26. srpna 1717 na kancelá�i ratajském. R. 1747 byl mlýn majetkem Mar t ina  Svobod y a 
m�l 1 slož. 3 stoupy 3 str. pozemk
, zahradu u mlýna a luk pod 3 vozy sena. (Knih a mlýn

panství  r a t a j ského  v Arch .  zem.  za ložená r .  1713.) 

Lede�ko má svou školu, farou, poštou, c. k. telegr. a �etnickou stanicí i zdravotním obvo-
dem náleží do Rataj. Nejbližší stanice železni�ní jest Lede�ko - d�íve P�ívlaky zvané - na míst. 
dráze Kolín-�er�any. 

LHOTA JANOVICKÁ. 

Nad m�stem Uhlí�skými Janovicemi ve výši 480 m n. A. rozkládá se po obou stranách okr. 
silnice janovickozbraslavické ve vzdálenosti 2 km od m�sta obec Lhota  Janovická. Vzdá-
lenost od Hory Kutné obnáší 22 km. 

V 53 domech bydlí 277 obyv. vesm�s náboženství katolického. K obci po�ítají se samoty 
Hernbuš  (hájovna) a Podmo ky. R. 1880 m�la Lhola pouze 48 dom
, ale 314 obyvatel
.548) 
Nejstarší rodiny žijící jsou rodina Barto�ova (�. p. 7), Brabcova (�. p. 46), Fialova (�. p. 16), 
Brožkova (�. p. 48) a Brandejských (�. 4). 

Domy stav�ny jsou ze d�eva i z kamene a kryty tvrdým i m�kkým materiálem; ale staré 
d�ev�né a p�kné chalupy i rázovité vjezdy vzaly již dávno za své. 

Obyvatelstvo živí se vesm�s malorolnictvím, nádenictvím a prací lesní, kteráž po celý rok 
se vykonává. Mládež škole odrostlá z
stává doma, jde do služby nebo do u�ení. 

Obecní jm�ní skládá se z pozemk
 ve vým��e 10 ha a nájemného platí se ro�n� asi 320 K; 
vým�ra celé obce obnáší 614 ha 85 a 36 �tv. m a platí se z ní 2252 K 14 h p�ímé dan�. 

D�jiny. P�ed husitskými válkami stála nad m�stem Uhl. Janovicemi osada zvaná „Lhota  
na  K � í ch“, která pat�ívala ke hradu Šternberku jako zboží uhlí�skojanovické a sed�l tu jistý 
Št�pán.549) Ves ta m�la tvrz a není pochyby, že zašla v husitských válkách. Po válkách husit-
ských byla obnovena a nazvána Lhota  Jano vická, pon�vadž povstala na po�átku XVI. sto-
letí na pozemcích obce uhlí�sko-janovické, koupených s dvory v Kochanov�.550) 

Když r. 1581 odkoupil Ji�ík pražský od Jana z Rašovic �ást dvora, jest Lhota zvána Lhotou 
Posvátnou551) a bylo zde 15 usedlík
. (Arch. z. �. 19.) 

Majitel cht�je zúrodniti pozemek neúrodný, smluvil se s osazovatelem, aby vymýtil na 
sv
j peníz pastviny a lesy, za�ež jich m�l právo užívati do jisté doby bezplatn�. Teprv asi po 
28 letech m�l platiti úrok. Nové osad� �íkali „Lhota“, protože na lh
ty osadníci sob� statku 
získávali. Pon�vadž Lhota z�ízena na pozemcích obce Uhl. Janovic, náležela pod právomoc 
obce této a také obdržela jméno Lhota Janovická. 

V XVI. století byl tu panský dv
r. R. 1584 prodal Václav Bukovský z Husti�an Vilémovi 
Vlachovi z H�ivic dv
r ve Lhot� s polem, lukami a lesy za 50 kop gr. �. Téhož léta p�i sv. Ji�í 
složil urozený pan Vilém Vlach z H�i177vic 3 kopy gr. �. P�ijali je purkmistr a konšelé a odved-
li Adamovi z Chmelišt� z poru�ení p. Malešického, že mu náležely. 

R. 1588 prodal Vilém Vlach z H�ivic dv
r v Janovské Lhot� urozenému pánu Mikuláši 
Vlkovi z Kvítkova za 25 kop gr. �.552) R. 1649 dal si soused Mikuláš Novák d�lati rybník nad 
vsí. Dostal se do sporu se sousedem Václavem Kvasni�kou, kterýžto spor místo hejtmana šter-
nberského rozsuzoval primátor janovický Ji�ík Pátecký a konšelé Mikuláš Husák a Václav 
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Smutný. Porovnali v�c tu ke spokojenosti obou stran.553) Z toho lze na jisto ur�iti, že Lhota Ja-
novická slušela pod právomoc obce Uhl. Janovic554) a to až do roku 1889, kdy svazek byl roz-
vázán zem. zákonem (D�jiny dle Jos. Ledra.) 

V r. 1651 bylo ve Lhot� 6 sedlák
, 5 selských grunt
 pustých a 3 chalupníci. M�li 425 
korc
 vým�ry a osévali ozimem 15-20, ja�í 21 korec; 26 korc
 bylo úhor
, 96 lad a porostlin. 
Ve vsi byly 2 potahy ko�ské, 8 vol., 8 krav, 13 ovcí, 2 vep�i a luk na 22 vozy sena. Chalupníci 
Krištof, Císa� a Filip r. 1658 z chalup zb�hli a pole i stavení pustá z
stala. Pat�ilo jim každému 
13 korc
 pozemk
 a vedle nich zb�hli t�i sedláci, jímž náleželo 210 korc
 pozemk
 prost�ed-
ních.555) Hospodu panskou prodala r. 1749 pí. hrab�nka z Roggendorfu se vším p�íslušenstvím 
za 120 zl. rýn.; m�la orné p
dy 28 korc
, lou�ného na 3 vozy sena a pod 2 v�rtele kus zahra-
dy.556) Platila r. 1749 dle p�iz. tab. panství �esko-stemb. 4 zl. daní. 

R. 1743 byl grun t  F i l ipovských  ujat Václavem Vl�kem za 57 kop gr. míš. a p�ešel no-
vým zápisem r. 1766 na Mat�je Hrbka. Grunt  No vákovský ujal r. 1743 za 125 kop míš. 
Pavel Mejst�ík a r. 1766 obnoven zápis na Mat�je Mejst�íka. Grunt  Mejs t � ík
v postoupen 
r. 1773 na Jakuba Hrbka a r. 1794 Mat�jovi synu Hrbka Jakuba. Grunt  Klempero vský dr-
žel r. 1743 Jan Plechata za 50 kop míš. Grunt  Kvasn i�k
v ujal r. 1743 za 40 kop Jakub 
Procházka a nový zápis r. 1788 na Marianu Hrbkovou až do zr
stu Jana Barton�. Grunt  Mo-
ravc
v v cen� 65 kop míš. byl ujat Zuzanou vdovou Malinovou r. 1749; nový zápis r. 1766 
Adamovi Š�astnému až do zr
stu dvou let 178starého d�dice Václava Malinu. Grunt  Vla-
chovský r. 1743 p�ipsán Mat�ji Mejst�íkovi za 50 kop míš. a novým zápisem r. 1760 p�ipadl 
synu Vav�inci Mejst�íkovi. Grunt  P lechato vský za 42 kopy míš. postoupen r. 1743 Ji�ímu 
Malinovi a r. 1766 Vav�inci Malinovi p�ipsán. 

Další usedlíci: Chalupníci: Václav Dršat a  m�l chalupu za 24 kopy míš., Fr .  Mejs t � í k  
za 28 kop, J i � ík  Ko � í s t a  za 30 kop, Fr .  P lechat a  za 28 kop a J i � í ka  Jav
 rka  p�ešla r. 
1773 na Václava Jav
 rka  za 32 kopy gr. míš.557)

R. 1756 byli tu tito usedlíci: Mejst�ík, Jandík, Procházka, Mládek, Barto�, Deršata, Mat�j 
Procházka, Kulhánek, Malina, Tesa�, Kohout, Marie Vorlová a Ko�í a m�li 310 korc
 1 v�rt. 
polí a osévali: 64 korce dobrých polí, 120 korc
 prost�edních, 16 špatných a ostatní byla lada a 
porostliny. Krom� toho bylo rybník
v 3,3 korce.558) 

Lhota Janovická náleží školou, farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i obvodem zdra-
votním do Uhlí�ských Janovic. Nejbližší nádraží jsou Uhl. Janovice na místní dráze Kolín-
�er�any. 

LHOTA KAMENNÁ. 

Po obou stranách silnice kolínsko�estínské leží od Hory Kutné 20 km vzdálená osada Lho-
ta Kamenná. Celé okolí zdvihá se p�es 550 m. n. Adrií a jest podnebí drsn�jšího. Ve Lhot�
Kamenné jest 130 obyv. vesm�s náboženství katolického, které bydlí ve 28 domech, z nichž 
jeden jest hájovna Kukla  ležící asi ½ hod. od osady u silnice k Pivnisku vedoucí. R. 1890 m�-
la Lhota Kamenná 27 pop. �. se 186 obyv.559) 

Domy stav�ny z tvrdého materiálu, n�které ješt� d�ev�né a kryty r
zným materiálem. Stojí 
v�tšinou v zahradách a málo jen u silnice. Ovocným strom
m v zahradách neda�í se valn� pro 
chladné podnebí, vlhkou p
du a silné mrazy. Z rybní�ka „Ov� ince“ p�ebývající voda vytéká 
a užívá se jí na pile. Pramen ten te�e k Líš�an
m do rybníka mlýnského. To� po�átek potoka 
Losinského. Mimo „Ov� inec“ jsou blíže Lhoty Kamenné rybníky: Voborník, Jezero, Zdr
-
bek a Zlatý. Poslední jest v parku u zámku a chovají se v n�m zlaté rybky; odtud jeho jméno. 

Dešt� p�icházívají zpravidla od západu a jsou velmi vydatné. Bou�ek i krupobití jest s do-
statek, ale bývají mén� škodlivé. 

Hlavní zam�stnání obyvatelstva jest zem�d�lství na svých pozemcích anebo po celý rok u 
panského dvora, na pile a v lese. P�t usedlík
 má celkem asi 14 ha pozemk
. Ostatní p
da pat-
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�í ke dvoru, p�i n�mž vystav�no r. 1873 letní 
sídlo pro rodinu majitele barona Hrubého z 
Jelení. Kol záme�ku z�ízen p�kný park a 
rybník (Zlatý). 

Mládež škole odrostlá jde do u�ení nebo 
do služby a pokud je školou povinna, na-
všt�vuje školu velmi piln�. 

Obec nemá žádného jm�ní. Vým�ra celé 
obce i se dvorem je 624 ha 68 a, z nichž se 
odvádí 1603 K p�ímé dan�. Lhota jest kata-
strální obec a tvo�í se Sud�jovem (Sv. An-
na), Starou Hutí a samotou Líš�anami poli-
tickou obec Sud�jov. Dle katastru josef. byli 
zde r. 1771 tito usedlíci: Ji�ík Pokorný, Vác-
lav Dušek, Jos. Moravec, Vít Matura, Mat�j 
Masop
st, Jan Dolejší, Václav Krátký a 
Tomáš Vejvoda.560) 

D�jiny.561) Víska Kamenná Lhota v le-
sích a velmi vysoko ve vrchovišti potok
, již 
odtud plynou dílem k �ece Sázav�, dílem 
p�ed Horu Kutnou k Labi, tvo�ila zvláštní 
odlehlý újezd562) zboží pe�eckého. Když r. 
1689 starý hrab� Hanuš 179Frydrych z 
Trautmansdorfu od kutnohorských jesuit

koupil statek Žandov s mnohými lesy a p�i-
pojil jej k panství pe�eckému, kázal vymýtiti �ást les
 žandovských a tam založil poplužní 
dv
r, kr�mu a �ty�i domky, v nichž usadil d�lný lid. 

Nová tato víska nazvána Lhota  Kamenná.563) Le� jméno to dává na rozum, že na tom 
míst� jindy Kamenná Lhota již stávala, ale b�hem �asu v hr
zách vále�ných zanikla a lesem 
zarostla. R. 1713 bylo p�i tom dvo�e oséváno 111 korc
 špatných polí, 68 korc
 do�asných pa-
sek a luk na 13 voz
 sena.563a) Když hrab� Joachim Karel Breda stal se pánem panství pe�ec-
kého, kázal roku 1730 vymýtiti dalších 70 korc
 lesa a zd�lati je na role k tomu dvoru.564) Tak 
sv�d�il r. 1735 Jan Nouza, rychtá� žandovský, maje v�ku svého 58 let. 

Když p�i úpadku hrab�te z Bredy velké panství pe�ecké r. 1738 rozprodáno, ponechána 
Lhota jako zvláštní parcela p�i zboží pe�eckém a náleží tam až dosud. Proto d�jiny kame-
nolhotecké splývají od té doby s pe�eckými d�jinami v jedno. Dnes je pánem na Lhot� baron 
Hrubý z Jelení. 

180R. 1760 bylo tu krom� panského dvora 9 domk
 se 77 obyvateli, mlýn na �ezání prken 
(pila) a kr�ma. O kr�m� této �teme: „Panskou kr�mu ve Lhot� Kamenné prodal sekvestor pan-
ství pe�eckého Šmídl ze Šmidl
 r. 1735 Tomáši Vejvodovi, jeho budoucím i se zahradou a 14 
str. polí a v�rt. zahrady za 100 kop gr. �esk. a 15 zl. ro�. platu, ve žních 8 dní roboty, povozy 
na ryby, fleiškrejcar a z muziky tolik, kolik se platilo d�íve.565) Vejvoda položil hned 8 kop zá-
vdavku a ostatek ve �tvrtletních termínech po 2 kopách po�ínaje Novým rokem 1736. Krom�
toho se zavázal ro�. platu 15 zl. 30 kr. odvád�ti do d
chodu pe�eckého vždy o Vánocích a o 
žních 8 dní robotovati jedním žencem, na ryby pot�ebné povozy dávati a všecky ostatní platy 
jak bejvaly vybejvati.“566) 

R. 1840 byla p�i dvo�e pila, vinopalna, flusovna,567) myslivna a kr�ma s 26 domy a 173 
obyvateli.568) R. 1880 bylo zde 161 duší v 26 domech.569) 

Lhota Kamenná náleží školou a farou k Sud�jovu, poštou, telegr. a �etnickou stanicí do 
Uhl. Janovic, zdravotním obvodem pat�í do �estína. Od r. 1904 je v Kam. Lhot� z�ízena c. k. 

Lhota Kamenná: Kaple Sv. Václava. 
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poštovna. Nejbližší nádraží jest v Uhl. Janovicích na míst. dráze Kolín-�er�any. 

181LÍŠ�ANY. 

Severn� 2½ km m�ste�ka �estína leží p�i pot
�ku samota Lí š�an y. Jsou zde t�i popisná 
�ísla náležející ke katastrální obci starohu�ské. Veškerý majetek - a bývaly to vždy lesy - nále-
žel až k století XVIII. do obce žandovské a k panství pe�eckému. Teprv b�hem XVIII. stol. 
p�ipadly Líšt'any k Jindic
m. 

U Líš�an bylo 26 jiter 94 �tv. sáhy polí, 403 jitra 701½ �tv. s. les
 a 22 jitra a 12/3 �tv. s. 
luk. Sklízelo se 18413/16 m�r žita, 2508/16 m�r ovsa. D�íví m�kkého se poráželo 5277/8 sáh
 a 
klidilo se 121,68 cent
 sena a 263/5 ct
 otavy.570) 

Myslivna a mlýn byly majetkem vrchnosti a m�ly �. pop. 15 a 16 a domek �. pop. 17 nále-
žel rodin� Doušov�. R. 1725 v m�síci �íjnu dne 10. hrab� Karel Joachym Breda, jakožto d�-
di�ní milostivá vrchnost panství pe�eckého, prodal mlýn líš�anský Ji�íku Pokornému a u�inil 
na ten mlejn zápis �istý dle starého šacu�ku za sumu trhovou 65 kop gr. míšenských nadepsa-
nému Ji�íku Pokornému, manželce jeho, pak d�tem a budoucím. On pak nadepsaný Ji�ík Po-
korný jest mlýn ujal, jakž stará purkrechtní kniha rub. folio 27 ukazuje. 

Pon�vadž Milostivá Vrchnost na témž mlejn� žádných pretencí nemá, tož má nadepsaný 
Ji�ík, mlyná� líš�anský t�ch 65 kop gr. míš takto platiti: 1821. K záduší kostela v Rašovicích 5 
kop, 2. Ann� Kohoutové do Žíšova 10 kop, 3. Kate�in� do Jeníkova 10 kop, 4. Dorot� Jelínko-
vé do Žíšova 10 kop, 5. Mat�jovi Líš�anskému 10 kop, 6. Magdalen� Sko�epové do Žíšova 10 
kop a 7. Zuzan� Pokorné 10 kop.571) 

Výplatu tuto dokon�il Ji�ík Pokorný, mlyná� líš�anský572) r. 1727. P�i mlejn� m�l 13 str. a 
2 v�rt. polí, louky na 2 vozy sena, zahrádku na 3 vertele vejsevku. Ro�n� odvád�l platu 2 zl. 
30 kr. p�i sv. Havle. 

Líš�any náležely až do r. 1914 školou do �etína, od téhož roku náležejí školou, farou a 
pol. obcí k Sud�jovu (Sv. Anna), poštou, c. k. telegr. i �etnickou stanicí, zdravotním obvodem 
do Uhl. Janovic. Nejbližší nádraží jsou Uhlí�ské Janovice na místní dráze Kolín-�er�any. 

LOSINY. 

Odbo�kou okr. silnice od „obrázku“ u Petrovic II. dojdeme za ½ hodiny do Losin . Obec 
leží ve výši 355 m n. m. a potok Losinský, kterýž sem od Tlu�en� a Petrovic p�ichází, objímá 
ji na stran� východní a jižní. 

V Losinách žije ve 35 domech 181 obyv., z nichž 1 je náboženství ev. reform. Domy sta-
v�ny z kamene a cihel, ale kryty v�tšinou došky, �áste�n� šindelem a také cementovými taš-
kami. U dom
 (�. 1., 2. a 4.) jsou kab�ince bez nápisu. Zvlášt� p�knou podívanou dává �ást 
obce zvaná „n a S t rán i “, kde staré domky stojí jakoby stráž držely nad obcí. Další �ásti obce 
jsou v Ul i c i ,  ve  Dvo �e a  u  Kovárn y. Na pokraji obce stojí stará kapli�ka s p�knou lu-
cernou pro zvonek. V zahradách p�stuje se oby�ejné ovoce. Sad
 zde není. Nábytek i od�v 
moderní. 

Hlavní živnost obyvatelstva jest zem�d�lství, chov dobytka a dr
beže, zvlášt� hus, kte-
rýchž se odtud na sta vyváží do N�mecka. Vedle toho zam�stnává se lid prací nádenickou a 
lesní v panském lese. Nejstarší rodiny jsou zde rodina Adamova, Havlí�kova, Provazníkova, 
�epelákova, P�nkavova, Kubínova, Zelenkova atd. Mládež škole odrostlá v�nuje se hospodá�-
ství nebo �emeslu. 

Majetek obecní záleží z polností ve vým�re 24 ha 1 a 21 m2 a odvádí se z n�ho 20 K 68 h 
p�ímé dan�, celá osada platí 557 K 49 h p�ímé dan�. Luka se p�stují racioneln�. R. 1651 bylo 
tu 6 usedlík
, kte�í m�li 109 korc
 polí a chovali 8 koní, 11 krav, 1 jalovici, 3 ovce a 7 prasat. 
Luk m�li na 5 voz
 sena.573) 
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Deš�
, bou�í a krupobití dost - nejv�tší škodné r. 1905. Trat� polní mají tato jména: na Ši-

rokých, v Ko�varech, ve Stádlích, v Lopatách, v Pobo�ov�, na Peklovech, v Polí�kách, v Bo-
rovicích a les v Kozin� a v Ko�varech. 

D�jiny. Nejstarší zprávy písemné o Losinách zachovaly se nám z let 1370, kdy majitelé vsi 
a tvrzi v Losinách m�li jako spoluzakladatelé farního kostela v Polipsech právo podací. (Šestý 
díl.) Hana z Losin toto právo vykonávala r. 1370574) a t. r. podával fará�e do Polipes panoš Jan 
z Losin spolu s rytí�em �e�kem z Polipes.575) 

Havel, vladyka z Losin, odpíral, když na Losinách bylo provoláno r. 1383 v�no Bohusla-
vy, dcery Hrochovy z �abelic; ale p�i svou prohral a odúmrt dostala se Rynartovi ze Smilko-
va.576) A když r. 1395 podávala fará�e do Po183lipes Marie vdova po �e�kovi z Polipes, byl 
spolupatronem kostela toho Tomáš, vladyka z Losin, kterýž také podací právo spolu vykoná-
val.577) Týž Tomáš z Losin uvádí se r. 1398 jako sv�dek v pam�tech Vilémovských578) a psá-
val se také Tomáš z Lov�ic.579) 

P�ed válkami husitskými držel d�dictví v Losinách P�ibík z Vyšeho�ovic a z Losin, syn † 
Jana Dít�te z Losin, jenž se svou manželkou zplodil �e�eného již P�ibíka i dcery Marketu a 
Dorotu, kteráž se provdala za Jana Uhra z Lazec a jemu zapsala spolumajitelství na Losi-
nách.580) 

Po smrti P�ibíka z Vyšeho�ovice a z Losin bylo jeho d�dictví provoláno jako královská 
odúmrt, a tu r. 1437 p�ijal pro sebe Vilém ze Žlutic, ale ješt� téhož roku postoupil ji Martinovi, 
písa�i v dskách dvorských.581) Než ješt� jedno následovalo provolání, byl zatím písa� Martin 
svých práv na Losiny postoupil r. 1453582) Janovi Uhrovi a Vyké�i (Vikhorst) z Lazec. I byli 
tito pánové r. 1456 dvorskými ú�edníky zvedeni na tvrz Losiny s dvorem poplužním, ves celou 
a mlýništ�m pustým.583) 

Ku konci XV. století sed�l na Losinách jiný Viké� z Lazec, a ten zem�el asi 1507; po n�m 
d�dil statek Zikmund Skalka z Lazec anebo jeho p�íbuzný. Zikmund Skalka z Lazec p�ipomíná 
se v titulá�i r. 1534. R. 1544 dal sob� tento Zikmund vložiti v obnovené dsky zemské tvrz Lo-
siny a vše, což tu m�l.584) 

184Po Zikmundovi Skalkovi z Lazec d�dili zboží losinské synové jeho Jan a Krištof a dcera 
jeho Johanka, provdaná za Viléma Vojkovského z Milhostic. Jan a Johanka zem�eli nedlouho 
po té a všecky statky d�dil nyní Krištof, jediný syn; ten vyznal p�ed ú�edníky desk zemských, 
že statek sv
j postoupil rytí�i Václavu �ejkovi z Olbramovic na Kácov� s podmínkou, že vy-
platí dv�ma d�tem Ann� a Juliovi Jaroslava Žíšovského st. z Udimi a v Benešov� t�etinu ze 
300 kop gr. �. na tomto statku pro n� pojišt�nou.585) 

Když po roce 1582 odkázal Václav �ejka z Olbramovic statek jemniš�ský své manželce 
Mandelin� �ejkové ze Solopisk, p�ipadly ostatní statky syn
m Janovi st. a Karlovi. Jan sed�l 
na Losinách, Karel na Kácov�.586) 

Jan st. �ejka zanechal r. 1600 se svou manželkou zplozené dv� dítky a ustanovil jim po-
ru�níkem bratra svého Karla a ten od nich získaný statek losinský p�ipojil ke statku kácovské-
mu.587) V r. 1628 byl pánem kácovského zboží Jan Oktavián Vchynský z Vchynic a Tetova; 
ten 3. dubna t. r. prodal celý statek bohatému pen�žníku Janovi de Vitte z Lilientálu na Rata-
jích Hrazených a v soupisu zboží tohoto byly i Losiny s tvrzí a dvorem poplužním.588) 

Tvrz losinská p�estala býti sídlem panským, pon�vadž p�ipojeno celé zboží ku Kácovu, 
kdež lepší a pohodln�jší sídlo panské bylo z�ízeno. 

Než p�ec dosti dlouho se tvrz losinská zachovala, vždy� ješt� r. 1711 byly z tvrze n�které 
�ásti p�i popisu dvora takto vyzna�eny: „Dv
r Losiny: 185p�i dvo�e pusté sídlo a v n�m dolejší 
sín�, ratejna, suchý sklep, vše od kamene a klenutý se nachází. V štoku ho�ejším prostranný 
mashaus, 4 pokoje, však bez oken a kamen; užívá se jich nyní za špýchar.“589) 

V krátkém �ase tvrz pustla, nebyla proto obydlena a brzo sešla a sbo�ila se ješt� v XVIII. 
století.590) 

V r. 1651 byli zde 4 rolníci, 1 chalupník a 1 pustá chalupa. Všichni m�li 139 korc
 polí, z 
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nichž osívali 39 korc
 ozimem, 39 ja�í. Ve vsi bylo 5 koní, 3 voli, 15 krav, 18 jalovic, 33 ovce 
a 14 sviní.591) V r. 1787 bylo zde 12 pop. �ísel,592) dv
r, kr�ma a mlýn. V r. 1848 bylo zde 28 
pop. �ísel s 209 obyv.593) 

Losiny náležejí od r. 1806 školou do Petrovic II.; p�ed tím bývala škola pokoutní st�ídav� v 
Losinách a Zderadinách, ale žáci pat�ili do školy kácovské. Farou náležejí Losiny do Petrovic, 
poštou, telegr. a �etnickou stanicí i zdravotním obvodem do �estína. Nejbližší nádraží želez. 
jest Kácov na místní dráze Kolín-�er�any. 

MAKOLUSKY. 

Asi 6 km pon�kud jihozápadn� od Uhlí�ských Janovic a 26,5 km od Hory Kutné leží p
l 
hodinky západn� od okr. silnice kácovské obec Makolu sky. V Makoluskách žije v 37 pop. �. 
234 obyv.,594) z nichž je 12 vyznání israel. Domy, které v�tšinou jsou kryty doškami, stojí z 
�ásti v �adách, z �ásti po r
znu v zahradách a tvo�í náves p�íkrým svahem k jihu se táhnoucí. 
Na nejvyšším bodu návsi jest kapli�ka osázená p�knou skupinou lip. V zahradách p�stuje se 
ovoce r
zného druhu, ale ne s velkým úsp�chem. 

Hlavní zam�stnání je zem�d�lství, nádenictví a v zimním �ase práce v lese okolních vel-
kostatk
. Nejstarší rodiny zde žijící jsou rodina Filipova a Klovrzova. Mládež škole odrostlá 
d�dí zam�stnání po rodi�ích anebo jde na �emeslo. 

Majetek obce jsou polnosti ve vým��e 18 ha 79 a 57 m2, a platí se za� 40 K 69 h p�ímé da-
n�; vým�ra celé obce m��í 434 ha 74 a 44 m2, za které obec odvádí p�ímé dan� 1596 K. Luk 
mnoho není, le� p�i pot
�ku, ale v�nuje se jim malá pé�e k zvýšení užitku. 

Celá krajina okolní je kopcovitá, takže na severu dosahují kopce výšky 458 m, na jihu 
474 m, na východ� 491 m (Nechyba) a na západ� 471 m (Sta�echov) n. m. Ale �ást jižní osady 
Makolusk jest níže položena a proto náves velmi p�íkrého svahu. 

Od Nechyby Kácovské p�ichází k obci Kn�žský �ili Ž ivý po tok, do kterého se vlévá 
pramínek vodní na lukách se prýštící a jižní �ást obce protékající. Živým potokem se nazývá 
proto, že má stále hojnost vody. Druhý potok u Kamenného  te�e severn� obce a �asem let-
ním vysýchá docela. 

Obcí prochází nová silnice, odbo�ka okr. silnice uhlojanovické a má se v brzku dokon�iti a 
prodloužiti až do Rataj. 

Dešt� p�icházejí oby�ejn� od západu, taktéž bou�ky a krupobití. Nejv�tší bou�e zu�ila r. 1895. 
V Makoluskách byli dle starých knih r. 1651 sedláci 4, chalupníci 2, rozbo�ené stavení sel-

ské 1; celkem m�li rolí 196 korc
 a osévali ozimem 51 korec, ja�í 35. Potah
 volských m�li 9, 
krav 15 a 4 jalovice.595) Sedláci se zvali: Jan Netrba, Ji�í Drahovzal, Ond�ej Trdlo a Krištof 
Soustružník; chalupníci: Ji�í Stárek a Ji�í Jedli�ka. 

186Od r. 1726 a v dalších letech, když nové grunty selské byly prošacovány, byli nápotom-
n� v Makoluskách tito usedlíci: 1. Grunt  Musi lo vský r. 1726 prošacovaný za 160 kop gr. 
míš., m�l 44 str. orných polí, luk na 4 vozy sena a 1 str. zahrady, koupil r. 1750 Jan  Musi l  za 
219 zl. rýn. 32 kr. a 2 den. 2. Grunt  Kloverzo vský r. 1726 prošacovaný za 160 kop gr. 
míš., m�l 44 str. orných polí, luk na 4 vozy sena a zahradu pod ½ strychu, koupil Matouš Klo-
verza a 15. dubna 1765 p�ešel v ruce Fran t i ška  Klo verzy za 420 zl. rýn. 58 kr. a ½ den. 3.
Grunt  Vác lava Klo verzy 2. ledna 1726 nov� prošacovaný. Selský statek Václava Klo-
verzy, který on dosud užívá, a v držení má, prošacován na 160 kop gr. míš. a p�i�knuty mu by-
ly 44 korce orných polí, luk na 4 vozy sena. R. 1765 25. aprile byl nový zápis u�in�n na Jana 
Kloverzu  za 147 zl. rýn. 32 kr. 3 den. 4. Grunt  Smo l íkovský 2. dne ledna 1726 nov�
prošacován v sum� 160 kop gr. míš. a jest v držení a dosavadním užívání jeho Jan  Smol ík  a 
má 44 korce orných polí, luk na 4 vozy sena a malou zahrádku. Léta Pán� 1765 dne 25. m�síce 
dubna byl na statek ten u�in�n nový zápis Mat� jov i  Musi lo vi  v cen� 279 zl. rýn. 58 kr. a 
¾ d. 5. Chalupa Václava  Kmoch a vyšacovaná 2. dne m. ledna 1726 na 80 kop gr. míš. a 
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m�la 20 korc
 orných polí a luk na 2 vozy sena a nový zápis na téhož majetníka z�ízen 25. 
dubna r. 1765. 1876. Chalupa Magd alen y Klovrzo vy byla 2. dne m�s. ledna 1726 proša-
covaná na 80 kop gr. míš. a m�la 21. korec polí, zahradu na 1 korec a luk na 2 vozy sena, a byl 
r. 1765 na tutéž majetnici nový zápis u�in�n. 7. Chalupa Jan a No váka prošacovaná 2. 
ledna 1726 na 80 kop gr. míš. a bylo p�i ní 20 korc
 orných rolí a luk na 2 vozy sena. 8. Cha-
lupa No vákovská dle nového vym��ení a narovnání m�la 20 korc
 3 v�rtele 2 mázl. a vy-
šacována na 154 zl. rýn. 1 kr. a den. a p�ipsána J i � íkovi  Novákovi  5. dubna 1765. 9. Cha-
lupa Zámo stného  prošacována r. 1750 na 218 zl. rýn. 46 kr. a 3½ den. a m�la orných polí 
20 korc
 3 v�rt. a 1 mázl., luk na 2 vozy sena a zahrádku malou. Novým zápisem ze dne 15. 
ledna 1765 p�ipsána Jakubovi  Zámo stnému a manželce jeho i budoucím potomk
m. 10.
Chalupa Mach á�ko vská dle nového vym��ení a narovnání r. 1750 obsahovala 21 korec a 
2 mázlíky orných polí a luk na 2 vozy sena a byla 25. dubna 1765 p�ipsána k vlastnímu užívání 
vdov� Ka te � in�  Machá�kové za 135 zl. rýn. 58 kr. 2 den. a ona ji téhož dne se vším p�í-
slušenstvím ujala. 11. Na návsi stojící chaloupku koupil 1. dne listopadu 1789 od d�dic

Jed l i�kových  Mat� j  Svobo da za 56 zl. rýn., z kteréžto sumy hned p�i zápisu 28 zl. rýn. 
za p�ítomnosti rychtá�e makoluského Františka Klovrzy 188d�dici Tomášovi Jedli�kovi vypla-
til; druhou polovici Marii Jedli�kové pojistil.596) 

D�jiny. V XV. století byla knížata Minstrberská pány na Ratajích. V pond�lí p�ed sv. Vi-
lémem r. 1487 prodal kníže Viktorin celé zboží ratajské panu Bohuslavovi ze Švamberka a na 
Zvíkov�597) za 3000 kop gr. �. a p�i odevzdávání panství byly v soupise také Makolusky s d�-
dinami ornými i neornými. Victum m�l na statcích ratajských 2000 kop a proto je až dotud dr-
žel zápisn�. 

R. 1524 p�ipadlo zboží ratajské od Krištofa ze Švamberka, se vším, což tu bylo sm�nou na 
rytí�e Václava Robmhapa ze Suché598) a ten 3. dne m�s. února 1528 postoupil trhem všecko 
zboží ratajské rytí�i Ladislavu Malešickému z �ernožic a ve smlouv�599) byly také ozna�eny 
Makolusky. 

R. 1628 byl na Ratajích pánem Jan de Vitte z Lilientálu. Ten jmenoval manželku svou roz. 
Annu z Glouchova poru�nicí svých nezl. dítek, a ta prodala celé zboží i pozd�ji nabyté 17. 
dubna 1636 Benign� Kate�in� z Lobkovic600) a ona ješt� téhož roku 20. dne m�s. zá�í odproda-
la Rataje Frydrychovi z Talmberka a mezi osadami k panství toho byly také Makolusky.601) 

R. 1788 byly Makolusky ješt� spojeny ve svazku panství ratajského a z
staly tam až do 
dne svobody.602) Tenkráte bylo v Makoluskách 19 pop. �ísel603) se 180 obyvateli. 

Makolusky náležejí školou do Podvek od r. 1857, d�íve byly p�iškoleny do Rataj, farou, 
poštou, �etn. i telegr. stanicí a obvodem zdravotním do Rataj Hrazených. Nejbližší nádraží že-
lezni�ní jest Nový Dv
r u Rataj na míst. dráze Kolín-�er�any. 

MAJELOVICE. (MALEJOVICE.) 

P�i okr. silnici kolínsko-kácovské ve výši 491 m n. m., asi 5½ km jihozápadn� od okres. 
m�sta Uhl. Janovic a 23,7 km od Hory Kutné rozkládá se ves Majelov ice  - správn� Male -
jovi ce .604) Po�ítá se tu 26 dom
, ve kterýchž bydlí 150 obyv., z nichž jedna osoba jest moj-
žíšského vyznání. Nejstarší rodiny jsou zde rodina Novákova, Rakova, K�ovinova a Svobodo-
va. V XVII. století byly tu rodina �ížkova, Pi�undova, Krupi�kova a v XVIII. stol. rodina 
Vondrá�kova, Francova, Paštikova, Svobodova a Smrkovských.605) 

189Domy rozestaveny jsou po r
znu a po stráních i v zahradách pravidelné návsi netvo�íc. 
Jsou napo�ád p�ízemní a stav�ny ze d�eva, z kamene nebo ze sušených cihel (vep�ovic). Kryty 
jsou došky a na h�eben� položeny kalence (drny); domy nové se od toho pravidla liší. Na sta-
rých domech jsou lomenice s kab�inci, ale bez nápisu. 

Na nepatrné návsi jest malý rybník, do n�hož voda z lu�ních praménk
 se sbíhá a vytékajíc 
odtud tvo�í potok Malejovický sp�chající kol Opatovic a Mirošovic k Rataj
m do Sázavy. 
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Pot
�ek ten protékal mnohé rybníky, které náležely k osadám Malejovic
m, Opatovic
m a 

Mirošovic
m. Z posledního rybníka blíže Mirošovic vedena byla voda potrubím do ratajského 
rybní�ka a odtud do panského pivovaru v druhém zámeckém dvo�e umíst�ného. Za to dostáva-
ly Majelovice až do nedávna sud piva ro�n� od ratajské vrchnosti. Na okolních lukách jsou vi-
d�ti mnohé hráze, zbytky to vypušt�ných rybník
. 

Potrubí vodní bylo asi koncem XVIII. nebo po�átkem XIX. století zrušeno a p�em�n�no 
robotníky v um�lé koryto, kterým p�itéká voda do výše �e�eného rybníka a odtud do zámecké 
kašny. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� zem�d�lstvím, chudší nádenictvím; v zim� porážejí v lese d�í-
ví a rolníci je na místa pat�i�ná odvážejí. Mládež škole odrostlá z
stává doma, nebo jde na �e-
meslo, málo na studie; dívky jdou do služby nebo pletou na prodej �epi�ky a kabátky. 

Obecních pozemk
 je toliko 5 a 65 m2, z kterých se odvádí 28 h p�ímé dan�, a sou�asní 
sv�dkové tvrdí, že m�la obec pozemk
 hojn�, ale neopatrností se strany obecní byly p�i zaklá-
dání nových pozem. knih tyto pozemky úskokem p�ipsány velkostatku. Tomuto tvrzení sou-
�asných sv�dk
 m
žeme dáti úpln� za pravdu, pon�vadž r. 1651 m�ly Malejovice 2 sedláky, 1 
chalupníka a 2 selské grunty rozbo�ené. Vým�ra obce byla 116 korc
; z té osévali 16 korc

ozimem, 10 ja�í. Ve vsi byly 2 potahy volské, 7 krav a 5 jalovic. Sedlák Bínovský (40 korc
) a 
sedlák Havlín (30 korc
) zb�hli z grunt
 a vrchnost pole k své ruce pronajala.606) 

V r. 1785 byla vým�ra obce 96 jiter pozemk
, z nichž oséváno 30 jiter ozimem, 26 ja�í; 
ostatní lada a úhory. Vedle toho bylo tu 28 jiter luk a 299 jiter lesa,607) ovšem ten náležel celý 
milostivé vrchnosti. Nyní mají Majelovice vým�ry 240 ha 29 a a odvádí p�ímé dan� 362 K 
48 h. Luk je u obce málo, ale p�stují se racioneln�. Jména pozemk
: u Buku, Lískovka, u Lízu, 
Moravka, Vl�í jámy, Linduš, na Hati atd. Ovocnému stromoví se zde v drsn�jším podnebí do-
sti dob�e da�í; zvlášt� hojnost jablek „krásných soudk
 a jiných dobrých druh
 se zde hojn�
p�stuje. U silnic libuje si horský strom „je�áb“. 

V Majelovicích m�li již v XVII. století kr�mu. Byla majetkem Václava Diviše, kr�má�e. 
On koupil také od pán
 Kolovrat
 Liebštejnských chalupu za 18 kop gr. míš. a pon�vadž byla 
skoro pustá, vystav�l ji a dal svému synu k užívání a byla šacována pak na 25 kop gr. �. Diviš 
zem�el a zanechal synu svému Václavu i kr�mu v cen� 40 kop gr. �. a ten spojil s povolením 
Kolovrat
 chalupu s kr�mou v jedno.608)

R. 1642 za pán
 fratres jesuit
 bylo uznáno spojení takové za grunt selský s potahem a ša-
cován pak za 65 kop gr. �. Václav Diviš byl dlužen 13 kop sirotk
m † Stejskala, jinak Nováka. 
Diviš byl rychtá�em a zem�el bezd�tek. - Vdova Dorota vdala se na cizí panství a grunt spadl 
na vrchnost.609) 

S obecní chalupou dopadlo to jako s kr�mou. Chalupa obecní dob�e vystav�ná, ale bez rolí 
a luk. Pon�vadž obec všechna vym�ela, vrchnosti pod mocí z
stala. R. 1710 nev�d�lo se již ani 
dob�e o míst�, kde stávala. Toho roku dáno Jirmušovi Voclovi povolení, aby si na obecním 
tom míst� proti kostelu na sv
j náklad vystav�l chalupu - jen d�íví dostal - za 3 zl. ro�ní �inže 
a 190v �as žní a� sežne 24 záhony. - Na stavbu vynaložil 18 zl. rýn. a proto po 6 let �inže neplatil. 

Škola. Mládež chodila od nepam�ti po školách pokoutních,610) kterýchž v okolí bylo s do-
statek, najm� v Opatovicích, ve Vlkové a jinde. Po�átkem XIX. století navšt�vovala mládež 
školu uhlí�skojanovickou, ale m
žeme �íci, že pramálo, pon�vadž v lét� pásla a v zim� pro zá-
v�je, sníh a chudobu z
stávala doma, a� Malejovi�tí, ješt� nežli do Uhlí�ských Janovic d�ti po-
sílali, již se vlastní školy domáhali. Ve�ejná škola o jedné t�íd� byla jim povolena r. 1863 pro 
obce Majelovice, Hroznice, Vlkovou, Opatovice, Mitrov, Kochanov a samotu Podmoky. Krát-
ký �as navšt�vovaly školu také d�ti z Makolusk a Mirošovic. 

Ješt� téhož roku vystav�ly obce nákladem svým školu na vyvýšeném míst� vedle kostela, 
na kterou navrhl plány Alois Peroutka, mistr zednický z Uhlí�ských Janovic a stavbu školy o 
jedné t�íd� provedl mistr Jan Kadlec za 4979 zl. Vyu�ovati se po�alo 1830/1263 a bylo tenkráte 
132 d�tí školou povinných. 
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R. 1880 dosáhl po�et d�tí p�es 216, tak že nebylo lze jedinému u�iteli vyu�ování opat�iti. 

Proto zažádáno o rozší�ení školy. Toho bylo r. 1881 výn. zem. škol. rady ze dne 1830/681 �. 
16.000 dosaženo a již r. 1882 byla škola p�ístavbou rozší�ena na dvout�ídní dle plán
 okr. ta-
jemníka Jana Zvoníka a nákladem 2240 zl. Frant. Hockem z Mitrova vystav�na. 

R. 1900 objevila se op�t pot�eba školu rozší�iti. Toho dosáhlo se výn. c. k. z. šk. r. ze dne 
194/1100 �. 41.999. Stará škola byla p�ístavkem upravena na t�i t�ídy nákladem 17.000 K. Plány 
navrhl Frant. Novák, stavitel z Opatovic, a p�ístavbu provedl architekt L. Diviš z Kácova. Vy-
u�ovati po�alo se ve 3 t�ídách 1915/904 a také byli tu již ustanoveni �ídící u�itel a dva u�itelé. 

Posloupnost u�itelstva. Prvním u�itelem na ve�ejné škole byl r. 1863 Frant. Ludvík - po-
du�itel uhlí�skojanovický, jehož plat byl vym��en na 300 zl., které se takto kryly: Sobotáles od 
132 d�tí: 252 zl. 70¾ kr. r. �. Korec pole z Mitrova a korec z Opatovic v cen� 7 zl.: 14 zl. Di-
ferenci doplatily p�iškolené obce. Patronátní ú�ad dával 2 a p�iškolené obce 6 sáh
 d�íví, které 
p�ivezly i rozštípaly. Fassi tuto potvrdilo c. k. místodržitelství 1810/261 �. 52. Zm�ny v platu 
tomto nastaly v r. 1872 a 1874, ale nejsou v archivu školy zaneseny. R. 1870 za�ad�na nov. šk. 
zákony škola do IV. t�. plat
 u�itelských. 

Po Ludvíkovi (1863-69) byl Jos. �erný (1869-75), Jan Svatý (1875 a od r. 1882-97 �íd. 
u�.), Fran t .  No vák, �íd. u�itel (1897 dosud). Mladší u�itelé: Frant. Roubínek (1882-90), 
Bohumil Bidlo (1890-92), Frant. Vintr (1892-96), Vojt�ch Votruba (1896-99), Jos. Chalupa 
(1899-1902), Bohumil Náhlík (1902-04), Jos. Semerad (1904-06), Rudol f  Šporcl , u�. I. t�. 
(1906 dosud). Karel Probst (1906-09), Jos. Hejduk (1909-10), Emilie Reinbergrová (1910-13), 
R
žena Jarešová (1913-14), Mar ie  Zá �ecká (1914 dosud). (U�itel Old�ich Beran ustanoven 
zde def. u�. II. t�ídy, ale p�ikázán službou na chlap. školu do Hory Kutné.) 

Výpomocn� zde p
sobili: Marie Kraupnerová, Marie Bílková a Josefa Grabingrová, Bo-
humil Cicvárek, Frant. Zahradní�ek a Václav Vá�a. Industriální vyu�ování povoleno bylo r. 
1893 a p
sobily zde Anna Šimková (1893-1911894), Božena Stroffová-Svobodová (1894-
1902), V iktor ie  Svat á  (1906 dosud). 

Posloupnost p�edsed� m. šk. rady a školdozorc�. Posloupnost p�edsed
 místní školní ra-
dy: Václav Stehlík z Mitrova (1863-65), Jan Vojá�ek z Mitrova (1865-69), Josef �erník z Ko-
chanova (1869-73), Frant. Hocke z Mitrova (1873-93), Antonín Polesný z Mitrova (1893-98), 
Alois Vojá�ek z Mitrova (1898-1904), Frant. Hocke z Mitrova (1904-06), Jose f S toupa z 
Mitrova (1905 dosud). 

Posloupnost školdozorc
: Novák Jan z Majelovic (1863-75), Babka Frant. z Majelovic 
(1875-79), Novák Frant. z Opatovic (1879-82), Rak Josef z Majelovic (1882-85), Svoboda Jo-
sef z Majelovic (1885-88), Zouplna Frant. z Kochanova (1888-91), Svoboda Josef z Majelovic 
(1891-93), Kruliš Alois z Majelovic (1893-95), Novák Josef z Majelovic (1896-99), Novák 
Antonín z Majelovic (1899-1902), Verner Mat�j z Vlkové (1903-1906), Svoboda Jaroslav z 
Majelovic (1906-09), Bohaboj  Al .  z Vlkové (1909 dosud). 

Kostel a fara. Kostel majelovický, sv. Ji�í zasv�cený a p
vodn� ve slohu románském vy-
stav�ný, již r. 1350 mezi farními v dekanátu kou�imském se uvádí.611) Tam také odvád�l se po-
loletn� desátek sumou 24 gr. �. 

Právo patronátní provozovali - jak o tom knihy konfirma�ní píší - zde usedlí panoši, kte�í 
byli sp�ízn�ni s pány ze Sob�šína a ti zajisté kostel byli založili. Ale již r. 1396 byli patroni to-
hoto kostela jen panoši ze Sob�šína, tak že se zdá, jakoby ti, jež sed�ním byli na Malejovicích, 
zboží sm�nili nebo postoupili. 

Byl-li malejovický kostel již r. 1350 farním, m�la tudy osada zajisté také faru. A o té se 
do�ítáme v knihách konfirma�ních; nebo� jsou� tu zaznamenána jména fará�
 zvolených, do-
sazených a potvrzených patrony chrámu to192hoto. Tak za prvého fará�e byl dosazen kn�z Ma-
t�j, který zde r. 1363 zem�el. Po n�m ustanoven byl 4. dne m�síce zá�í t. r. Zden�k Van�k z 
Nesm�n�, kterýž na podání panoše Markvarta Sob�šína z Malejovic sem dosazen byl. Uvád�l 
ho fará� škvrn�jovský.612) 
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R. 1386 byl zde fará�em kn�z Jan, kterýž sm�nil místo své s fará�em Vítem z Hradce, ale 

ten zde prodlel jen do r. 1390 a sm�nil zase místo své s fará�em Pet r em z Pohnaní na Tábor-
sku.613) Fará� Petr sm�nil op�t r. 1396 faru malejovickou s fará�em Janem v Lukách,614) k �e-
muž svolení dali 6. dne m�s. kv�tna t. r. Petr a Prokop, panoši ze Sob�šína, ježto byli toho �asu 
patrony chrámu malejovického. Fará�e Jana uvád�l plebán z Podvek.615) 

Zdá se býti pravdou, že tento fará� Jan byl posledním fará�em malejovickým a že fara již 
p�ed válkami husitskými nebo brzy po nich zanikla, pon�vadž se po nich nikde ni�eho o fa�e 
malejovické nedo�ítáme. V té dob� stal se asi kostel malejovický filiálním kostelem fary uhlí�-
skojanovické. A ve vsi o fa�e ani písemných ani ústních podání se nezachovalo, toliko vypra-
vují sta�í ob�ané, že stávala fara na míst� nyn�jšího domu �. pop. 5. 

Starý kostel podlehl mnohým zm�nám. Vyho�el r. 1686 a byl jesuity kutnohorskými - teh-
dejšími patrony kostela - obnoven. V�ž pozbyla tehdy úpln� své p
vodní podoby a kostel i v�ž 
byly kryty šindelem. R. 1867 byl kostel op�t vn� i vnit� slušn� opraven stavitelem Vojt. Kape-
lou ze Zásmuk. R. 1884 byla v�ž p�estav�na a obdržela nyn�jší podobu a kryt b�idlicový. Ale 
již r. 1899 byla v�ž pobita plechem. Práci provedli stavitel Jos. Kruliš a Jan Kr�má�, mistr 
klempí�ský, oba z Hory Kutné. R. 1911 ozdoben byl kostel reliefní k�ížovou cestou, kterouž 
�ezali za 1600 K brat�i Novákové z Hory Kutné. R. 1914 byla op�t v�tší oprava na zdejším 
chrámu provedena; opravu provedli za 5000 K stavitel Jos Hrivko a Jan Kr�má� z Hory Kutné. 

Kostel sv. Ji�í zasv�cený je dosti chud� vyzdoben. Na hlavním oltá�i stojí sv. Ji�í na sani 
jako vít�z s praporcem, kdežto p
vodn� sed�l sv. Ji�í na koni po zp
sobu bronzové sochy sv. 
Ji�í na Hrad�anech. Nad presbyterium vypíná se p�estav�ná v�ž do jehlanu a v té visí dva zvo-
ny. Na v�tším �teme: IN LAUDEM ET HONOREM SUMME TRINITATIS 1483. M. P. (Ke 
cti a chvále nejsv�t�jší Trojice 1483 M(istr) P(tá�ek). Druhý zvon má tento nápis: „STE. GE-
ORGI ORA PRO NOBIS DEUM. REFUSA NEO BOLESLAVIAE Ao. MDCLXXXIII“ Z. 
P., což �esky zní: „Sv. Ji�í, oroduj za nás u Boha. P�elit v Mladé Boleslavi r. 1683. (Napsal 
Frant. Novák.) 

D�jiny. Když za Vladislava II. r. 1142(43) založil �eský pán Miroslav z Markvartic klášter 
cisterciácký v Sedlci, daroval témuž mnohé osady, dvory atd. a v základní listin� byly jmeno-
vány i „Male jov ice“. Také ustanovil, aby po vym�ení muž. potomk
 jeho celé jm�ní klášte-
ru p�ipadlo.616) Dle toho jsou Malejovice i s kostelem prastarou osadou, o nichž máme první 
písemnou zprávu z r. 1142(43). 

R. 1363 byl zvolen opatem kláštera sedleckého Václav a ten odprodal n�které statky kláš-
terní617) a mezi t�mi, jak se s pravdou souditi dá, byly také Malejovice, pon�vadž byly v druhé 
polovici XIV. století již v držení Markvarta 193�e�eného Sob�šína z Malejovic. Markvart m�l 
ješt� dva bratry Vojslava a Diviše, pány na Podvekách, a ti se také psali z „Malejov ic“.618) 
Ke konci téhož století náležely Malejovice brat�ím Petrovi a Prokopovi ze Sob�šína. Tento 
Prokop byl správcem zboží �estínského, kterýžto ú�ad od Zby�ka z Petrovic obdržel a po smrti 
jeho postoupil mu Zbyn�k celé zboží �estínské. Takovým zp
sobem dostal se �estin Kostel v 
držení pán
 ze Sob�šína619) a na Malejovicích. (Viz ostatek u �estína.) 

Léta po narození syna božího „v tu  s t �edu  v such é dn i  v  pu ost�“ p�itiskl Abraham 
z Konratic „sed�ním na Malejov icí ch“ pe�e� svou ješt� s Ji�íkem z �í�an a z Polen�, 
Markvartem z Úlic, Janem z Koko�ova, Václavem Ebrzvínem z Hradišt� a Kumprechtem z 
Rabštejna na listinu datovanou r. 1483 (19. února), kterouž Uršula To�níková z K�imic a Vác-
lav To�ník, syn její též z K�imic, vyznávají, že jsou dlužni sto kop a deset kop gr. dobrých 
st�íbrných míš. obecn� berných Ann� a Ludmile, nábožným pannám kláštera chot�šovské-
ho.620) P�ipsal-li Abraham z Kunratic „sed�n ím n a Male jov icí ch“, byl podle toho p�í-
domku pánem Malejovic. 

194R. 1550 byl majitelem �estina Kostela Zdislav Zví�etický z Vartemberka. Ten držel k 
svému zboží i vsi: Malejovice (snad i Mitrov?), Polipsy, Petrovice a Be�ice (Rašovice). V úte-
rý po sv. Ond�eji r. 1556 t. j. 3. dne m�s. prosince koupila pí. Anna Vod�radská roz. z Elstibo-
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�e sirot�í ves Malejovice (a spolu též i Mitrov) poz
stalé po Dionysovi Hosta�ovském z Petro-
vic za 5800 kop míšenských.621) Kterak Hosta�ovský t�chto sirot�ích vesnic nabyl, nelze po-
v�d�ti. 

Po�átkem XVII. v�ku byl sed�ním na Malejovicích Petr z Libentálu a ten je v pátek po po-
�etí P. Marie r. 1608 a t. j. 12. prosince prodal p. Heraltovi Václ. Libštejnskému z Kolovrat, 
nejvyššímu berníku království �eského, za 6000 kop míš.622) 

Heralt Libštejnský p�ivt�lil Malejovice a Mitrov ke zboží žíšovskému. Na zboží tom poží-
val nejvyš. mincmistr král. �eského Vilém z V�esovic d
chod, a proto zapsal Libštejnský Ma-
lejovice v 8000 kop gr. míš. Vilému V�esovci a ten daroval d
chody ty jesuitské koleji v Ho�e 
Kutné. Pro dot�enou summu na zboží tom pojišt�nou postoupil Libštejnský z Kolovrat 19. dne 
m�síce února 1628623) celý statek jesuit
m kutnohorským. Tak nabyli fratres jesuité statku ží-
šovského a sirot�ích vesnic Malejovic a Mitrova i s podacím kostelním.624) 

�ád jesuitský spojil nabyté zboží se zbožím k�esetickým, které m�l pak až do r. 1773 v dr-
žení. Té doby byl pak �ád zrušen a statek žíšovský, ku kterému pat�ily Malejovice i Mitrov, 
p�ipadly studijnímu fondu, kterýž je p�ipojil ku K�esetic
m. Od té doby sdílely Malejovice 
osudy tohoto panství.625)

Malejovice mají vlastní školu, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí i zdravotním obvo-
dem náležejí do Janovic Uhl. Nejbližší nádraží žel. jsou Janovice Uhl. na dráze Kolín-�er�any 
a ku Praze zastávka Mirošovice na míst. dráze Kolín-�er�any. 

MALOVIDY. 

Pon�kud jihozápadn� t�i kilometry od Hrazených Rataj, pod vrchem 357 m n. m. leží po 
obou stranách malého pot
�ka osada Malo vid y. Žije zde v 35 domech 169 obyv. vesm�s ka-
tol. náboženství. Domy stojí por
znu náves netvo�íce; jsou stav�ny z kamene a cihel. Šindel a 
sláma p�evládá v krytin�. �ást na pravém b�ehu potoka zove se na „Dolích“, ostatní �ásti �íká 
se ve Vsi. 

Zahrad jest velká �ada a p�stují se tu všechny ovocné druhy v dosti velké mí�e. Ovoce jest 
velice p�kné a dobrých druh
, ale nezpen�ží se mnoho. Suší se po domácku, zvlášt� švestky a 
ty se pak prodávají. 

Na jižní stran� Malovid leží vrch „St�íbrný“ skoro 400 m n. m., kde ve XII. a XIII. století 
dobývalo se st�íbro. V XIX. stol. byly doly obnoveny. Letopo�ty, kdy se v dolech t�ch praco-
valo, vysekány jsou na kamenech u vchodu do dol
. Majitelem jest nyní kníže z Liechtenstei-
na. St�íbra se v nyn�jší dob� již nedobývá, ale každý rok pracuje n�kolik d�lník
 ve starých 
dolech, aby majitel zachoval si právo kutací. O tom také se zmi�uje J. E. Watterich, že 195v 
Malovidech byly doly st�íbrné a tak zv. „Silberzeche“.625a) V roce 1913 a 1914 vystav�na nová 
silnice z Rataj do Malovid p�es knížecí les zvaný „Iva�“. Silnice ta stav�na nákladem vel-
kostatku ratajského za p�isp�ní osady malovidské. 

Hlavní zam�stnání obyvatel
 je rolnictví; chudší lid pracuje v lesích liechtensteinských, 
zvlášt� v dob� zimní, kdy se d�íví poráží a zpracovává na d�íví stavební, palivové a v poslední 
dob� u v�tším množství na papír. Nábytek i od�v moderní. 

Nejstarší rodiny jsou rodina Hrabánkova, Vyhnánkova, �epelákova, Zámostných a For-
mánkova. V r. 1654 byli zde dva svobodníci, a to: Mar t in  R
žek a  Václav S t an�k a 
m�li oba vým�ry 52 korce a osévali ozimem 11, ja�í 12 korc
, 13 korc
 m�li úhor
, 3 lada a 13 
korc
 porostlin. Lesy na role obrátili. 

Sedláci tu byli 3, chalupníci 3, domká� 1 a 1 rozbo�. grunt selský. Všichni m�li r. 1654 169 
korc
, z kterých osévali 41 ozimem, 32 ja�í. Také m�li 7 potah
, 15 krav, 10 ovcí a 1 prasni-
ci.626)

R. 1715 byli zde tito usedlíci: Daniel Tichý, Lukáš Starý, Jan Perný, Martin Hrabánek, kte-
rý m�l nov� vystavenou chalupu, Bartoš Hrabánek, Pavel Zámostný a Jakub Hrabánek. Všich-
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ni m�li 159 kor. a 3 v�rt. orných polí, 3 kor. lad, 6 kor. a 2 v�rt. pust a porostlin a luk na 10 
voz
 sena. Osévali 52 kor. ozimem, 40 ja�í. M�li 1 kon�, 11 vol
, 13 krav, 11 jalovic a 5 pra-
sat. Jména Hrabánk
 a Zámostných udržela se zde až na naše �asy.627) 

Mládež po vyjití ze školy z
stává p�i rolnictví, nebo jde na �emesla a to hoši v�tšinou do 
Vídn�. Dívky jdou na službu nebo se u�í švadlenami. 

196Majetek obecní jest 14 ha 14 m2, p�ímá da� z n�ho �iní 31 K 67 h. - Vým�ra celé osady 
jest 375 ha 79 a 14 m2; daní platí celá osada 1316 K 58 h. Luk není mnoho, ale racioneln� se v 
poslední dob� p�stují. Deš�
 bývá hojnost, bou�ky �asté. Krupobití z�ídka a to pouze z mra�en 
p�icházejících od východu. - Nemocí nakažlivých nebývá; je� osada v údolí p�i potoku podne-
bí mírného a zdravého a kolkol vrchy obklí�ena, tak že pro vrchy a lesy odtud „málo  se  v i -
d í“, proto jméno Malovid y. 

D�jiny. O Malovidech první zmínka d�je se r. 1291, kdy náležely ke zboží ratajskému.628) 
A týž rok daroval �eský král Václav II. biskupu pražskému Tobiáši z Bechyn� mnohé vesnice 
v okolí Rataj, kteréž byly majetkem pán
 Arnošta, Jence a Budivoje.629) Právoplatná listina o 
tom vyhotovena byla 1211/895.630) Mezi t�mito vesnicemi byly také - jak se najisto souditi dá - 
Malovidy, které p�i panství ratajském od té doby p�ipojeny z
staly. 

O Malovidech není od r. 1291 ni�eho v d�jinách zaznamenáno, až ve století XV., když by-
ly Rataje Hrazené majetkem knížete Viktorina z Minsterberka. Viktorin byl po mnoha vít�z-
ných bojích proti Uhr
m r. 1469 p�epaden ve Veselí,631) jat a do Uher zavezen. Tehda bylo mu 
postoupiti mimo jiné i panství ratajské uherskému králi Matyáši. Mezi vesnicemi zboží rataj-
ského byly i Malovidy.632) 

Když knížata Minsterberská po 10 letech nabyli op�t svých statk
 a když téhož r. v prosin-
ci dal Matyáš král Viktorinovi svobodu, propustiv ho z v�zení beze všech závazk
,633) zastavil 
Viktorin Malovidy i s celým zbožím ratajským rytí�i Bernardu Aplovi z Fictum634) a teprv 
když kníže Viktorin výplatu u�inil, dostalo se zboží toto zp�t knížat
m z Minsterberka r. 
1487.635) 

A ješt� t. r. v m�síci �ervnu prodali knížata z Minsterberka Rataje panu Bohuslavu ze 
Švamberka a na Zvíkov� a p�i odevzdání statku byly také v soupise Malovidy s p�ísl.636) Po 
smrti otcov� rozd�lil panství ratajské nejmladší syn Jind�ich ze Švamberka tak, že Krištof ze 
Švamberka svému bratrovci usoudil mezi jiným i Rataje, k nimž náležely také Malovidy.637) 

Po�átkem XVI. století byl majitelem Rataj Václav Robmhap ze Suché a když své zboží 3. 
února 1528 prodal rytí�i Ladislavu Malešickému z �ernožic, obsahovala listina zápisná také 
Malovidy.638) Po�átkem XVII. století nabyl zboží ratajské, p�i n�mž dosud byly Malovidy, Jan 
Vitte z Lilientálu na Opo�anech a manželka jeho Anna z Glouchova, která trhem nabyté zboží 
r. 1634 prodala Benign� Kate�in� z Lobkovic,639) ale tato již v zá�í 1639 ztržila zboží ratajské 
na pana Frydrycha z Talmberka a na Vlašimi, nejvyš. komorníka a místodržitele království 
�eského.640) R. 1772 dostalo se celé zboží d�dictvím na knížecí rod Liechtenštein
v a Malovi-
dy sdílely pak osudy panství ratajského. 

Malovidy pat�í školou, farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i obvodem zdravotním do 
Rataj Hrazených. Nejbližší stanice železni�ní jest Nový Dv
r n. Sázavou a zastávka ratajská 
na míst. dráze Kolín-�er�any. 

197MAN�ICE. (MAN�ICE KOZÍ.)

Severovýchodn� 2½ km Uhlí�ských Janovic leží po obou stranách okr. silnice onomyšl-
skomalešovské ve výši 400 m n. m. politická i katastrální obec Man� i ce , v starším v�ku Ko-
zí  Man� i ce  zvaná. Vzdálenost od Hory Kutné 16,3 km. 

Ve 33 domech žije 166 obyv. U Sommra v r. 1843 uvádí se 45 dom
 s 265 obyv. (Str. 
364.) Domy stav�ny jsou skoro vesm�s již z tvrdého materiálu, kryt �áste�n� doškový, též šin-
delový a taškový. Tvo�í náves nepravidelnou, na níž stojí slušná kapli�ka s obrazem Nanebe-
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vzetí P. Marie. Postavena r. 1884. Na v�ži�ce starý zvon, ale bez nápisu. Ostatní domy jsou 
roztroušeny a stojí v zahradách, v nichž se p�stuje dobré ovoce všeho druhu. Žije zde 6 ev. re-
form. 

Potok bezejmenný, který od Rašovic p�ichází, d�lí obec na dv� nestejné polovice a sp�chá 
odtud k Jindic
m k mlýnu Vokálovu. Okresní silnice vede z Uhl. Janovic k Onomyšli a dále k 
Ho�e Kutné. 

Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím v
bec. Mládež škole odrostlá z
stává doma p�i hospo-
dá�ství, �ást jde na �emeslo a do služby. Nejstarší rodiny jsou rodina Ešnerova, Filipova, Sla-
ví�kova, Trojanova, Ulmanova, Urbanova a Vlasákova. Šat i nábytek zmodernisován. V málo 
rodinách jsou ješt� staré police. 

Obecní majetek záleží ve vým��e 25 ha 30 a a jednoho domku a stát. dluhopisu na 100 K; 
z toho odvádí se 169 K 98 h p�ímé dan�. Vým�ra celé obce 245 ha 80 a 46 m2, z nich platí se 
640 K p�ímé dan�. Jména tratí polních: na Vrších, pod B�ezinou, na Doubravech, v Lipinkách, 
pod Ztratínky, v Pasekách, za Kubelkovo, pod Vrchy a r. 1785 u Bílých Kamen
 a u Volši-
nek.641) 198U Man�ic bylo p�ed léty mnoho ob�in; všecky jsou p�em�n�ny v pole. 

Deš�
 a bou�ek hojn�, ale jsou neškodné. Krupobití skoro každoro�n�, ale nikdy není kata-
strofální. 

V rule panství jindického z r. 1651 jest také toto zaznamenáno: „Tato ves, v nížto jest 8 
selských a 6 chalupnických grunt
v pustých, leží v p�kném položení, v t�ch nejp�kn�jších ši-
rokých polích a bývala jest dobrou; nyní je pustá a role zcela ladem leží. Ani co k jednomu 
gruntu polí p�ináleželo, jsouc množství let pusté, vyhledávati se nemohlo. A herbá�
v a pa-
m�tník
 také žádných se nevynachází.“ 

Ale již r. 1787 uvádí se, že u Man�ic bylo 281 j. 692¼ �tv. sáh
 polí a že tu urodilo se 
2183 míry žita, 23373/8 m�r ovsa. Dále se uvádí, že bylo u obce 89 jiter 53 �tv. sáh
 luk, na 
kterýchž se urodilo 236,29 cent
 sena a 71,55 cent
 otavy. Vrchnost tehdy zde užívala 25 jiter 
1072 �tvr. sáh
 polí a 23 jitra 161 �tv. sáh luk. (Arch. zem. Katastr josefínský.) 

D�jiny. O Man�icích (p
vodn� Kozích) máme první zprávy z r. 1316, kdy jakýsi pán Diviš 
zapisuje bratránku svému He�manovi své zboží man�ické,642) které r. 1462 m�l v držení Zby-
n�k ze Sob�šína.643) V XVI. století byla tu tvrz, na níž sed�l vladyka Jan Špetle z Prudic.644)
Po tvrzi dnes není ani památky.645) Špetle prodal Man�ice Václavu st. R
dovi z K�e�ovic a týž 
postoupil je 26. dne m�s. máje l. P. 1540 rytí�i Št�pánovi Bechy�skému z Op�etic646) za 95 kop 
gr. �. 

Od Bechy�ského dostala se ves i tvrz a dv
r poplužný s poplužím Kunradovi Kdulincovi z 
Ostrome�e za 200 kop gr. �.647), a týž je r. 1542 prodal Petrovi z �í�an.648) Petr �í�anský již r. 
1545 prodal Man�ice ves i tvrz a dv
r poplužný s poplužím rytí�i Václavu Hraba�ovi z P�eru-
benic a na Pe�kách.649) Tento Václav vyplatil svému bratru podíl 550 kop gr. �. a rozmnožoval 
stálým p�ikupováním statek pe�ecký.650) 

R. 1628 koupil statek pe�ecký od Viléma z V�esovic, nejvyš. mincmistra král. �eského 
banké� Jan de Vitte z Lilientálu a v soupise zboží toho byly i Man�ice.651) Jan de Vitte byl 
zbohatlý kupec z Niederlandu a ten v �echách mnoho statk
 nabyl zp
sobem prapodivným. 
Pan Jan Oktavian Kinský z Vchynic a Tetova byl pánem rytí�ského sídla Hrádku nad Po	ousy 
a ten 28. b�ezna 1637 prodal zboží své Gerardovi svob. pánu z Taxis
 a jeho d�dic
m i budou-
cím a ve smlouv� té jest také ves Man�ice s kr�mou a pustý dv
r Rašovice za 30.000 zl. 
rýn.652) a Gerard z Taxis
 již v pátek po ned�li invokávit, t. j. 22. února 1641 postoupil všecko 
své zboží rytí�i Janu Salazarovi de Monte Albano, d�dic
m i potomk
m, se vším p�ináležejí-
cím za 28.000 zl. rýn. a ve smlouv� se op�t nachází pustý dv
r Rašovice a ves Man�ice.653) 

Po krátkém �ase nabyl zboží �e�ené rytí� Maxmilián Rašín z Ryzenburku a prodal je po 
ned�li Laetare t. j. 16. dne m�síce Martii r. 1665 vší obci kutnohorské za 9500 zl. rýn. A zde 
op�t objevují se Man�ice, totiž dv
r s poplužím, s d�dinami, dobytkem, polmi ornými i neor-
nými, jichž bylo 2½ zrna 425 kor. 1 v�r., pastvy 25 kor., zahrady 2 kor. 2 v�r., lou�ného sena 



  128 
na 5 voz
,654) ov�ínem a též ves Man�ice s kr�mou vejsadní, s masným krámem pokud p�ede-
šle jaký býval.655) Užitku dávali 3 sedl. a 2 chal. za kapouny a 199slepice 3 zl. 15 kr. a z místa, 
kde chalupy stály, scházelo se 8 zl. 20 kr.657) Kone�n� r. 1670 koupil hrab� Frydrych z Traut-
mansdorfu, pán na Pe�kách Hraba�ových, statek Jindice a p�i n�m byly zapsány i Man�ice.658) 
Po otci zd�dil IV. díl statk
 t�ch syn František Adam a v té �ásti byly Man�ice.659) Ale nemo-
ha sestrám svým díl povinný vyplatiti, byl nucen František Adam prodati celé zboží své. Kou-
pil je r. 1713 hrab� Karel z Bredy, pán na Kácov� a �estin Kostele.660) 

Hrab� Breda, jak již jinde pov�d�no, stálým p�ikupováním statk
 na dluh nemohl je udrže-
ti a tak statek za statkem prodával, až došlo r. 1765 na zboží jindické, ku kterému p�ivt�leny 
byly i Man�ice. Zboží koupil Jan svob. pán z Kavanagh s chotí svou Marií. Ostatek viz u Jin-
dic, se kterými z
staly Man�ice spojeny a tak sdílely osudy jejich až do roku svobody. 

V Man�icích byli v r. 1728 tito usedlíci: Jan Lubenský, Mat�j B�lina, Jakub Lehký, Ji�í 
Novák, Petr Táborský, Ji�í Kreysa, Ji�í a Mat�j Kumpán, Josef Duška, Mat�j Kysela, Pavel 
Tomáš, Mat�j Ma�álek, Václav Zajíc, Petr Jahoda, Václav Prchal a Václ. Ku�era.661) 

Man�ice náležejí školou a poštou do Jindic, farou, telegr. a �et. stanicí i obvodem zdravot-
ním do Uhl. Janovic. 

Nejbližší nádraží železni�ní jsou Uhlí�ské Janovice na míst dráze Kolín-�er�any. 

200MILETÍNY. 

Pod trigonometrickým vrchem 465 m n. m. rozkládá se po obou stranách okr. silnice kut-
nohorskojanovické vesnice Mil e t ín y, kteráž slula p
vodn� Mi lo t ín . Miletínský vrch schy-
luje se k Solopiskám a dostává tu jména Hrádecký vrch (ode vsi Hrádku). Jest porostlý lesem 
zvaným Miletínským lesem a složen z ruly a hojn� k�emene. V letech sedmdesátých XIX. sto-
letí lámal se tu k�emen pro skelné hut�. Dnes ovšem skelné hut� jiným zp
sobem si opat�ují 
materiál na sklo pot�ebný. Vzdálenost Miletín jest od Hory Kutné 12,5 km, od Uhl. Janovic 7 km. 

V Miletínách žije ve 40 pop. �. 233 obyv., z nichž jest 5 vyzn. ev. reform. Domy jsou sta-
v�ny napo�ád z tvrdého materiálu, ale krytiny jsou r
zné. �astými požáry bude brzo skoro celá 
ves nov� postavena. D�ev�ných starých domk
 a stodol jest jest� n�kolik. Obec rozd�luje se 
na: Náves ho�ejší, dolejší, na Hrad�ana, v Pr
honu a v Borku. Severn� obce vyvírá na obecní 
louce pramen, který sp�chá ke Kunvaldu a dále k Hrádku a rozmnožuje vodou svou Be�várku. 
Rybníky jsou vysušeny, toliko malé rybníky na obci.

Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím, nádenictvím a �emeslem, kterýchž tu nezbytn� jest po-
t�eba. Mládež škole odrostlá z
stává doma, jde na studie anebo do služeb a na �emeslo. - Nej-
starší rodiny jsou rodina Zvoníkova, Urbanova, Zde�kova a Balvínova. 

Jako zvláštnost zaznamenáváme, že v Miletínách jsou �ty�i rodiny Zde�k
 a �ty�i rodiny 
Balvín
. Proto užívá se k rozeznání u rodin t�ch p�ezdívek: u „Sedlák
“, u „Va�hal
“, u „Ja-
ne�k
“, u „Hajných“ a u „Balvín
“ takto: Balvín „statecký, chalupecký, barácký a Balvínek“. 

V Miletínském lese vyvírající pot
�ek, východní to pramen Be�várky, kteráž se v dalším 
toku spojí s Kou�imkou, nese vody své ku Labi. Miletíny jako bod trigonometrický mají v 
okolí ješt� tyto vrchy: Malešovský vrch (460), Hrádecký vrch (385) a Miletínský les (300 m). 

Obecní majetek záleží z pozemk
 18 ha 97 a 50 m2 a dom
 �. 26, z kteréhožto majetku 
platí obec 61 K 90 h p�ímé dan�. Vým�ra celé obce 216 ha 75 a 91 m2, kteráž jest na 846 K 
46 h zdan�na v p�ímé dani. Názvy tratí: u Obce, nad Lesem, u Kocandy, nad Katovnou, u Luk 
a louky zovou se Rokosík. Ty se pe�liv� obd�lávají a hnojí Thomasovou struskou. - R. 1787 
m�ly Miletíny 219 j. 103½ �tv. sáh
 polí, sklidily 1513¾ m�r žita, 1578¾ m�r ovsa, luk m�ly 
109 j. 1325½ �tv. sáh
 a usušily 260,32 cent
 sena a 55,71 ct
. otavy. Lesa m�ly 62 jitra a sd�-
laly ro�n� 46½ sáh
 tvrdého d�íví.662) 

V Miletínách je 17 usedlostí rolnických, ostatní jsou malochalupníci a domká�i. R. 1890 
napo�teno tu 16 koní, 140 kus
 hov�zího dobytka (hlavn� tažní voli a krávy), 5 koz a 15 úl
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v�el.663) 

D�jiny. Nejstarší zprávy o Miletínách vyskytují se teprv ve XIV. století, když byl klášter 
pražských jeptišek u sv. Ducha na Starém M�st� pražském majitelem zboží tohoto.664) Vychá-
zelo tehdy odtud klášteru 14 kop ro�ního platu. Osmnáctého listopadu 1436 stala se úmluva 
mezi pány �eskými, Zikmundem císa�em a kn�zem Bed�ichem ze Strážnice, tehdáž p�ední 
hlavou brat�í Tábor
, o panství kolínské, že je kn�zi Bed�ichovi ud�luje a on toto zboží držeti 
bude v zápisu 3000 kop gr. �. až do výplaty královské, kterážto výplata rok nap�ed m�la býti 
ohlášena.665) K tomuto panství byly p�id�leny také Miletíny. 

R. 1487 bylo panství kolínské vráceno korun� a Miletíny byly tu posud v soupise, ale již 
1556 bylo panství králem Ferdinandem zastaveno Karlu z Žerotína, kterýž r. 1557 pojistil své 
manželce Veronice, roz. Tr�kové z Lípy, v�no její 5000 kop gr. �. na panství tomto.666) 

201R. 1564 jmenují se Miletíny mezi statky Smila Myšky ze Žlunic na Hrádku Pod�húském 
jako ves pustá.667) Kterak se ke zboží hrádeckému dostala, neumíme pov�d�ti. P�i Hrádku z
-
stala ves, až zar
stla lesem. Když r. 1670 p�ipojil hrab� z Trautmansdorfu Hrádek nad Po	ou-
sy k svému zboží pe�eckému, dal r. 1685 Miletíny t�emi sty robotníky z Litomyšlska (N�mci) 
na novo postaviti.668) 

Jan sv. pán z Kavanagh koupil r. 1765 od hrab�te Bredy statek Jindice,669) ku kterémuž 
statku byly p�id�leny i Miletíny. P�i statku tom z
staly až do r. 1848 a sdílely osudy panství toho. 

R. 1727 byli v Miletínách tito usedlíci: Mat�j Beneš, Jan Šimpša, Václ. Matoušek, Jan 
Zdenka, Jakub Zdenka, Tomáš Hrbek, Petr Hynek, Vilík Zima, Ji�ík Mejst�ík, Jan P�kný, Ja-
kub Viktorin, Jakub Morávek, �eho� Jahoda, Jan Vydra a Martin Jahoda.670) 

Miletíny náležejí školou a farou do Solopisk, poštou do Jindic, telegr., �etnickou stanicí a 
obvodem zdravotním do Uhl. Janovic. Nejbližší stanice železni�ní jsou Hat� na míst. dráze 
Kolín-�er�any. 

202MILOTICE. 

Severn� p
l hodiny �estína ve výši asi 500 m n. m. rozprostírá se osada Milo t ice . Ve 23 
pop. �. žije 126 obyv. náboženství katolického. Domy stojí por
znu, tvo�í náves a malý pot
-
�ek d�lí je ve dv� nestejné polovice. Stav�ny jsou z materiálu tvrdého i m�kkého, taktéž i kry-
ty. Dosud se zde zachovalo p�t zcela d�ev�ných selských chalup s lomenicemi, ale bez kab�in-
c
. Zahrad je v Miloticích velice málo a ovocných strom
 taktéž. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� zem�d�lstvím. V zim� chodí mnozí do panských les
 na práci. 
Nejstarší rodiny jsou zde rodina Forejtova, Svobodova, Suchých a Vránova. Mládež škole od-
rostlá pomáhá rodi�
m, nebo jde na �emeslo, nebo do služby. - Nábytek i od�v zcela oby�ejný, 
ale ne staro�eský. 

Obecní majetek skládá se z 15 ha 40 a pozemk
 osázených v�tšinou lesem. P�ímých daní 
platí obec 24 K; vým�ra celé obce jest 92 h 57 a a daní p�ímých odvádí se 332 K. Luka se p�s-
tují racioneln� a hnojí se v
bec um�lým hnojivem a Thomasovou struskou. 

Milotice m�ly v r. 1654 1 rolníka nov� osedlého, 1 selský grunt pustý, 3 chalupníky sta-
rousedlé a 1 v nov� usedlého. M�ly celkem 71½ korce pozemk
, které osívali v 16 korcích 
ozimem a v 9 ja�í. Ve vsi byly 2 volské potahy, 13 krav a 7 jalovic.671) Ale 1675 dle 
purkrechtní knihy672) m�ly již rolníka Jana Vi t
  a ten m�l 20 korc
 polí, z nichž oséval ozi-
mem 1 korec, ja�í též 1 a 18 korc
 m�l porostlin. Ve chlév� m�l 1 jalovici a 2 ovce, pak rolní-
ka To máše Matou šového  se 36 korci, kterýž oséval 1 korec ozimem, 1 ja�í, 6 korc
 m�l 
lada a 28 porostlin. R. 1672 zb�hl z gruntu pro nemožnost; ve stavení z
stával podruh. Dále 
byli tu chalupníci Václav Kost er . Ten m�l 8 korc
 (neoséval nic), 2 korce lada a 6 kc
. po-
rostlin. R. 1745 zb�hl z gruntu pro nemožnost, ale ve stavení bydlí podruh, Matouš  Lán  m�l 
8 korc
, oséval 2 ozimem, 2 ja�í, 2 úhoru a 2 porostlin, m�l 2 kon�, 2 krávy a lou�ného na 1 
v
z sena. To máš  Malý m�l 8 kor., zb�hl r. 1677. Stavení spadlo a jen místo z
stalo. J i � í  
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Cimmer  m�l 9 korc
, zb�hl r. 1745, stavení také spadlo a jen místo z
stalo. 

Krom� pot
�ku, který protéká vsí, jest v katastru ješt� n�kolik menších bezejmenných 
rybní�k
, které napájeny jsou v�tšinou vodou deš�ovou. A�koliv deš�
 bývá do roka hojn� i 
bou�í, nezanechávají žádných zlých následk
. Zvláštních nemocí ve zdejší krajin� nebývá, jest 
celé okolí lesnaté a proto velice zdravé. Spojovací prost�edky v obci zdejší byly až do nedávna 
velice p�íznivé, nebo� nebylo zde žádné silnice a cesty velmi špatné. Teprv p�ed krátkým �a-
sem vystav�na nová silnice k Moran
m, která se p�ipojila k silnici okresní a Milotic
m lepšího 
zabezpe�ila spojení. 

D�jiny. Milotice sahají založením svým asi do XIV. století, kdy byly zvláštním statkem, 
pon�vadž již r. 1470 v den sv. Gertrudy Anna z �astolovic a z Talmberka své d�dictví v Milo-
ticích ves, dvory kmecí, ze kterých šlo ro�n� p
l sedmé kopy gr. �., prodala Slavatovi z Chlu-
mu a Košumberku, pánu na �estin Kostele za 132 zl. uherské s tou podmínkou, že si je m
že v 
6 letech vyplatiti. Anna z �astolovic je však nevyplatila a proto z
staly Milotice i nadále p�i 
statku �estinkostelském.673) A pon�vadž od této doby byly Milotice stále p�i zboží �estínském, 
jsou tudy d�jiny Milotic jako �estin Kostela. 

R. 1511 pohnal k soudu komornímu pan Slavata z Chlumu a Košumberka pana Václava z 
�í�an na blízkých Podmokách, že bral z jeho lidí platy. I sv�d�ili proti panu Václavu Jan Pr
ša 
a K�íž z Milotic, Van�k z Pobipes, Jan Dub z Kasanic, Vávra z �estin Kostela, rychtá� Václav 
z �estin Kostela a j. v.674) 

Teprv r. 1713 t�etího dne m�s. b�ezna koupil zboží �estinkostelské hrab� František Breda, 
pán na Kácov�, za 36.381 zl. 21 kr. a 3½ denáru a spo203jil tento nový majetek s Kácovem.675) 
Ve smlouv� byly také Milotice a d�jiny osady této splynuly namnoze v jedno s d�jinami t�chto 
statk
. (Viz dále heslo �estin Kostel a Kácov.) 

Jako zvláštnost u Milotic uvádíme, že ob�ané byli horliví protestanti a že scházeli se ješt�
r. 1673 s predikantem nekatolickým tajn� v n�které horské osad� se zdržujícím.676) 

Milotice pat�í školou, farou, poštou, zdravotním obvodem atd. k �estínu. Nejbližší nádraží 
jsou Zbraslavice na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

MITROV. 

Na okresní silnici vedoucí z Uhl. Janovic do Kácova leží po obou stranách této silnice 
3,5 km jižn� od m�sta vesnice Mit rov. Z Hory Kutné obnáší vzdálenost 22,5 km. Celá osada 
rozkládá se 500 m n. m. a valná �ást na svahu Mitrovského kopce, který se vypíná 512 m n. m. 
a trigonometrickým bodem v této krajin� stanoven jest. �íká se i píše „na Mit rov�“. 

Ve vsi jest 26 dom
, v nichž bydlí 181 obyv. vesm�s náboženství katolického. Domy stojí 
v ovocných zahradách, jsou stav�ny z materiálu m�kkého (vep�ovice) s podezdívkou kamen-
nou a nové domy z materiálu tvrdého. Krytina jsou u starých budov došky, u nových krytba 
tvrdá. D�ev�né domky mají skoro všecky p�íst�nky vedle sv�tnice pro nájemníky. Domky mají 
st�echy s lomenicemi a kab�inci. Na �ís. 9. jest tento nápis: Toto stavenj ge postaveno s pomocj 
Bozj L. P. 1808.

204U �ís. 3., 4., 5. a 12. zachovaly se ješt� staré vjezdy. �íslo 1. vystav�l r. 1780 Adam 
Solna� na obec. grunt�; po n�m d�dil chalupu syn Jan a p�i rozd�lování panských dvor
 p�i-
koupil si 34 m��ice a 3½ v�rt. pozemk
 a zápis mu dán 13. �íjna 1750 na 400 zl. rýn.677) �íslo 
4. bylo majetkem rodiny Vojá�kovy, která sem kol r. 1680 z Polska se p�ist�hovala. Poslední 
�len rodiny Alois zem�el r. 1903. Nyní jest majitelem Boh. Hocke. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� zem�d�lstvím a nádenictvím. V zim� se d�eva�í v okolních le-
sích, mlátí se obilí, dere pe�í a pletou �epi�ky. Nejstarší rodiny jsou rodina Vojá�kova (p�es 
300 let), Vá�ova a Stehlíkova. Kroj i nábytek zmodernisován. 

Mládež školou odrostlá z
stává doma p�i hospodá�ství, nebo jde do služeb a malá �ást na 
studie, dívky do služby. 



  131 
Majetek obce jsou pozemky ve vým��e 23 ha 92 a 13 m2 a odvádí se za� 46 K 46 h; vým�-

ra celé obce jest 160 ha 18 a 77 m2, za které se platí ro�n� 916 K 72 h p�ímé dan�. Luk na po-
toku Janovickém není tak mnoho, ale obd�lávají se racioneln� i hnojí a dávají dobrého užitku. 
Název polí: u Dubu, u Hrušky, na Vystrkov�, u Studánky, ve Vl�í jám� atd.678) Deš�
 bývá 
dosti jako v celém okolí, ale jsou neškodné. 

V Mitrov� byli r. 1651 dva sedláci, kte�í se zvali �eho �  Rychtá �  se 40 korci polí. Osé-
val 11 ozimem, 10 ja�í. Má 3 potahy, 5 krav, 7 jalovic, 14 ovcí a 3 svin�, Mikuláš  Mar t in

se 40 korci. Oséval 10 ozimem, 9 ja�í. Má 2 potahy, 3 krávy, 2 jalovice a 2 svin�. Byl tu jeden 
chalupník jménem Šimon Švenda a ten z 18 korc
 oséval 6 ozimem, 5 ja�í. M�l 2 krávy, 1 
prase. Domká� Jakub Kohout, �ezník, pole nemá, ale má 2 krávy a 3 prasata. 

T�i pusté selské grunty o 112 korcích náležely: Šaškovi, Jankovi a Va�kovi. Praví se o 
nich: „Kd yb y b yl i  dbal í ,  do b �e b y se  j im vedlo ,  po le  j sou  dost i  dobrá“. Také 
chalupa Ková�ova 8 korc
 je pustá. (O kr�m�, která m�la 30 korc
 rolí, do�teš se pozd�ji). Ce-
lý Mitrov m�l tudy 248 korc
 polí, 49 korc
 luk, potah
 5, krav 12, jalovic 9, ovcí 14 a prasat 
6. Oséval 27 korc
 ozimem a 24 ja�í; ostatní úho�il.679) 

Jako zvláštnost uvádíme,680) že m�l Mitrov „panský d
m“ vystav�ný koncem XVII. sto-
letí pro byt panský bez polí, ale bydlel v n�m jen nájemník a platil J. M. pánu z Kolovrat 2 ko-
py 15 gr. míš. ro�n� p�i sv. Havle. Však již 4. února 1705 byl d
m ten prodán Martinovi B�l-
skému za 35 zl. st�. P�i placení srazil si za 1½ krávy po 10 kop. = 17 zl. 30 kr. a 17 zl. 30 kr. 
uplatil. R. 1708 od pustého gruntu Vaškovského dány pozemky Martinovi B�lskému a z pan-
ského domu, p�i n�mž d�íve polí nebylo, utvo�ena nyní chalupa. Roku 1709 náležela chalupa 
Jakubu  Sasínovi  a r. 1724 Janu  Vá�ovi . 

Také byla v Mitrov� pod �. 5. „panská  ko várna“ s 1 kopou záhon
. Za kovárnou malý 
kousek rolí s palou�kem na vozík a pod rolí louka na v
z sena. Nádobí jest dáno do kovárny 
bylanské k užívání dvoru p�ítockého. Z kovárny se platilo 8 kop 10 gr. míš. 

R. 1653 najal si kovárnu Jakub  Š
ber , dostal od pán
 nový m�ch, novou kovadlinu a 
ostatní nádobí. R. 1708 byla kovárna p�enesena na jiné místo a ze staré kovárny vystav�na 
vrchností nová chalupa a zápis na ní dán Jakubovi Parnickému za 35 zl. st�. Kovárnu � 5. pro-
dala vrchnost 1717 dne 24. dubna Fran t .  S t eh l íkovi  za 70 zl. a ro�ní �inže 7 zl. 

Mitrov m�l také „panskou kr�mu“ s 3 kop. a 30 záhony polí a luk, zahradu a p�i ní kousek 
role pod 2 v�rtele. Na této kr�m� býval n�kdy sedlák, který však zmizel a vrchnost k svému 
užitku kr�mu p�ejala.681) Dne 11. m�síce ledna r. 1655 o soudu mitrovském prodána kr�ma 
Jos .  Ve jvodo vi  za 160 kop míš., - ale ten r. 1657 z kr�my utekl a nev�d�lo se kam. Kr�mu 
koupil r. 1743 Karel  Verner  za 450 zl. a r. 1777 dne 24. dubna koupil kr�mu za 350 zl. a 10 
zl. ro�ní �inže Jan  Soln á �  (z �. 3.), ale koupil jen pouhé stavení; po rozd�lení dvoru malejo-
vického r. 1790 dosáhl 50 m�r. 12 v�r. a obnoven mu zápis na chalupu v 1000 zl., 10 zl. �inže 
a 10 zl. 2 kr. za robotu.682a) 

205Za vlády jesuitské r. 1766 byly statky v Mitrov� takto osídleny: Statku �ermáko v-
ského  byl majitelem Mart in  �ermák a m�l ceny 180 zl. �ermák m�l odvésti ze statku 5 zl. 
40 kr. dluh Ji�íka Ondrá�ka, který z panství sb�hl a dluh Martina Rezka, který byl z panství 
vypov�zen per 5 zl. 15 kr. a dluh 5 zl. 50 kr. po Jakubovi Turkovi do záduší kostela sv. Ji�í do 
Malejovic. Statku Vá�ovskéh o  byl majitelem Mart in  Vá�a, šacovaný na 160 zl., statku 
B� l ského  byl majitelem Jose f  B� l ský na 156 zl. 40 kr. a ten z panství sb�hl a jeho nápad 
27 zl. 1 kr. a ½ den p�ipadl na milostivou vrchnost. K záduší kostela sv. Ji�í v Malejovicích 
p�ipadlo 5 zl. 15 kr. a 19 zl. 19¾ kr., Vá�ovský statek druhý jest v držení Jana Váni , pro-
šacovaný na 180 zl., na kterémž vázne �ástka na mše sv. za 4 dítky po 2 zl. 55 kr.; statek �er-
n ých  náleží Václavu  �ern ému, prošacován jest na 120 zl. 15 kr.; platí k záduší malejo-
vické 8 zl. 10 kr. a chová 2 železné krávy. Chalupníci dva: Jose f  Vá�a, jehož majetek jest za 
38 zl. 30 kr. a 3 den. a chová 1½ želez. krávy. Chalupník Jan  Chlust  má majetku za 35 zl. a 
platí k záduší 1 zl. 10 kr. a za Ji�ího Vondráka na mše sv. ro�n� po 38 kr.682b) 
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D�jiny. Mitrov jest prastarou osadou; na mnoha místech se �te, že byl majetkem kláštera 

sedleckého již ve století XIII. Zaru�ená první zpráva písemná zaznamenána jest r. 1358, kdy 
Bohuslav z Mitrova manželce své Ku�ce jménem 206d
chod
 (�i v�na) ur�uje sídlo na tvrzi v 
Mitrov� a 300 kop na Strážkov�, Janovicích a Bojanov�.683) 

Mezi majiteli v XV. v�ku uvádí se roku 1483 „sed�ním na  Male jovicí ch“ Abraham 
z Konratic,684) jemuž ovšem i Mitrov náležel, pon�vadž ob� obce tvo�ily vždy jeden statek. Po 
té se shledáváme s Mitrovem až r. 1596, kdy 3. prosince t. r. v úterý po sv. Ond�eji koupila pí. 
Anna Vod�radská roz. z Elstibo�e za 5800 kop míš. gr. s i ro t� í  ves Mitrov (i Majelovice), po-
z
stalou po Dionysovi Hosta�ovském z Petrovic.685) Byl� tedy p. Hosta�ovský v XVI. stol. 
pánem t�chto sirot�ích osad; kterak jich nabyl, není známo. 

Po�átkem XVII. století byl majitelem Mitrova Petr z Libentálu,686) od n�hož 12. dne m. 
prosince 1608 se zbožím žíšovským p�ešla osada ta v majetek rodiny Libštejnských z Kolo-
vrat. Heralt Václav Libštejnský, nejvyšší berník království �eského, m�l za manželku Veroni-
ku, roz. Berkovnu; táž mu zem�ela r. 1616 a on po smrti manžel�in� sám spravoval zboží své. 

Vilém z V�esovic a Doubravské Hory m�l v tu dobu na statku tom pojišt�nou summu per 
8000 kop gr. míš. a proto mu Heralt statek sv
j zapsal za tuto summu dlužnou. Vilém z V�eso-
vic daroval tyto d
chody koleji jesuitské v Ho�e Kutné a p. Heralt Libštejnský z Kolovrat po-
stoupil 19. dne m�síce února 1628 koleji celý statek žíšovský, p�i kterém byla i ves Mitrov (i s 
Malejovicemi687). Jesuité p�ipojili zboží žíšovské k panství k�esetickému. 

Od té doby sdílel Mitrov i Žíšov osudy tohoto panství. (Viz K�esetice II. díl �ást I. „Kut-
nohorska“.) 

Mitrov náleží školou do Malejovic, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí i zdravotním 
obvodem do Uhl. Janovic. Nejbližší nádraží jsou Janovice Uhlí�ské na dráze Kolín-�er�any. 

MIROŠOVICE. 

Asi 6 km jihozápadn� m�sta Uhl. Janovic a 28,5 km od Hory Kutné rozkládá se ve výši 
425 m n. m. vesnice Miro šovice . Jižn� pod osadou te�e sem malý pot
�ek od Opatovic, v 
dalším toku zvaný „Živý“ a ten ubírá se dále k Rataj
m Hrazeným, kde vody své Sázav� po-
stupuje. Na jeho pravém b�ehu leží Mirošovice. 

Obec mirošovická má 42 domy dílem z kamene, dílem ze d�eva vystav�né, nov�jší kryty 
jsou taškami nebo šindelem, starší slamou. V domech t�chto bydlí 313 obyvatel
 vesm�s vy-
znání katolického. Nejstarší rodiny v obci jsou rodina Pytlounova, Venclova, Gabrielova, Hra-
bánkova, Kolá�ova, Jelínkova a Koželuhova, které žijí zde již bezmála 200 let. Kroj zdejšího 
lidu jest již zmodernisován, nábytek starý, vykládaný a malovaný dávno zanikl a podlehl mo-
dernímu, ale bezvýznamnému �emeslnému za�izování byt
. 

Hlavní výživa obyvatelstva jest rolnictví. Chudší lid zam�stnává se nádenictvím a malá 
�ást �emeslem. Lid jest zdravý a nemoce velmi �ídké; toliko u mládeže vyskytují se ob�as pla-
né neštovice, spála, ano �áste�n� i záškrt. V r. 1848 zu�ila cholera, které podlehlo více 20 osob. 

Obec má 19 ha pozemk
, z nichž platí 65 K 68 h, celá obec má 149 ha 27 a a 63 m2, z 
nichž odvádí 672 K 58 h p�ímých daní; luk u obce racioneln� p�stovaných není. R. 1651 m�ly 
Mirošovice 4 sedláky, 1 chalupníka, 3 rozbo�ená selská pustá stavení a 200 kor. 207rolí, z nichž 
osévaly ozimem 51 kor, 41 ja�í; m�ly 10 potah
 volských, 17 krav, 10 jalovic a 1 prasnici.688) 

R. 1671 byli tu usedlíci Mikoláš Holub, Václ. �íhal, Frant. Korbel, Mat�jka Koželuh, Ma-
t�j Kolá�, Václ. Heyný, Jakub Zámostný a Václav Janá�ek. M�li 285 korc
 orných polí, 28½ 
kor. lad, 238½ korc
 pust a porostlin a luk na 24 vozy sena a na 2 otavy. Potahy ko�ské m�li 
2, volských 11, krav 14, jalovic 11, ovce 4, svin� 2 a 4 kozy.689) - Názvy pozemk
 jsou: Na 
Podhejní a na Kopaninách, v Dubin�, u K�íže, na Horkách, u Obecnice (planá hruše� na obci). 

Podnebí jest drsn�jší, a proto da�í se zde jen oby�ejné druhy obilí. Za touž p�í�inou stojí i 
ovocnictví na stupni prost�edním, pon�vadž ovocnému stromoví škodí jarní mrazy, a ne-li ty, 
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tedy podzimní studena. Také celé okolí je na stromoví chudé. 

Škola. Až do r. 1892 chodila mládež mirošovická do školy úžické, kamž obec p�iškolena 
byla. Le� osadníci delší dobu již domáhali se školy pro obec svou. A toho domohli se r. 1892, 
kdy jim byla c. k. zemskou šk. radou povolena celoro�ní expositura náležející k mate�ské škole 
úžické, a ta trvala do škol. r. 1896-97. Tím rokem po�ala obec stav�ti školní budovu dle plán

inž. Ludv. Láblera nákladem 5520 K a škola byla stavitelem M. Horákem z Hrazených Rataj 
vystav�na. 

Vyu�ovati se v ní po�alo teprv 11. zá�í 1897 a to proto, pon�vadž m. šk. r. úžická proti po-
volení školy protestovala. Brzo po té žádali Mirošovi�tí o školu ve�ejnou a dostalo se jim c. k. 
zem. šk. radou ze dne 189/398 �ís. 48.221 svolení, prom�niti exposituru ve školu ve�ejnou o 
jedné t�íd�. A tak 208dávné p�ání Mirošovických bylo spln�no a šk. rokem 1897-8 stala se ex-
positura mirošovická školou ve�ejnou samostatnou. 

Posloupnost u�itelstva. Prvním do�. u�itelem na expositu�e byl úžický podu�itel Rou� Jan 
(1815/992 - do�asným správcem školy pak do r. 1896), def. správcem školy Pavlík Ant. (1897-
1909), Vlasák Josef (výp. od 15./10. 1904-28./2. 1905), P tá�ek Jaro s l av  (1909 správcem 
školy dosud). Industriální vyu�ování povoleno 1823/294 �. 1923 o. š. r. a u�ila tu Marie Rou�o-
vá (181/195-1901), od r. 1902-14 Viktorie Svatá a od r. 1914 Marie  Kalousko vá. 

Posloupnost p�edsed� míst. šk. r. Vádav Hrabánek (1892-99), Václav P yt loun  (1899 
dosud). Míst. škol. dozorcové: A. Kolá�, �en�k Hole�ek (1906-9) a Václav Jel ínek (do-
sud). 

V Mirošovicích kostela není, le� na návsi jest kapli�ka se sochou Panny Marie. Byla vy-
stav�na asi p�es 50 lety nákladem obce, když starostoval ob�an V. Jelínek. Mimo kapli�ku sto-
jí na návsi k�íž, škola a obecní studn�. 

D�jiny. Mirošovice jsou velmi starou osadou. Náležely od pradávna k hradu ratajskému, 
jehož majitelé ve XIII. století byli Hroznatové z Úžic, kte�íž se tak psali po blízké osad� úžické. 

R. 1293 daroval král Václav II. biskupovi Tobiáši z Bechyn� majetek He�mana Hroznaty z 
Úžic, totiž oba hrady v Ratajích, k nimž Mirošovice také p�ináležely. Stalo prý se to v náhradu, 
pon�vadž král P�emysl II. od�al roku 1268690) biskupu pražskému Zbraslav a p�ipojil ji ke krá-
lovskému zboží.691) 

P�i r. 1366 jsou již Rataje Hrazené majetkem slavného rodu z Pirkštejna a Lipé.692) Tehdy 
byly p�i zboží tom i Mirošovice. Po smrti Hynce Ptá�ka z Pirkštejna († 1444) provdala se jeho 
jediná dcera Žofka r. 1463 za knížete Minstrberského Viktorina z Kunštátu a Pod�brad, a p�i-
nesla mu také zboží ratajské, p�i kterém byly ješt� Mirošovice, v�nem.683) 

R. 1487 dne 1. �ervna prodal kníže Viktorin d�dictví své v Ratajích atd. Bohuslavu z 
Švamberka a z Zvíkova za 3000 kop gr. �. a v sou�tu vesnic byly také Mirošovice.694) Po té 
vyst�ídalo se mnoho majitel
, mezi nimi byli i páni z Komorního Hrádku �i Hrádku n. Sáza-
vou,695) až kone�n� 1772 d�dil veškeré zboží kníže z Liechtensteina, v jehož rod� drží se do-
sud. Mirošovice sdílely další osudy zboží ratajského (viz Hrazené Rataje), kterému až do roku 
svobody poddány byly. 

Mirošovice mají vlastní svou školu, farou náležejí do Úžic, poštou a telegr. stanicí do Uhl. 
Janovic, �etnictvem a obvodem zdravotním do Hraz. Rataj. Zastávka železni�ní jest v míst� a 
nádraží nejbližší Nový Dv
r u Rataj na místní draze Kolín-�er�any. 

MORANY. 

Severovýchodn� �tvrt hodiny cesty od �estína p�i pramenech �estínky leží samota - jindy 
ves - Moran y, k níž pop. �ís. náležela i samota „Zelen á chalup a“. (Viz v dodatku.) 

R. 1707 dne 17. b�ezna odprodal Václav Diviš Miseroni z Lisonu od svého zboží �estín-
ského Vav�inci Eisnerovi, skelmistru, kus lesa blíže ryb209níka „Tmá�ovky“ k postavení skel-
ných hutí za 1500 zl. a 30 zl. platu ro�ního, vymíniv sob� honitbu a �ižbu.696) Eisner v brzku 
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postavil hut� dle plánu a zp
sobu vlašských hutí v „Muranu“ blíže Benátek, kdež v té dob�
nejlepší skla v Evrop� byla vyráb�na. Hut�m dáno toto vlašské jméno „Murano“, kteréž ovšem 
jen n�kolikrát v knihách gruntovních se takto nalézá. Lid brzo zam�nil jméno to za „Morany“ 
a tak zove se samota ta dosud. 

V r. 1787 byly zde 3 pop. �. s 29 obyv.,697) v r. 1843 bylo zde již 18 pop. �. se 101 
obyv.,698) v r. 1848 bylo též 18 pop. �., ale jen 173 obyv.699) a r. 1870 taktéž v 18 domech, ale 
187 obyv.,700) r. 1855 v 6 pop. �. 112 obyv.701) a dnes jest zde 8 �ísel s 41 obyv.702) 

Vedle lesa prodaného ponechal i pan Miseroni z Lisonu kus pole Eisnerovi k užívání. Bylo 
to asi za t�ch 30 zl. ro�ního platu, kterýž Eisnerovi za povinnost pán Miseroni uložil. Toto pole 
prodal Eisnerovi hrab� Breda, následující pán na �estin� Kostele za 350 zl. st�. a bylo ho na-
m��eno 20 korc
 a 1 v�rtel.703) Ale v katastru josefinském po�ítá se r. 1785, že bylo u Moran 
46 jiter 152 ° polí, 19 jiter 1584 ° luk a 77 jiter les
.704) Jich jména: Fejfarka, u Preghausu, u 
Kapli�ky, na Moravce,705) Kopaniny, Boroví a na Pastvišti. 

210R. 1740 ujal Morany syn Eisner
v Jan. Splativ bratra Václava byly mu Morany ve ve-
�ejné dražb� r. 1765 prodány. Koupila je Teresie Waidmanová a ta je r. 1780 postoupila svému 
zeti Ond�eji Grimmovi, vrchnímu král. komor. panství kolínského. Grimm zanechal práce hut-
ní a pozemky pronajímal. Po jeho smrti vdova i synové hled�li si jen hospodá�ství polního a 
hut� pustly. 

Od Grimm
 dostaly se Morany s�atkem na Martina Plešingra a ten r. 1840 op�t z�ídil, ob-
novil hut� a po�al sklo vyráb�ti. Po smrti jeho dostaly se Morany op�t s�atkem na Jana Vyhna-
la; jemu byly r. 1865 prodány ve�ejnou dražbou Martinu a Ann� Plešingrovým, od nichž je 8. 
února 1867 koupil Antonín Moravec, skelmistr ze Staré Hut� za 41.110 zl. Cmce;706) po n�mž 
je ujmul 5. �íjna r. 1874 v cen� 60.000 zl. r. �. jeho syn Maxmilián.707) Týž držel je do r. 1894 
a prodal je 23. srpna t. r. také za 60.000 zl. r. �. Jos. svob. pánu Hrubýmu z Jelení, majiteli 
panství pe�eckého,708) kterýž ovšem sklá�ství tak jako jeho p�edch
dce zanechal, ale obytné 
stavení býv. majitel
 v p�kný záme�ek - letní sídlo - prom�nil a kolem n�j slušný park z�íditi 
dal. Jest to jeho letní sídlo. 

Dodatek. Jak zprvu �e�eno, náležela k Moran
m na blízku ležící „Zelená ch alupa“. Ta 
r. 1885 vyho�ela a už nov� zbudována nebyla. Bylo to p�kné hospodá�ské stavení se 16 korci 
dobrých pozemk
 a n�co lesa. Po vyho�ení byly pozemky rozprodány �estínským ob�an
m 
Janu Plešingrovi a Ludolfu P�enosilovi. Od t�ch r. 1901 odkoupil vše baron Hrubý z Jelení a 
p�ipojil k Moran
m. Jméno „Zelené ch alup y“ pochází zajisté od veliké ovocné zahrady, je-
jíž plot byl vyp�stován ze samých zelených ke�
.709) 

Morany náležejí k obci �estinské. Sem také pat�í školou, farou, c. k. pošt. a telegr. stanicí i 
obvodem zdravotním. Nejbližší stanice jsou Zbraslavice na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 

MRCHOJEDY. 

Poblíž pravého b�ehu Sázavy ve výši as 400 m n. m. rozkládá se osada Mrchojed y zva-
ná. Z nádraží novodvorského u Rataj dojdeš sem sm�rem severozápadním za malou hodinu, ze 
Sázavy sm�rem východním za ¾ hod. Od Hory Kutné jsou Mrchojedy vzdáleny 30, od Uhl. 
Janovic 10½ km. Ke katastru mrchojedskému náležejí samoty: Budín , mlýn a myslivna Krd-
l i š t� . 

Bydlí tu ve 14 pop. �. 100 obyv., vesm�s katolík
. Náves je podoby obdélníkové a jedné 
�ásti osady, kudy vede cesta k blízké myslivn� a dále k Sázav�, �íká se na „Pr
hon�“. Domy 
stojí skoro vesm�s v zahradách ovocných, kterým se tu valn� neda�í. Jsou stav�ny z cihel, kry-
ty došky i taškami a u n�kterých jsou lomenice bez nápisu, ale rázu již nov�jšího. 

Hlavním zam�stnáním obyvatelstva jest polní hospodá�ství a nádenictví; v zim� práce v le-
sích. Nejstarší rodiny zde žijící jsou rodina Navrátilova a Králova. Mládež po vyjití ze školy 
z
stává doma nebo jde na �emeslo. 
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Majetek obecní jest velice malý. Jest to asi p
l hektaru pozemku, za n�jž odvádí obec 87 

hal. dan�; vým�ra celé osady jest 111 ha 50 a a 94 m2 pozemk
, z nichž se platí 343 K 19 h 
p�ímých daní. Jména pozemk
: na Obci a v Liští. 

211Mrchojedy m�ly r. 1651 sedláky 3 a t�m náleželo 120 korc
 polností, které osívali 42 
ozimem, 26 ja�í. K tomu m�ly 9 potah
v volských, 10 krav, 16 jalovic a 6 prasnic.710) O Grun-
tu 1. jest v starých purkrechtních knihách zaznamenána r. 1610 Kate�ina Havelková, která se 
provdala r. 1615 za Š imona V ejvodu  a jej do gruntu za manžela p�ijala. Od té doby slul 
grunt ten Vejvodovský a náležel manžel
m t�m do r. 1645. V témž r. Vejvoda zem�el a Kate-
�ina, manželka jeho, z
stala vdovou s d�tmi Tomášem a Annou a grunt ješt� t. r. prodala za 50 
kop groš
 �. Tomáši Kr�kovi, na kterého se stal nový zápis. 

Grunt 2. byl majetkem Mikoláše Bisá�ka, který † r. 1624 a nový zápis u�in�n na syna jeho 
Mar t in a  v 95 kop. gr. �. V r. 1651 byl u�in�n op�t nový zápis a tak rozd�leno jm�ní, ale po-
n�vadž se dcera Dorota bez v
le vrchnosti na cizí grunty provdala, odrazilo se 10 kop gr. �. 
ztráty z gruntu toho. 

Grunt 3., jak staré knihy udávají, ujal Martin Peka� podle prošacování rychtá�e a konšel
v 
z r. 1604 v summ� 100 kop gr. �. a r. 1656 u�in�n zápis na Václava Zv��inu podle prošacování 
ou�adu za 75 kop gr. �.711) 

R. 1678 byli v Mrchojedech 3 sedláci a m�li 120 str. polí, které osévali 42 str. ozimem a 
26 ja�í, m�li 2 ko�. pot., 1 vol., 10 krav a 6 sviní.712) R. 1788 bylo zde již 13 grunt
 osedlých, z 
nichž byly 3 pobo�ené a bylo tu 85 jiter 25 �tv. sáh
 polí, 5 jiter 1245 �tv. sáh
 luk a 182 jit. a 
866 �tv. sáh
 les
. Urodilo se tu 840 m�r žita, 132 je�mene a 660 ovsa; luka dala 29 ct
. sena a 
17 ct
. otavy. Les dal 146° m�k. d�íví.713) 

D�jiny. O Mrchojedech máme zachované zprávy ze XIV. století. Tehdy v r. 1336 v m�síci 
dubnu, dne 30., sm�nil Nezamysl, pán na Talmberku, s P�ibyslavem �ili P�ibíkem XIII., opa-
tem kláštera sv. Prokopa na Sázav�, svá 212role pod hradem a v Mrchojedech ve vsi téhož kláš-
tera ležící taktéž.714) Totéž potvrzuje listina vydaná 23. dne m�s. dubna 1337, že k duchovním 
statk
m kláštera sázavského náležela ves Mrchojedy.715) 

R. 1359 byl majetníkem Mrchojed Purkard hrab� z Maidburka a ten je odprodal klášteru 
sedleckému.716) Kdy dostaly se zp�t k duchovním statk
m kláštera sázavského, není nám po-
v�domo, ale r. 1436 bylo zboží klášterní zastaveno Janu z Kunštátu a Jevišovic a byly tu také 
jmenovány Mrchojedy.717) 

V sobotu po sv. Jakubu r. 1525 Mikoláš z Brukštejna, místokomorník král. �eského, od-
hádal mocí svého ú�adu d�diny Ludvíka Zajíma�e z Kunštátu, p�íslušící k Hrádku Komornímu 
a mezi t�mi byly d�diny duchovního statku kláštera sázavského a v soupise tom byly také Mr-
chojedy.718) 

R. 1548 koupil hrab� Jan z Waldštejna za 19.300 kop groš
 kamerální panství býv. klášte-
ra sázavského a byly i zde jmenovány Mrchojedy.719) Když pak r. 1677 dne 29. kv�tna odstou-
pili d�dicové Waldštejnští na Komorním Hrádku vesnice býv. duchovních statk
 kláštera sá-
zavského, odevzdali opatu Danieli Nigrinovi i Mrchojedy.720) Daniel † r. 1679 (Dra. Krásla 
Sv. Prokop). 

Klášter sázavský byl r. 1785 zrušen a všecky zásoby i nábytek ve�ejnou dražbou 4. dubna 
1786 prodávány; zboží klášterní záležející z jedenácti vesnic, také Mrchojed, p�ipadlo nábož. 
fondu, kterýž je por
znu prodával.721) P�i 213ve�ejné dražb� r. 1809 byl prodán statek sázavský 
a Mrchojedy byly zde dosud. Dále sdílely až do roku volnosti osudy tohoto zboží. Krom� d�-
diny v Mrchojedech byl tu menší statek vlady�í, na kterém sed�li r
zní zemané a vladykové. 
Ten svým �asem splynul s ostatním zbožím panským v jeden celek a po jmenech t�chto vladyk 
nezbylo ani památky.722) 

K osad� mrchojedské náleží samota mlýn „Budín“. - V revisní rule r. 1678 �teme: Mlýn 
Budín jest majetkem Jana Budínského, mlyná�e a ten má 3 slož. o 3 kolách, pilu, 45 str. pol-
ností, z kterých osévá 18 ozimem, 10 ja�í. Budínský má 2 potahy volské, 4 krávy, 4 jalovice a 
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4 kusy vep�. dobytka.723) 

V r. 1788 m�la samota Budín  t�i popisná �ísla a m�la 4 trati polní, které m��ily 43 jitra a 
711 �tv. sáh
. Majitelem mlýna byl Josef Polák.724) Nyn�jším majitelem jest Václav Schiller. 

Jméno samoty té pochází zajisté po nejstarším známém panu otci Budínském. Na blízku 
vine se železnice po levém b�ehu sázavském klikatou drahou mezi vysokými skalními útesy, 
které protíná a tunely probíhá. 

Mrchojedy náležejí školou do Samopše, farou, poštou, telegr. stanicí i zdravotním obvo-
dem do Sázavy a �etnickou stanicí do Rataj. Nejbližší stanice železni�ní jest Lede�ko na míst. 
dráze Kolín-�er�any. 

NECHYBA KÁCOVSKÁ. 

Na okresní silnici z Janovic Uhl., vedoucí do Kácova, leží samota Nech yb a Káco vská, 
z Uhl. Janovic po�ítá se sem 7, z Hory Kutné 27 km. Základem této osady byla za starodávna 
kr�ma, ve které hledali úto�išt� povozníci (formani), když rozváželi po vlastech našich po ná-
prav� zboží. Tam hledali na chvíli klidu a odpo�inku. Jako p�i mnohých takových hospodách, 
tak i zde �asem z�ízena byla kovárna, kteráž m�la s dostatek práce pro povozníky, již touto 
cestou se brali k mostu Pelíškovu a na Kácov zp�t k Uhl. Janovic
m. Pozd�ji p�ibyla zde ješt�
flusovna. 

D�jiny. Nechyba založena asi v XVIII. století pány Kácovskými a m�la tehdy t�i pop. �ís-
la. Kr�ma m�la pozemk
 12 str., flusovna 24 a kovárna 4 str. 

Dle pov�sti mezi lidem zdejším hojn� rozší�ené m�ly Nechybu v nejstarší dob� v držení 
dv� panny, které vedle toho m�ly velký obchod se zbožím smíšeným a v železe. Ob�ané ze 
Zbizub, Vestce a Hroznic, ba i z okolních osad, museli z kr�my a obchodu pot�eby své naku-
povati.725) 

V druhé polovici XVIII. století byla pánem Nechyby Kácovské �. 1 a �. 2 rodina Wízner
. 
Když Dominik Wízner zem�el, byla po n�m projednávána poz
stalost 12. kv�tna 1806 a dle 
záznam
 ze dne 8. února 1815 p�ešel majetek † Dominika na Antonína Wíznera.726) Tento ma-
jitel postoupil jm�ní své synu Dominiku dne 19. ledna 1842727) a Dominik Wízner postoupil r. 
1868 dne 20. kv�tna majetek ten Janu a Aloisii Wíznerovým728) a manželé tito postupní a spo-
lu svatební smlouvou p�evedli �tvrtinu tohoto majetku na Aloisii Fišerovou. R. 1876 dne 19. 
listopadu p�ešla v její majetek druhá �tvrtina obou popisných �ísel, druhá pak polovice dostala 
se dle snímku notá�ského ze dne 29. �ervence 1876 v majetek Emiliana Fišera, kterýž získal 
dne 5. února 1903 i druhou polovici od Aloisie Fišerové. Od 11. listopadu 1903 náleží kr�ma 
�ís. 2 a domek �. 1 manžel
m Emilianu a Ann� Fišerovým.729) 

214Kovárna nechybská �. pop. 3 byla od r. 1803 majetkem rodiny Lanzové730) a v rodin� té 
udržela se až do r. 1875, kdy 9. srpna byla prodána manžel
m Jíchovým,731) ve kteréžto rodin�
dosud se udržela. Dnes jest majetkem Antonína a Marie Jíchových. 

Nechyba Kácovská náleží k obci zbizubské, p�iškolena je do Podvek, p�ifa�ena do Rataj, 
poštou pat�í do Uhl. Janovic a �et. i zdravot. stanicí do Kácova. Nejbližší stanice železni�ní 
jest Nový Dv
r u Rataj n. Sázavou. 

NECHYBA SÁZAVSKÁ. 

Po obou stranách okr. silnice do Sázavy vedoucí rozkládá se ve výši 400 m n. m. nad kop-
cem Nechybským osada Nech yba. Název „Sázavská“ obdržela v dávném již v�ku na rozdíl 
osady téhož jména na okresu. Od �eky Sázavy je vzdálena 1 km a leží na pravém b�ehu �eky té. 
�ítá se zde 27 pop. �ísel se 199 obyv., z nichž jsou 3 evang. ref. 

Domy p�i okresní silnici stojí v �ad�, ostatní jsou roztroušeny po kopci Nechybském. Sta-
v�ny jsou z kamene, mnohé ze d�eva, jsou kryty došky, mají lomenice s kab�inci bez nápis
. U 



  137 
dom
 jsou sice zahrady, ale malé a ovocných strom
 poskrovnu. Skupiny dom
 mají tyto ná-
zvy: u Dvora, v Rokli, za Špejcharem a v Bor
vkách. 

Obyvatelstvo živí se z malé �ásti jen rolnictvím, v�tšinou pracují u dvora jako nádeníci. 
Mnozí také zam�stnáni jsou ve vápence „Kruhovce“, kteráž je blízko samoty Sedlišt�. V zim�
jsou v�tšinou v lese p�i d�lání d�íví, nebo pletou ošatky a d�lají koš�ata. Nejstarší rodiny jsou 
rodina Krejcárkova a Neprašova. Mládež škole odrostlá pra215cuje u dvora nebo jde do Prahy a 
do Vídn� na �emeslo. Nábytek i od�v jest oby�ejný a dosti nevkusný. Vzdálenost Nechyby od 
Uhl. Janovic jest 10, od Hory Kutné 30 km. 

Nechyba jako osada nemá žádného majetku obecního. Vým�ra celé obce, kteráž spojena 
jest s obcí radvanickou, jest 463 ha 33 a 77 m2 a ze své �ásti platí domká�i Nechybští 187 K 62 
hal. p�ímé dan�. Pozemky nechybských obyv. pat�í v�tšinou do katastru obce radvanické. Zde 
bylo n�kolik statk
 rozparcelováno a všecky pozemky zakoupili si ob�ané Nechybští. Luk u 
Nechyby je málo a to jen u dvora; t�m se v�nuje zvláštní pé�e. R. 1749 m�li Nechybští 274 
kor. pozemk
, z nichž osévali ozimem 74 kor. 3 v�r., 56 ja�í; ostatní lada a porostliny.732) 

Deš�
 bývá hojn�, bou�ek i krupobití také, ale nebývají škodné. Osada leží v lesnaté hor-
ské krajin� a proto v celém okolí je velmi zdrávo. Na sever od obce je vrch M�lnický (472 m 
n. m.), z n�hož je krásný pohled na 40 km po �eských vlastech. Na západ je les Davídka a v 
n�m na hranicích okresu vrch stejného jména 450 m n. m. 

D�jiny. Nechyba Sázavská pat�ila již v XV. století k duchovním statk
m kláštera svato-
prokopského. Po�átkem XVI. století dal Zikmund král zboží klášterní v zástavu p. Vilému 
Kostkovi z Postupic a ve zboží tom byla i Nechyba Sázavská.733) Ješt� v prvém polouletí XVI. 
stol. m�l zboží toto zastaveno Ludvík Zajíma� z Kunštátu a když r. 1525 odhádal Mikuláš z 
Brukštejna a na Libni, místokomorník království �eského, mocí ú�adu svého d�diny Zajíma-
�ovy Jaroslavovi ze Šellenberka, byla ve zboží tom i Nechyba. A císa� a král Ferdinand I. p�i-
psal mu ješt� na t�chto statcích 2000 kop gr. �. za jeho v�rné služby.734) 

216Za d�dice ustanovil Šellenberk své syny, kte�í prodali všecky statky roku 1554 Janovi 
ml. z Waldštejna. 

R. 1664 byl za opata sázavského zvolen Daniel kn�z, který po�al vyjednávati podporou cí-
sa�e Leopolda vybavení a vrácení statk
 klášteru sázavskému. I odstoupili d�dici Waldštejnští 
n�kolik vesnic duchovních opatu Danielovi a konventu kláštera a ty m�l klášter v držení až do 
zrušení jeho, kteréž se stalo r. 1785.735) Statky a zboží sázavské p�ipadly fondu náboženskému, 
který je r. 1809 ve ve�ejné dražb� prodal Vilému Tieglovi, ryt. z Lindenkronu.736) Nyn�jším 
držitelem zboží sázavského je Richard Schwarz a Nechyba je dosud ve svazku panství sázav-
ského. V Nechyb� je dv
r a p�i n�m lihovar. 

P�i zboží nechybském byla také „panská hospoda“, o níž je zapsáno, že opat Anastasi-
us Slan�ovský a celý konvent prodal hospodu nechybskou s 18 korci polí o Všech sv. r. 1759 
Janu Procházkovi za 200 zl. rýn a r. 1781 byla majetkem poddaného �lov�ka Jana �iháka.737) 

Nechyba náleží školou, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí i obvodem zdravotním do 
Sázavy. Nejbližší stanice železni�ní je Sázava-Buda na místní dráze Kolín-�er�any. 

NEPOM��ICE. 

Na okresní silnici košickokralické, 7 km východn� od Uhlí�ských Janovic, 14,5 km jihozá-
padn� od Hory Kutné, leží po obou b�ezích Nepom��ického pot
�ku ves Nepo m�� i ce . Pot
-
�ek ten sbírá své prameny jižn� nade vsí na lukách vlhkých blíže u silnice kralické tvo�e v 
osad� rybník.738) Vody se mu dostává hojn� z odvodn�ných polí a obec vydlážd�ním b�eh
 i 
dna rybník ten vzorn� a ú�eln� upravila. Bylo by velice ú�elné osázeti b�ehy rybníka n�jakými 
k�ovinami, aby se vyhnulo možnému nešt�stí hrajících si zde dítek. Na návsi blíže rybníka na 
vyvýšeném míst� stojí kamenná zvoni�ka. Pot
�ek odtéká ke Košic
m a p�ijímá tu po osad�
nové jméno. Okolí nepom��ické jest výšina na 460 m n. m. a proto celá osada zvlášt� školní 
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budovou vévodí celému okolí. 

V Nepom��icích bydlí v 57 domech 300 obyv., z nichž jsou 4 evang. ref. vyznání a 4 israe-
lité. Od r. 1421 byli Nepom��i�tí víry podobojí. A ješt� po bitv� b�lohorské víru tu vyznávali a 
tajn� se v lesích i s jinými souv�rci k pobožnostem scházeli.739) 

Domy tvo�í náves, stojí v�tšinou v zahradách, jsou stav�ny z tvrdého i m�kkého materiálu; 
starých d�ev�ných chalup jest tu ješt� n�kolik, ale v poslední dob� siln� zmohly se zd�né no-
vostavby. V zahradách se p�stuje por
znu zelenina; ovocnictví se ve zdejší obci, ba i v celém 
kraji nev�nuje obzvláštní pé�e. 

Hlavní zam�stnání obyvatelstva je polní hospodá�ství, které se v zim� zvelebuje r
znými 
pracemi pro p�íští rok pot�ebnými, a chov dobytka. 

Nejstarší rodiny v Nepom��icích jsou rodina Táborských (1654) a Brandejských 
(1721).740) Mládež škole odrostlá z
stává v�tšinou doma, toliko výmine�n� jde do služeb a 
z�ídka na �emeslo a na studie. 

Majetkem obecním jsou dva domky, pak polnosti ve vým��e 49 ha 28 a, z �ehož odvádí se 
192 K 66 hal. daní; majetek celé obce jsou pozemky ve vým��e 537 ha 18 a 62 m2 a odvádí se 
za� 4444 K 19 h daní. Vedle majetku obecního má obec kmenového jm�ní 1000 K a z luk a 
pastvin trží ro�n� na 700 K. Jména pozemk
: za Humny, u 217Náveského rybníka, na Losách, u 
Lesa a u Vl�í jámy. O luka se vzorn� pe�uje a také dávají slušného užitku. Deš�
, bou�ek a 
krupobití bývá dosti, ale beze škody. 

R. 1633 m�la obec nepom��ická 6 sedlák
 a ti drželi po 48-75 str. polí, 10 chalupník
 po 
12-30 korcích rolí, kovárnu a panskou kr�mu,741) ale jen 8 sáh
 lesa k Malešovu, kdežto vrch-
nost pe�ecká m�la zde 32 lány lesa.742) Válka t�icetiletá i zde zanechala po sob� stopy zla, ne-
bo� shledáno tu rolnických pustých usedlostí 5, a to: M�š�ánkova, Št�rbova, N�mcova, Kabá-
tovská a �ezá�ova a 2 pusté chalupy Baštova a Koptíkova. Na 300 korc
 polí leželo u osady 
ladem.743) 

R. 1653-54 �ítala obec 62 obyvatele a shledány tu 4 rol. usedlosti, 4 v nov� osedlých, cha-
lupníci 4, kovárna a panská kr�ma. Celkem m�li 48 záhon
 lesa a 577 korc
 polí, z nichž osé-
vali jen 79 ozimem, 56 ja�í, majíce úhrnem 5 koní, 15 vol
, 30 krav, 29 jalovic a jednu svini. 
Sedláci tu byli tito: Tábor ský Ond �ej ,  Hrub ý Š imon,  Dan�k Daniel ,  Hejdu k J i � í  
a nov� osedlí Bleška,  Pav l
 ,  Zadraži l ,  Ž i tko  a  Jakub , ková� a Op asek, kr�má�. 

Chalupníci tehdy byli: J i � í  Horák,  Václav  Pet rán ek,  Jakub  Tyl in ko ,  Fran t .  
F ia l a . M�li po 15 str. 12 provazcích pozemk
 v cen� od 40-60 kop gr. míš. Josef N�me�ek, 
kr�má�, m�l 20 str. polí, 2½ str. zahrady a lou�ného na 2 plachty v cen� 140 kop gr. míš. 
Domka�i tito: Pavel  Karn ík,  J i � í k  J i skra , m�li po 7 str. polí a pod 5 plachet lou�ného v 
cen� 25 kop gr. míš., a Micha l  Žídek m�l 4 str. pozemk
 a pod 2 plachty lou�ného v cen�
15 kop gr. míš.744) 

V t. r. bylo tu 5 opušt�ných grunt
 a to: M�š�ánk
v, Št�rb
v, �ezá�
v, Kabátovských a 
N�mc
v a 2 opušt�né chalupy a sice: Baštova a Koptíkova. Na této chalup� byl myslivec a m�l 
30 záhon
 pole a krom� toho užíval 20 str. polí z pustého gruntu N�mcova. Choval 5 krav a 3 
jalovice a m�l býti považován za chalupníka, protože mohl slušn� platit. Na 218pustém grunt�
Kabátovském vystavena kr�ma Opaskova, který n�co polí užíval a 3 krávy a 1 jalovici choval. 
Z pustého grun tu  Š t� rbova užíval Ond�ej Táborský 40 záhon
.745) 

R. 1725 byli zde tito sedláci a chalupníci s následujícím majetkem: Václav Táborský, 
m�l 45 str. 36 provazc
 v cen� 76 kop gr. míš. Dorota  Brand e jská,  Jan  Zad raži l ,  Ja -
kub  Heydu k,  J i � í  Brand ejský,  Do minik Khörn ,  Pet r  Bar to š ,  Pavel  Opasek,  
Jan  Táborský,  Jo se f Ž ivsa  m�li živnosti stejné s Táborským Václavem a stejné ceny, 
krom� Bartoše, jehož usedlost stála 100 kop gr. míš., Strnadova 116 kop gr. míš., Pavla Tábor-
ského 110 kop gr. m. a Ji�íka Brandejského 98 kop a 10 gr. míš. Chalupníci J i � ík  Horák v 
cen� 50 kop 10 gr., Václav Pet ránek 40 kop gr., Jakub  Tyl in ko  50 kop gr.746) 

Nové chalupy Frant. Fialy v cen� 60 kop gr. míš. a nájemné chalupy Pavla  Kárn íka,  
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J i � í ka  J i skry,  Micha la  Žíd ka  roku 1735 povstalé, musily nájemné per 2 kopy závdavku 
složiti a každoro�n� 5 kop gr. m. do d
chodu odvád�ti, 8 dní ve žních robotovati a p�i drža-
ných soudech po 1 kop� skládati.747) 

V Nepom��icích byla také „p an ská hospoda“. O ní �teme toto: Panskou hospodu m�l 
najatou do r. 1730 Josef N�me�ek a ten r. 1735 kr�mu koupil za 140 kop míš. P�ipsáno bylo k 
hospod� 20 str. polí 2½ zahrady a luk na dv� plachty sena. M�l platiti do d
chodu o sv. Ji�í a 
Havle po 24 kop. 30 gr. do doby, než se trhová cena zaplatí. Vedle toho m�l roboty 8 dní s 
jedním žencem o žních, na ryby pot�ebné f
ry dáti. Závdavku položil 12 kop míš. N�me�ek asi 
nedodržel smlouvy, pon�vadž byl op�t pachtý�em do r. 1742 Jan  Mašín , který platil 13 zl. 
ro�n� nájmu a po n�m spachtoval kr�mu To máš Ko � ínek z Polep; po té p�ejal kr�mu r. 
1766 Karel Werner z Prahy. Hned za rok Jan Kacafírek z Pobo�e, pak Jan Bartoš a Mat�j Ku-
cha� r. 1787. Odtud se jména pachtý�
 již neudávají. Kr�ma byla pachtována na Ko�ínka takto: 
nájmu 12 zl., na kaplana 1 zl., z masného krámu 5 zl., za les 1 zl. 15 kr. a 4 zl. musikalienim-
post.748) 

Smlouvu bylo každému kr�má�i podepsati a v ní hlavn� bylo vytknuto: „aby pachtý�
správn� o sv. Ji�í a sv. Havle vše �ádn� m�l zaplaceno, aby byl pokorným, bohabojným a vedl 
katol. život s jeho domácíma, netrp�l žádných dlouhých sch
zek, a p�i tom zlo�e�ení, co by 
proti sv. katolické církvi cílilo, netrp�l, jakož i podez�elých lidí, skrze které by n�jaká škoda 
Milost. vrchnosti nebo poddaným m�la nebo mohla se vyskytnouti, nezdržoval, nýbrž co by 
sám s pomocí rychtá�e zlo vypuditi nebo p�etrhnouti nemohl, takové neprodlen� na kancelá�
vrchnostenský p�edvésti neopomenul, an sice velké odpovídání za všechno by m�l.“749) 

R. 1774 byli zde tito usedlíci: Táborský, Brandejský, Zadražil, Heyduk, Beran, Lázni�ka, 
Bartoš, Buka, M�š�ánek, Horák, Hubal, Petránek, Fiala, Kysela, Kárník, Jakub, ková� a Bar-
toš, kr�má�.750) 

Škola. Nepom��ická obec byla p�iškolena od nepam�ti až do r. 1906 do školy košické. 
Týmž rokem 18. dne m�s. listopadu, �. 54.902 obdržela obec povolení z c. k. z. šk. rady v Pra-
ze ke z�ízení dvout�ídní školy pro obce Nepom��ice, samotu Samek, Miletice a Bed�ichov. A 
již r. 1908 po�al školu dle plánu stavitele Jos. Hrivky z Hory Kutné stav�ti stavitel Frant. Sko-
�epa ze Zbraslavic; náklad obnášel 41.746 K 45 hal., kterýž kryt byl novou touto obcí školní. V 
nové škole po�alo se vyu�ovati 21. dne m�síce zá�í 1908 a to již v obou t�ídách. 

Do�asným správcem školy byl Josef Semerád (1908-09), def. �íd. u�. Antonín Pavlík 
(1909-13), Jose f Li t tmann  (od 1913 dosud �íd. u�.). Druhým u�itelem jest od r. 1908 až 
dosud Alo is  Br t ek. 

219Míst. škol. rada. P�edsedou míst. šk. rady byl Josef Táborský (1908-11), Fran t .  Ho-
rák (1912 dosud); míst. škol. dozorcem byl Mašín (od r. 1908-12), Václav  Masopust  (od 
r. 1912 až dosud). 

Vyu�ovati industriálním pracím povoleno bylo výn. c. k. z. šk. rady 28. listopadu 1908 �. 
44.568, a vyu�ovala prvn� Anna Jurkovi�ová (1/11909-1/31910) a Mar i e  Krup ková (1910 
dosud). 

Škola nepom��ická byla 20. zá�í 1908 slavnostn� vysv�cena. Oslava, jakkoli tichá, p�ec 
d
stojná, dosv�d�ila, jak ob�ané zdejší v�domi jsou si významu, jejž má pro n� škola. P�i 
slavnosti rozdáván ú�astník
m slavnostní „Pam� tn í  sp is“, ve kterým ocen�n vzletnými slo-
vy povšechný význam školy v
bec - pro obec nepom��ickou zvlášt�. A slavnostní spis kon�í: 
„Nuže - kéž brzo a hojn� p�inese �istá snaha naše ovoce, a� jest ku prosp�chu všem, jímž bu-
dova školní jest ur�ena - naš í  z la t é  mlád eži ,  n ad� j i  v l as t i  a tak ku prosp�chu nám i  
budoucím!“ Na budov� školní jest nápis: Jubilejní škola na pam�t, že vystav�na byla toho 
ruku, když císa� a král náš František Josef I. slavil jubileum šedesátiletého panování. 

220D�jiny. Nepom��ice jsou obcí prastarou; nebo� koncovkou svou ukazují as do století X. 
a sluly tehdy zajisté Nepo m�� i c i . Ovšem z t�ch dob se nám zpráv nezachovalo, ale víme, že 
do válek husitských náležely Nepom��ice ke statk
m arcibiskupství pražského a byly do r. 
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1421 spravovány panstvím �eskobrodským.751) Když arcibiskup Konrád z Vechty p�estoupil k 
husitismu, byly statky arcibiskupské rozptýleny a tu i ves Nepom��ice dostala se r. 1436 v jiné 
neznámé ruce. 

R. 1498 dostaly se Nepom��ice zápisn� v držení k Hrádku Pod�ús
m (nyní �erv. Hrádek 
nad Po	ousy) a ješt� r. 1544 k n�mu náležely.752) Brzo potom dostala se ves Nepom��ice k 
sousednímu statku kralickému, nebo� již r. 1557 zapsal Matouš Kralický z Ostrova své man-
želce Dorot� z Kamenice 250 kop v�na na své vsi Nepom��icích.753) 

R. 1583 koupil Kralice, ves s dvorem poplužním a pivovarem a s Nepom��icemi od brat�í 
Jind�icha a Krištofa Kralických z Ostrova Pavel Hrabán� z P�erubenic za 3000 kop gr. �.754) a 
p�ipojil je k panství pe�eckému. Tehda byly u Nepom��ic 32 lány lesa borového, �ty�i usedlíci, 
6 chalupník
 a 1 spustlý grunt a m�ly 213 kor. polí.754a) 

Pavel byl lidumil, ale velmi p�ísný pán; hned r. 1588 dal ztrestati svého poddaného Jana 
Ková�ova z Nepom��ic právem Horským pro neposlušnost, pon�vadž prý se proti pánu a vrch-
nosti své vzdorovit� postavil.755) 

Také r. 1612 obvinil svého poddaného Pavla Kr�má�e z Nepom��ic a Kutnohorští oznamu-
jí mu, aby ve st�edu po ned�li družebné léta 1612 k hodin� 15. na celém orloji ku právu na Ho-
ry se dostavil, anebo plnomocníka místo sebe postavil. Datum na Horách Kutnách v outerý po 
ned�li družebné L. P. 1612.756) 

R. 1655 dne 16. m�s. ledna koupil pe�ecké zboží hrab� Hanuš Frydrych z Trautmannsdor-
fu757). Týž, zvelebiv panství a p�ikoupiv mnohé statky (také panství Jindice) rozd�lil záv�tí 
svou 9. dne m�síce ledna 1696 celé zboží pe�ecké na �ty�i díly. A když ješt� t. r. v únoru ze-
m�el, p�ipadly p�i d�lení mimo jiné i Nepom��ice synu Františku Adamovi.758) Nového majite-
le stíhaly velké nehody a výplaty sestrám a tak byl on nucen statek prodati. Koupil jej 5. dne 
m. dubna r. 1713 Karel hrab� Breda, pán na Kácov� a �estin�-Kostele.759) 

Hrab� Breda nakládal krut� se svými poddanými a p�edpisoval jim veliké roboty i platy. A 
když již poddaní jeho v horských osadách (Kralice, Krali�ky, Onomyšl, Man�ice i Nepom��i-
ce, Žandov, Sv. Jan a j.) nemohli, což bylo jim uloženo dáti, kázal jejich ženy a d�ve�ky holiti 
a vlasy jejich prodával paruká�
m. Pro takové jednání chystali sedláci vzpouru.760) Vzpoura 
byla brzo potla�ena, do vesnic vojsko vloženo a sedláci op�t do roboty hnáni i v den sváte�ní, 
a když se vzpouzeli - zejména Nepom��i�tí, byli nemilosrdn� biti. 

To potrvalo do r. 1732, kdy hrab� Breda byl vládou p�inucen propustiti zámeckého 
hejtmana Salomona z Friedberka a nelidského drába Píska. 221Hrab� Breda zadluživ velice 
zboží, musel je r. 1738 odevzdati arcibiskupské konsisto�i pražské za dluhy, jichž bylo 
185.405 zl.761) Konsisto� spravovala statky ty až do r. 1754, kdy panství pe�ecké koupil svo-
bodný pán Ignát Koch762) a Nepom��ice byly v soupise statku tohoto. Tehdy bylo zde 16 used-
lík
.763) 

R. 1792 koupil panství pe�ecké Leopold Hrubý, pražský advokát,764) jehož syn Josef Ri-
chard r. 1814 povýšen byl do stavu panského s titulem „Hrubý z Jelení a Löwenherzu“. P�i ro-
d� tomto z
stalo panství pe�ecké až dosud a Nepom��ice do r. 1848 byly v jeho svazku. Od té 
doby jsou obcí svobodnou. 

Obec nepom��ická náleží k horským osadám panství pe�eckého765) a má na vše strany 
p�kné spojení silni�ní. Žandovská silnice byla vystav�na r. 1867, spojovací silnice ze vsi k ní 
vystav�na 1878, silnice ze vsi ku Kralic
m r. 1897, ke Košic
m r. 1894 a k Milotic
m a dále 
se dostavuje. 

Nepom��ice mají vlastní svou školu, farou náležejí do Košic, poštou, telegrafní a �etnickou 
stanicí i zdravotním obvodem do Uhl. Janovic. Nejbližší nádraží jsou Uhlí�ské Janovice na 
místní dráze Kolín-�er�any a Malešov na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 

K Nepom��ic
m p�ipojujeme následující �lánek: 
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NEPOM�� I�TÍ  KACÍ� I .  

Mnohé obce hejtmanství kutnohorského dlouho a tajn� p�idržovaly se víry podobojí. Oby-
vatelé t�ch osad byli za to stíháni, pronásledováni do nekone�na. Slyšme, co napsáno o Nepo-
m��icích r. 1728. 

Celá ves Nepom��ice na panství pe�eckém byla ode dávna podez�elá z kací�ství, ale dlou-
ho se neda�ilo kací�e vyhledati a usv�d�iti. Když v post� r. 1728 jesuita Fleischer v kostele by-
ká�ském n�kolikráte nejhorliv�ji o ví�e husitské a knihách nekatolických kázal a aby kací�i 
anebo knihy skryté k vyjevení p�ijíti mohli v
bec  pro  Boh a s lzav�  n apo mín al  a  žá-
dal , tenkráte po velikonocích Ji�í K�epelka, šenký� v Zelených Zbraslavicích, tajn� vyjevil fa-
rá�i, „že Pavel Kropá�ek skoro za v�rtel takových nepo�ádných knih husitských dílem v lese, 
dílem v n�které stodole a maštali má, podobn�, že Jan M�š�ánek, rychtá� ve vsi nepom��ické, 
netoliko takové knihy u sebe má, ale že také kolikráte mluvil, že k�íž svatý k platnosti není, a 
když p�i mši svaté velebné svátosti se pozdvihovalo, on své o�i kloboukem zakryl; též také Jan 
Svoboda, ková�, že ve�ejn� mluvil, že korálky nebo zrna sv. Johany, které velebný pan páter 
missioná� mezi lidi rozdal, nic dokonce platny nejsou, pon�vadž u plotu dotýkány jsou, a když 
ve vsi Žandov� sešlá statue sv. Václava zase �ervenou barvou byla renovírována, on, Jan Svo-
boda, v hospod� mluvil, že páni páte�i skrze to budou chtíti ud�lati zázrak, jako by ta statue se 
krví potila. Také tchán K�epelk
v, rybniká� Fiala, prozradil missioná�i n�kolik soused
, že ma-
jí knihy husitské. 

Udání osv�d�ilo se pravdivým; missioná� knihy sebral a všickni udaní sedláci podrobeni 
ostrému výslechu, a n�kte�í z nich nuceni v kostele byká�ském skládati ve�ejn� vyznání víry. 

Tak mezi jinými vyznal se v kostele bykánském 16. dne m�s. ledna 1729766) p�ed fará�em 
Janem Karlem Vernerem u p�ítomnosti kn�ze Františka Fleischera, missioná�e, Pavel Opasek, 
sedlák z Nepom��ic, že na k�íž málo držel, v o�istec nev��il, modliti se k svatým že se nemá-
me, proti ví�e s jinými promlouval, kací�ské knihy �etl a u sebe m�l. Lituje, od�íká se, p�ísahá 
atd. T�emi k�ížky se podepsal. 

222Také Jan Mašín, sedlák z Nepom��ic, 46 rok
 starý, v kostele byká�ském za p�ítomnosti 
týchž osob praví, že nev��il na k�íž, �etl kací�ské knihy a vydati je necht�l, k svatým se ne-
modlil, proti o�istci mluvil, k�ížem se neznamenal, o kací�ích nepom��ických v�d�l, jich ne-
prozradil a v takové nev��e asi 5 let trval. Lituje, od�íká se, proklíná, p�ísahá atd. Podepsal 
vlastní rukou 7. listopadu 1728.767) 

Ale také na udava�e došlo. Dlouho nez
stali utajeni. Pomsta, která je stihla, nebyla šle-
chetná, ale dob�e ustrojená a zdravá. 

O svatodušních svátcích Nepom��i�tí nejprv Ji�íka K�epelku tak zbili, „že a sob� pochybo-
val a rukama kolik ned�l vládnouti nemohl“. Šel si st�žovat do Pe�ek hejtmanovi Janu Salo-
monovi z Friedberka, ale nebyl ani p�edpušt�n. Potom obvinili Nepom��i�tí druhého udava�e, 
Fialu, také z kací�ství; prý p�ed lety rouhal se sv. Janu a psal pamflet proti hejtmanovi. To prv-
ní by snad byl hejtman odpustil, to druhé ne. Kázal Fialu v poutech hoditi do žalá�e. A pak br-
zo nato dal zav�ít i zbitého udava�e, prý pro dluhy. Dlouho necht�lo nic pomoci ob�ma denun-
ciant
m ze žalá�e. Hejtman byl jako skála. Zdá se, jako by mu na tom záleželo, aby zvlášt�
K�epelka dlouho posed�l. Na konec se v�z�
 ujala všemocná konsisto� p�ímluvou u hrab�te 
Bredy, majitele panství. A aby to všecko nebylo bez romantiky, udala konsisto� hejtmana Sa-
lomona z Friedberka, který na udava�e šlape, že nadržuje kací�
m k v
li krásným o�ím paní 
K�epelkové - nepom��ické šenký�ky. 

223NESPE�ICE NOVÉ A STARÉ. 

Ve výši asi 450 m n. m, rozkládají se dv� stejnojmenné osady Nespe � i ce  No vé a  S ta -
ré .768a) Od �estina leží Nespe�ice severozápadn� 2½ km, od Uhl. Janovic jihovýchodn� 6 km 
v lesnaté krajin�, ale ne p�íliš vábné. Až do r. 1913 m�ly jen špatné cesty; v roce tom dostav�-
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na silnice na Lhotu Janovickou, která nejen Nespe�icím, ale i Staré Huti p�inesla žádoucího 
spojení s okresním m�stem. 

V Nespe�icích Nových žije ve 29 pop. �íslech 189 obyv.768) vesm�s katolík
, ve Starých 
Nespe�icích v 18 �íslech 111 obyv.769) taktéž katolík
. V prvé osad� stojí domy skoro v jedné 
�ad�, v druhé jsou por
znu, ale tvo�í malou náves s rybní�kem. Mezi osadami t�mi probíhá po-
t
�ek pramenící u Podmok a ten nese vody své k Tlu�eni a vlévá se do potoka Losinského. 

Vrch
 pojmenovaných zde není, le� „Jedlina“, který v okolí je nejvyšší, ale je zalesn�n. 
Nové Nespe�ice zovou se všeobecn� „Chalup y“, pon�vadž p
vodn� tu jen jediná chalupa 

stála. Staré Nespe�ice mají pojmenování v �ástech: na Obci, u Rybníka a Ho�ejší strana. 
U všech dom
 jsou zahrady, ve kterých se p�stují oby�ejné druhy ovocných strom
. (Jab-

lon�, hrušn� a švestky.) P�i Starých Nespe�icích jest pastvina, které �íká se „n a Sad�“, ale 
strom
 tu není. Domy obou osad jsou stav�ny ze d�eva i kamene s kab�inci bez nápis
. Rázo-
vitých starobylých vjezd
 zde není. Nábytek i kroj jest již moderní, ale chudý. Staré p�kné 
truhly jsou p�ebarveny. Hlavní zam�stnání obyvatelstva této dvojobce jest polní hospodá�ství, 
jež skrovn� obživuje zdejší lid; proto chápe se také nádenictví na panských polích, lesích a v 
zim� zabývá se drobnou výrobou d�ev�ných p�edm�t
, jako: hrábí, žeb�ík
, d�evák
 atd. a 
prodáváním d�íví, které v zim� zpracuje. 

Nejstarší rodiny v Nových Nespe�icích jsou rodina Ji�íkova, Hudcova a Sladkých; ve Sta-
rých Nespe�icích Cestrova, Deutschmannova a Hudcova. Mládež škole odrostlá jde v�tšinou z 
obou osad na �emeslo, do služeb a menší �ást z
stává doma, aby pracovala s rodi�i p�i domá-
cím hospodá�ství nebo na práci v okolních panských dvorech. 

Do Nov. Nespe�ic p�ist�hoval se p�ed �asem jistý Hanselín, který tvrdí, že je p
vodu ho-
landského. Prý byl jeho d�d van  Han se l i  a slouživ ve francouzském vojsku stal se generá-
lem. Další jeho rod schudl a p�ist�hoval se do �ech.769a) 

Staré Nespe�ice mají majetku 6 ha 800 a pozemk
, z nich platí dan� 41 K 69 h. Nové Ne-
spe�ice nemají žádného jm�ní, ba ani nem�ly až do nedávna mimo zahrádky žádných jiných 
pozemk
. I náves byla majetkem panským. Ob� osady odvád�jí 663 K p�ímé dan�. 

R. 1651 byli v Nespe�icích sedláci: Ji�í Nesperský (zárove� panským myslivcem), Jan Bu-
reš, Jan Bervid, oba dosud bez polí a chalupník Mikoláš Bervid. Všichni m�li 36 str. polí, z 
nichž osévali 7 ozimem, 6 ja�í, ostatní byla lada a porostliny. M�li 1 ko�., 1 volský pot., 6 
krav, 4 jalovice; luk bylo na 4 vozy sena.770) 

Komise visita�ní r. 1651 p�ipsala do tabel p�iznávacích: „Statek tento leží od Hory Kutné 4 
míle a od jiných velkých m�st jest velmi vzdálený. Leží v horách, v místech studených, vrš�i-
tých a pís�itých.771) 

V obci nespe�ické býval také mlýn a m�l 1 složení, o n�m ovšem dnes není památky. Ze 
zachovaných spis
 však víme, že 16. �íjna 1714 koupil mlýn nespe�ický od hrab�te Václava 
Norberta Oktaviana Kynského ze Vchynic a Tetova za 150 kop gr. mlyná� Václav Š t�drý, 
poddaný ratajský a složil ihned p�i podpisu smlouvy závdavku 10 kop gr. a ostatek zavázal se 
platiti po 5 kopách p�i držaných soudech až do vypršení zbytku trhové ceny, totiž 140 kop gr. 

Št�drý asi termín
 platebních nedodržel a tak byl mlýn nesperský již 24. dubna 1717 pro-
dán hrab�tem Václ. Norb. Oktavianem Kynským, jakožto pánem milostivým ratajského zboží 
J i � í ko vi  S t eh l íkovi , poddanému ratajskému, jeho d�tem, d�dic
m na �asy budoucí a v��-
né za 285 kop gr. míš., a to mlýn nesperský s 1 složením, v n�mžto jsou 2242 sv�tnice, jahelka 
(stoupa), maštálka a též chlívy, p�i tom také stodola, u Starých Hutí s kusem pole pod 6 strich

vejsevku pražské míry, kus louky na jeden v
z sena a jedna zahrada, též se všemi mlýnskými 
stroji. 

Ji�í Stehlík složil p�i zápisu 42 kopy a 30 gr. a druhých 42 kopy a 30 gr. složili o sv. Ji�í 
1718. Zbytek trhové ceny per 200 kop gr. zavazuje se mlyná� Ji�í Stehlík po 6 kopách o sv. 
Havle beze všeho upomínání do d
chodu ratajského odvád�ti až do zaplacení celé trhové su-
my. Platu odvád�l ro�n� 25 zl. rýn. ve dvou lh
tách, a to o sv. Ji�í a Havle do d
chodu rataj-
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ského beze všeho odkladu.772) 

Kde mlýn ten stával, není pam�tníka, ba ani místo na Nesperce nalézti nelze. O pile, která 
na témž potoku stála, praví sta�í ob�ané, že asi p�ed 100 léty byla zrušena. 

Také byly v okolí na Nesperce a starohutském potoku „stupníky“. Byly to stoupy na tlu�e-
ní k�emene pro starohutské sklárny. V okolí byly stupníky t�i a jsou již asi 40 let zrušeny. 
Stupník na „Benáku“ pat�il k Starým Nespe�icím, druhý zv. „starý stupník“ náležel ke Starým 
Hutím a t�etí k Tlu�eni. Zbytky po nich lze dosud spat�iti. 

Škola. Od nepam�ti chodily d�ti nespe�ické do škol pokoutních a pozd�ji do �estína. Od r. 
1863 p�iškoleny jsou do Petrovic II. Ob�ané nespe�i�tí stáli o vlastní školu. Té se jim dostalo. 
Vým�rem c. k. zem. šk. rady v Praze ze dne 191/512 �. I.-420/3 povoleny ob�ma osadám zá-
sadn� expositury školní. A tak mají Staré i Nové Nespe�ice zatímní expositury. 

Ve Starých Nespe�icích po�alo vyu�ování 20. zá�í a za školu upravena místnost v �. 8., v 
Nových 1. listopadu 1913 a upravena škola v dom� �. p. 3. 

Ve Starých Nespe�icích p
sobil od po�átku šk r. 1913-14 Jaromír Dosko�il, který po�át-
kem šk. r. 1914-15 povolán, aby zastupoval správce školy Jaroslava Ptá�ka v Mirošovicích. 
Týž povolán do války. Ve Starých Nespe�i225cích ustanoven byl Karel Crkal a pobyl tu do 
konce šk. roku 1914-15. Ve šk. r. 1915-16 ustanoven sem Emanuel Vlasák, který 16. listopadu 
1915 narukoval do pole. 

V Nov. Nespe�icích ustanoven od 1. listopadu 1913 Frant. �ernušák a prodlel tu do konce 
srpna 1914. V zá�í t. r. byl ustanoven def. u�. II. t�. v B�lokozlech (expos. sázavská). Vyu�o-
vání však tu ani nezahájil, pon�vadž povolán do pole. V listopadu 1914 ustanoven Emanuel 
Vlasák a setrval tu do konce šk. r. 1914-15. Po n�m nastoupil službu 16. zá�í 1915 Frant. Strá-
ník, kterýž vyu�uje nyní ob den na obou expositurách. 

D�jiny. Zvláštním zp
sobem povstala a rozši�ovala se dvojobec nespe�ická. Staré Nespe�i-
ce z kmetcích dvor
 na starousedlíky a ti odprodávali domká�
m místa na stavbu obydlí. N�-
kte�í nezaplatili ani obci ani majitel
m za místo zastavené a platí ješt� dnes úrok z výkupu. 
Jsou to následující ob�ané: Frant. Slaví�ek �. 2 platí 1 K 20 h ro�n�, po 1 K platí: Josef Tégr �. 
7, Antonín Provazník �. 9, Josef Zákostelecký �. 10, Alois Karban �. 12 a Frant. Slaví�ek �. 14, 
Josef Daj�man �. 15 platí 26 halé�
. 

Nové Nespe�ice povstaly z jediného statku zv. Radim. Majitel statku toho rozprodával 
své pozemky po kusech na obytná stavení. A pon�vadž to byly domy malé, �íkal lid všeobecn�
v „Chalup ách “, pozd�ji v „Radimských  cha lupách“. Kone�n� obdržela nová osada tato 
jméno Nové Nespe � i ce . Statek Radim náležel posledn� statká�i Jos. Kolá�ovi z Podvek. 

A domn�nka zdá se býti založena na pravd�; nebo� myslivna (nyn�jší �ís. pop. 8) i s pol-
nostmi byla majetkem velkostatku Radim773) v okresu kou�imském, kterýž to statek náležel 
tehdy hrab�cí rodin� Šlikov�.774) 

226Nespe�ice - ob� osady - bývaly za nejstarších dob vždy jen ozna�ovány jako jedna a 
Nové Nespe�ice jen jako chalupy k Star. Nespe�ic
m p�id�lovány. Teprve pozd�ji - v XIX. 
století - po�alo toto rozlišování na dv� osady, když chalup p�ibývalo. Ješt� Schaller r. 1787 
uvádí jen Nespe � i ce  - osadu o 7 pop. �ís.775) Byly to zajisté Nespe�ice Staré. 

Na Nespe�icích, kde byla tvrz a n�kolik dvor
 kmetcích, sed�l již ve XIII. století vlady�í 
rod, zvaný z Nespe�ic. R. 1291 byly Nespe�ice majetkem pražských arcibiskupských statk
776) 
a r. 1295 v m�síci kv�tnu p�ipomíná se p�i obch
zce zboží ratajského Havel z Nespe�ic, kterýž 
byl zajisté potomkem vladyk nespe�ických.777) O sto rok
 pozd�ji byly Nespe�ice majetkem 
kn�ze Zby�ka, pána na �estin�-Kostele, a ten když po�al vym��ovati statky, protože brat�i 
vedli život bezstarostný i prostopášný, postoupil dvory kmetcí v Nespe�icích za 300 kop gr. �. 
a za 9 kop ro�ního platu vladyk
m z Dob�en�. Ti vym�nili Nespe�ice za Petrovice a tak zboží 
nespe�ické p�ipadlo k �estinu-Kostelu.778) 

Ale dva kmetcí dvory byly majetkem Jakuba Auditora ze Žichovic a ten je 4. dubna r. 
1500 také prodal a to Michalu Slavatovi z Chlumu a Košumberku.779) A když v XVI. století 
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byl pánem Nespe�ic Jan Salava ml. z Lípy, pán na Úmonín� atd.,780) a když on postoupil r. 
1567 n�které vesnice v dluhu 1500 kop groš
 svému bratru, byly mezi t�mi i Nespe�ice, tvrz 
pustá a ves celá.781) 

Jak dlouho Nespe�ice z
staly v majetku rodu Salavova a kdy se dostaly op�t k �estinu-
Kostelu, nelze zjistiti, ale když byl pánem na Kácov� hrab� Joachim Breda, koupil r. 1713 od 
rytí�e Miseroniho z Lisonu zboží �estinkostelské a p�ivt�lil je k svému panství, tehda byly v 
soupise osad i Nespe�ice, ves a dvory kmetcí.782) 

Od té doby byly Nespe�ice Staré i Nové za�azeny do svazku kácovského panství a z
staly 
tam až do roku svobody. 

Ob� obce náležejí farou do Petrovic II., poštou, telegr. a �etnickou stanicí i obvodem 
zdrav. do �estína. Školu zatímní má každá osada pro sebe, ale spravuje ji m. šk. rada a správa 
školy v Petrovicích. Nejbližší stanice železni�ní jsou Uhlí�ské Janovice na míst. dráze Kolín-
�er�any. 

NETUŠILY. (NETUŠIL.)

Severovýchodn� asi ½ hodiny od Uhlí�ských Janovic leží 460 m n. m. osada Netuš i ly, 
obecn� zvaná lidem Netu ši l .783) Nepatrný potok p�ichází sem do bezejmenného rybníka, v 
n�mž se p�stují ryby, protéká pak obec a odchází k Man�ic
m. Okresní silnice r. 1889 vysta-
v�ná odbo�uje v Man�icích, probíhá Netušily a sm��uje pak k Rašovic
m. 

V osad� jsou dle nejnov�jšího s�ítání lidu 32 �ísla se 181 obyv. vesm�s vyznání katolické-
ho. Domy jsou se�azeny podle okr. silnice a jsou rozd�leny ve dv� skupiny; prvá splývá s již-
ním koutem Rašovic, druhá skupina �ítající 22 domy jest od Rašovic odd�lena. Asi uprost�ed 
této skupiny stojí kamenný k�íž a zvoni�ka. Zahrady u dom
 227jsou celkem nevelké, ale oby-
�ejnými stromy dosti posázeny. Domy jsou zd�ny, kryty taškami, došky a šindelem. Dva jsou 
stav�ny ze d�eva. Nábytek i od�v zmodernisován. 

Hlavní živnost obyvatelstva jest zem�d�lství. T�i obyvatelé zam�stnávají se tkalcovstvím 
sametových látek a dodávají je jisté firm� do Sob�slav�, která jim opat�uje pot�ebné suroviny. 
Ženy a dívky pletou �epi�ky a kabátky obchodník
m do Uhl. Janovic. 

Nejstarší rodiny jsou tu rodina Pe�inova, Heydukova, Táborská, Kvasni�kova, Kabelkova 
a Kukalova. Mládež po vyjití ze školy z
stává p�i hospodá�ství, nebo odchází na u�ení do 
Vídn�. Dešt� jsou �asté a p
d� zdejší mnohdy škodlivé. Krupobití �ídké a neškodné. Studánek 
je zde n�kolik, ale nevíží se k nim žádné pov�sti. 

D�jiny. D�jiny osady netušilské jsou zahaleny, tak jako mnohých jiných osad, rouškou taj-
ností. U osady býval veliký rybník, zvaný „Netuši l“. Od tohoto rybníka, z n�hož dnes jest 
krásná louka, obdržela osada jméno „Netuši ly“. A pokud známo z r
zného ústního podání, 
byla tu tvrz a dv
r, zvaný „Rašovice“. Na louce, p�iléhající k domu �. 20 a 21, jest posud vidi-
telný násyp, zbytek prý to valu, objímajícího tvrz rašovickou, pozd�ji lidem zvanou „Tury�“. 
Louka ta dosud Tury� se zove. 

R. 1665 koupila tvrz a dv
r Rašovice kutnohorská obec a o koupi té jest zaznamenáno v 
knihách: V pond�lí po ned�li Laetare t. j. 16. dne m�síce Martii r. 1665 stala se smlouva trhová 
dobrovolná a zcela dokonalá784) mezi uroz. a state�ným rytí�em panem Maxmiliánem Rašínem 
z Ryzenburku, prodávajícím z jedné a slov. J. M. C. panem rychtá�em, pány šepmistry a radou, 
staršími obecními, osmi soudci i na míst� celé obce na Horách Kutnách, kupující se strany 
druhé a to taková smlouva a trh, že rytí� Maxmilián Rašín prodal týmž pán
m šepmistr
m, 
rychtá�i, rad�, starším obec., osmisoudc
m a celé obci na Horách Kutnách nyn�jším i budou-
cím jejich za d�dictví své zpupné a 228žádnému v ni�emž nezávadné zboží, totiž statek Polní 
Man�ice a Rašovice, totižto tvrz a dv
r Polní Man�ice �e�ený s poplužím, s d�dinami ornými i 
neornými atd., s pivovarem a ov�ínem, též ves Man�ice s kr�mou vejsadní, s masným krá-
mem, pokud p�edešle jaký býval. 
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Item tvrz a dv
r pustý Rašovice s poplužím, s rybníky v�tším dílem pustými a jejich luka-

mi, vrbinami i lidmi poddanými ve vsi Man�icích, též ve vsi Rašovicích, co jich k t�m statk
m 
náleží, s platy stálými i robotami i jinými povinnostmi od poddaných k vykonání se vší zvolí, 
se vším p�íslušenstvím, v t�ch mezích a hranicích, v nižto nadepsaný statek Man�ice a dv
r 
Rašovice od starodávna záleží, tak jakž on prodávající v držení a užívání byl, a jak jemu na týž 
prodaný statek dsky zem.783) v kvaternu leta 1661 ve �tvrtek po ned�li Invocavit, t. j. 10. Mar-
tii, pod lit. D. 20 piln�j sv�d�í za 9500 zl. rýnských, jeden každý po 60 kr. po�ítaje, na�ež za-
platila obec ihned 3474 zl. 10 kr. a 2¾ d. p. Blažeji Eug. Salazarovi de Monte Albano, kterému 
je prodávající rytí� Rašín v dluhu byl postoupil. Dále uvádí smlouva, že zbytek trhové ceny má 
se zaplatiti v roce po�ád zb�hlém a kdy a jak do desk zem. vloženo býti má.786) 

Až do r. 1785 bylo zboží toto majetkem m�sta Hory Kutné. V ty doby bylo státem na�íze-
no, aby takové dvory byly emphyteusovány, a obci kutnohorské bylo na�ízení vhod, pon�vadž 
již n�kolik rok
 ohlížela se po kupci. P�í�inou toho byla vzdálenost od m�sta a malý výnosek z 
nájmu. V r. 1785 vyneslo zboží tvrz a dv
r Rašovice 137 zl. 1 kr. p�i vým��e 255 m�r pozem-
k
.787) 

Pon�vadž z tohoto p�íjmu nemohla vrchnost ani služebnictvo zaplatiti, byly pozemky roz-
prodány. Šafá� Mat� j  Pe � in a  koupil 89 m�r 7 mázlík
, Jan  R
ži�ka 83 míry 10 mázl., 
J i � í  Voj t í šek 31 míru 4 mázl., Václav  S lezák 13 m�r 6 mázl., Jan  Táborský a  J i � í  
Hrbek po 12 m�rách 8 mázl., Václ av Mizero vský 10 m�r 4 mázl. a J i � í  Hrb ek 7 m�r 4 
mázl. Tito chalupníci byli všichni služebníci ve dvo�e. Krom� polí t�ch užívali spole�n� past-
viny o 46 m�rách a 12 mázl.788) a rybník kaprovský. 

Tak byla r. 1785 založena nová osada o 8 pop. �ís. a dáno jí jméno Netu ši ly . O osad� té-
to ani Schaller ani Sommer ve svých spisech topografických se nezmi�ují. Zato Palacký ve 
svém „Popisu  král .  �eského“ osadu Netušily o 26 �ís. pop. se 150 obyv. uvádí a do pan-
ství lošanského náležejícího m�stu Ho�e Kutné ji za�azuje.789) 

Šafá� Mat�j Pe�ina rozd�lil již r. 1788 �ást pozemk
 svým dv�ma syn
m a ostatek prodal 
jiným p�ist�hovalým ob�an
m. Také i mnozí majitelé prodávaly celé chalupy nebo �ást ze 
svých pozemk
, ba i v��iti musíme, že prodávali z pastviny, které spole�n� užívali, pozemky 
novým ob�an
m, nebo� již koncem r. 1788 byli zde tito osadníci: Jos. Houša, Kate�ina Kuka-
lová, Jan Heyduk, Frant. Brandejský, Jan  Pe � ina ,790) Anna Vorlová, Jakub Boušovský, Jan 
�ernovský, Václav Pe�inka, An na Táborská (vdova po Janu Táborském), Jan Herel, Frant. 
Vojta, Jos. Kvasni�ka, Jo s .  Voj t í šek, Jakub Urban, Václ .  Mizerovský, Jan Mašín, Jos. 
Kabelka, Marie Procházková, Václav Beránek, Jos. B�ezina, Jos. Kvasni�ka, Jakub Chalupa, 
Jan Švalba, Jos. 229Slaví�ek, Jan �ervený a Ant. Chalupa. Vzrostla tudíž b�hem málo let osada 
Netušily z 8 na 29 pop. �ísel791) a pon�vadž Palacký v „Popise“ jen 26 �ísel uvádí, tož t�i patr-
n� zmizela bu	 sho�ením anebo scelením. Nyní jest osada svobodna a každý ob�an p�stuje 
hroudu vlastní, kteráž mu byla úd�lem. 

Netušily náležejí školou do Rašovic, farou do Sud�jova, poštou, telegr. a �etnickou stanicí 
i zdravotním obvodem do Uhlí�ských Janovic. Nejbližší stanice železni�ní jsou Uhl. Janovice 
na místní dráze Kolín-�er�any. 

ONOMYŠL. 

Severovýchodn� okresního m�sta Uhlí�. Janovic hodinu cesty rozkládá se na rozcestí 
okresních silnic kutnohorské a �áslavské ves Ono myš l , všeobecn� zvaná Vono myšl , k níž 
pat�í samota Bud a. Celá obec má 47 pop. �. (�. 8 zaniklo) se 300 obyv. vesm�s katolíky. Na 
Budách jest myslivna a jedna chalupa s 8 obyv. 

Domy jsou z v�tší �ásti stav�ny z cihel a kamene a jsou tak do kruhu položeny, že tvo�í 
p�knou náves, kterou protéká slabý pot
�ek, pramenící v Budském lese tvo�e na návsi rybní-
�ek. Týž jest okrasou a pot�ebou osady. V �. 3., 11., 29., 36., 38. a 43. zachovaly se d�ev�né 
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stavby s lomenicemi s kab�inci, ale bez nápis
. Kryt jest na starých domech doškový, na no-
v�jších taškový a b�idlicový. 

Nábytek i kroj jest moderní, ale p�ece se zachovaly ješt� staré kusy nábytku (truhly, obrazy 
na skle atd.) a jako zvláštnost zachoval se dosud v n�kterých chalupách starý zvyk v rozesta-
vení nábytku. Jsou totiž kol zdí lavice, v rohu dubový mohutný st
l, nad ním v kout� k�íž nebo 
jarmárka792) na spisy, nad lavicemi poli�ky a v nich ladn� srovnané talí�e, mísy i pov�šené tou-
farové džbánky, ano n�kde i holubi�ka ze d�eva vy�ezaná krouží se nad stolem. 

Obyvatelstvo živí se vesm�s rolnictvím a �emeslem; také jsou zde �emeslníci, jako: krej�í, 
obuvníci, zedníci a ková�i. Mládež škole odrostlá navšt�vuje n�kterou školu m�š�anskou nebo 
st�ední a pak z
stává doma p�i hospodá�ství anebo v�nuje se dalším studiím a �emeslu. Nej-
starší rodiny jsou rodina Urbanova, Mašínova, Myslivcova, M�š�ánkova, Kašparova a Strnadova. 

Obecní jm�ní záleží z jednoho domku v cen� 800 K, dvou stát. dluhopis
 na 250 zl. a 42 
ha 58 a pozemk
, z kterých se platí 112 K 87 h p�ímé dan�. Vým�ra celé obce obnáší 608 ha 
10 a a 40 m2, za které se odvádí i s Budami, ku kterým náleží vým�ry lesa „Dob�ensko“ 162 ha 
87 a - 2424 K 80 h p�ímé dan�. 

Jména pozemk
 jsou: v Dubin�, v Kohoutích, ve Vrbinách, na Širokém, v Paterovsku, za 
Humny, na Hadovkách. Zahrady obklopují celou obec a jsou dosti dob�e ošet�ovány, ale stro-
m
m se tu p�ece valn� neda�í, trpí r
znými nemocemi a p�í�ina toho jest volba nevhodných 
druh
 ovoce, které se pro zdejší okres nehodí. Srážek deš�ových jest hojn�, bou�e a krupobití 
také, ale neškodné. 

P�ed válkami husitskými bylo zde 16 sedlák
, kte�í m�li po 6-8 kopách záhon
 rolí a 3 
chalupníci po 1 aneb 2 kopách. R. 1633 byly p�i té vsi 52 lány lesa bílého i �erného ve dvou 
kusích a byli tu na 16 selských gruntech tito usedlíci: Š t� rba ,  Kab átovský,  Kopecký,  
Bar t a ,  Bar to š ,  Hrub ý,  Žeml i�ka,  Maršo vský,  Svá tek,  Urb an ,  J í ro vský,  
Roubík,  Horák,  �urd a,  Kalend a a  Táborský; p�i nich bylo po 42-52 korcích rolí 
krom� luk a lesa. Dále byly tu chalupy: Šim
nkova, Hrbova a Kubešova. Celá ves m�la úhr-
nem 773 korce dobrých polí. 

Za války t�icetileté opustil lid sv
j domov a rozb�hl se v kraje a zem� jiné, nebo vym�el 
strastí a dvorce i chalupy zpustly a pozemky 760 korc
 chrastí zarostly a jen místo po osad�
z
stalo. Tak tomu bylo v Onomyšli r. 1654.793) Nedlouho potom usadili se tu dva rolníci Vác-
lav Strnad a Old�ich Šiller, k t�m p�idružili se b�hem n�kolik let ješt� jiní usedlíci, tak že r. 
1714 byly již jen dva statky a 3 chalupy pusty a osedlých tu bylo tehdáž: Jan Dušek, Petr Tá-
borský, Vít Táborský a Václav Táborský, Samuel Prchal, Jan Kalenda, Václav Slana�, Ji�í 
Chalupa, Zachariáš Kvasni�ka, Mat�j Strnad, Jakub Marušák, Mat�j Kotal, Pavel Chuchvalec, 
Mat�j Karásek, Jakub Horák, Mat�j Kašpar a panská kr�ma, ale všickni m�li jen usedlosti 
menší.794) 

230A purkrechtní kniha panství pe�eckého praví p�i r. 1736: „ješt� je mnoho polí pustých a 
ladem ležících v Onomyšli, tak jako u Man�ic Kozích“. - R. 1768 bylo tu 11 p
lsedlák
, 5 
chalupník
, 14 domká�
, kr�ma, kovárna, 3 �ísla v Budech a úhrnem 35 �ís. se 189 obyv.795) 
R. 1848 byla v Onomyšli 42 �ísla se 268 obyv.796) a r. 1890 bylo tu 47 �ís. s 260 obyvateli.797) 

Škola. Onomyšl je od nepam�ti p�iškolena do Košic. Cesta z Onomyšle tam vedoucí je do-
sti vysokou, 460 m n. m. položenou, otev�enou plání a za doby zimní pro d�ti velice nesch
d-
nou. Proto r. 1908, když škola košická naprosto nesta�ila a o novostavbu její s velikým nákla-
dem se jednalo, po�ali ob�ané onomyšlští, povzbuzení J. Strnadem a J. Masopustem, uvažovati 
o výhodách, plynoucích pro d�ti i rodi�e, mají-li školu doma. 

Následkem toho podali r. 1908 v prosinci Onomyšlští žádost za odškodn�ní z obce košické 
a za z�ízení ve�ejné školy v Onomyšli a setrvali také na své žádosti prohlášením v lednu 1909. 
Košická místní šk. r. však �inila p�ekážky a okr. šk. rada zaujala v
�i této žádosti stanovisko 
zamítavé. Zemská šk. rada vzhledem na nesouhlas zem. výboru také zamítla žádost vyn. ze 
dne 197/910 �ís. 48.221, ale navrhla z�ízení expositury. 
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Kone�n� po dlouhém vyjednávání a komisielním �ízení povolena zimní expositura 

1923/911 �ís. 1729/I. Místnost pro školu zatímn� vykázána v �. p. 30, ve kterémž se po�alo vy-
u�ovati 18. listopadu 1912. 

Aby d�tem z Onomyšle nebylo pot�eba se každého r. na ja�e st�hovati do Košic, podala 
obec onomyšlská znova žádost 4. b�ezna 1913 za povolení expositury celoro�ní. Žádost byla 
196/314 �ís. 14.555 z. š. r. p�ízniv� vy�ízena, tak že od 1. listopadu 1913 vyu�uje se v expositu-
�e celoro�n�. Mezi obcí košickou a onomyšlskou docílena shoda, že si školu každá obec sama 
na sv
j náklad vystaví. Vypukla válka a pak stavba školy na ten �as zastavena a odložena. 
Službou byl sem p�ikázán u�itel mate�ské školy Fran t .  Ho �en ský a je jím až dosud. 

D�jiny. Ves Onomyšl náležela již ve XIII. století k statk
m arcibiskupství pražského. Císa�
Zikmund užívaje t�ch statk
v za zástavu svých dluh
, zapsal také Onomyšl, ves, Mikuláši, 
Zby�kovi a Hynkovi, syn
m zem�elého panoše Zby�ka z K�esic a B�ty, manželky jeho, ve 
200 kopách gr. �., a to stalo se ten pond�lí po hodu po�etí P. Marie r. 1436, kdy vydal císa� list 
s majestátem zmín�ným syn
m B�ty, vdovy po nebožci Zby�kovi z K�esic na Onomyšl, ves 
arcib. pražského, s úroky, poplatky i užitky etc.798) 

Když pak brat�i z K�esic od zapsání ustoupili, vešel v zápisné držení se svolením králov-
ským té vsi vladyka Ond�ej Ke�ský z �ímovic, pán na Pab�nicích a B�ezové, prve hejtman 
vojsk táborských, potom ale ve�ejný šk
dce zemský, kterýž r. 1446 brannou hotovostí kraje 
�áslavského jat a na tvrzi v Janovi�kách ztrestán.799) Sirotci jeho drželi Onomyšl ješt� r. 1454, 
pon�vadž tehdy Jan ze Sútic a Kuneš z Dubé ukázali jménem sirotk
v list, že to m
že sv�do-
mím provedeno býti, „že jest Zbyn�k ten list dal Ke�skému osobní dobrou v
lí“.800) 

Poté byla Onomyšl, ves, zapsaná Mat�ji Libákovi z Radovesic.801) O n�m zachoval se nám 
z r. 1454 tento zápis: 231„Pet�ík ze Solopisk a z Klukóv praví, že Mat�je Libáka zde v zemi ne-
ní, i okázal nám listy na dobrou v
li u�in�né na majestát císa�e Zikmunda, kterýž sv�d�í Miku-
lášovi a Hynkovi z K�esic na 200 kop gr. s jeho brat�ími na Onomyšl, ves arcibisk. pražského. 
Jeden list od Hynka Mat�jovi Libákovi sv�d�í. Druhý list sv�dectví, v n�mž Mikuláš z K�esic 
dává Hynkovi bratru svému plnú moc k svému právu v již pov�d�ném majestátu císa�e Zik-
munda. T�etí list, v n�mž Jan Bušn�va (?) Mat�jovi Libákovi prodává své právo na Onomyšli, 
kteréž má k ni pohorským �ádem landfrýdním.“802) - Jak dlouho m�l Mat�j Libák Onomyšl za-
psánu, nikde se do�ísti nelze. 

Ale brzo poté m�l zápis na Onomyšl, ves, Jind�ich Firšic z Nabdína a na Hrádku nad Po-
	ousy a ten postoupil své právo za 500 kop gr. �. Václavu z K�e�ovic.803) R. 1540 držel tuto 
ves Václav Hrabán� z P�erubenic a na Pe�kách, právo výplaty však m�la kapitola svatovítská. 

Smlouvou ze dne 2. m�síce kv�tna r. 1558 zajistil sob� Hrabán� s kapitulou postup v ten 
smysl, že jemu probošt, d�kan i všecka kapitula svatovítská postoupí ves Onomyšl s lesy, pla-
ty, kurmi a vejci v pravé d�dictví, na�ež on, Hrabán�, postoupí kapitule 3½ kopy platu komor-
ního na vsi Man�icích Kozích.804) Od této doby náležela Onomyšl až do roku svobody k pan-
ství pe�eckému. 

Václav Hrabán� zem�el r. 1506.805) Statky jeho zd�dil syn Adam, kterýž však již r. 1567 
prodal zd�d�né zboží pí. Ann� ze Solopisk, manželce svého staršího bratra Jana.806) Od pí. 
Anny koupil statek - tedy i Onomyšl - 232Pavel, nejmladší syn Hrabá�
v, který byl dobrým 
hospodá�em807) a kupoval okolní statky, mezi nimi byly Kralice, Krsovice a Nepom��ice, což 
se mu velice dob�e hodilo ke vsi Onomyšli808) a r. 1587 koupil i K�e�ovice.809) Zem�el 30. 
kv�tna 1618.810) Po jeho smrti p�ipadly všecky statky - tedy i Onomyšl - pí. Kate�in� Lukavec-
ké z P�erubenic. 

Jest historickou pravdou, že po bitv� b�lohorské po�alo p�ehán�ní lidu podobojí na víru 
katolickou. Došlo také na Onomyšl. K tomu je p�inutil nejv�tší šk
dce národa našeho, nejvyšší 
mincmistr král. �eského Vilém V�esovec z Doubravské Hory. 

Ten vymáhal statek pe�ecký na pí. Kate�in� Lukavecké z P�erubenic. Prodala mu ho 8. dne 
m�s. b�ezna 1623 za 20.000 kop gr. �. 
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Tak p�ipadla Onomyšl811) a obyvatelé pod právomocnost p. Viléma V�esovce. A souv�ký 

letopisec o této koupi praví: V tomto prodeji nebyla paní z P�erubenic bez útisku, nebo� † pan 
Hrabán� pokládal si to zboží ve 40.000 kopách. Nabývali tak tím zp
sobem páni statk
 a bo-
hatli statky cizími.812) V�esovec prodal Pe�ky Janu de Vitte z Lilientálu, pánu na Kácov� a Ra-
tajích Hrazených v r. 1629 a tak octla se Onomyšl ve spojení se zbožím kácovským a rataj-
ským.813) 

Pán de Vitte zadluživ velice své panství, dostal se do velmi nemilé situace. Sám se pomi-
nul na rozumu sko�iv do studn� na Kácov�, utonul.814) Poz
stalé panství zadlužené koupil ve 
ve�ejné dražb� cís. dvorní rada Jošt Gebhardt z Kamenice za 43.000 zl.815) Než došlo k prodeji 
tomuto, bylo celé panství odhádáno na 608 str. polí míry sehnané, 108 lán
 lesa (po 72 str.) a 
214 lán
 luk; z toho po�ítalo se na horské vesnice 88 lán
.816) 

Pan Gebhardt držel zboží 20 let a prodal je 18. dne m�s. ledna 1655 za 40.000 zl. hrab�ti 
Hanuši Frydrychu z Trautmansdorfu.817) 

Hrab� Trautmansdorf zem�el 4. února 1696, a když po jeho smrti r. 1700 bylo veliké pan-
ství rozd�leno, d�dil pe�ecké zboží - tedy i Onomyšl - syn jeho František Adam.818) Nový d�-
dic prodal je 5. dubna r. 1713 za 300.000 zl. a 1500 zl. klí�ného hrab�ti Karlu Jáchymovi z 
Bredy.819) Hrab� Breda utiskoval lid poddaný, ukládal velké roboty a platy a již v prvém roku 
jeho vlády stýskali si poddaní, že je zb
hdarma posílá na robotu do nejvzdálen�jších horských 
osad a zase naopak, �ímž oni i potahy jejich nesmírn� trpí. 

Bez milosrdenství vymáhati kázal hejtmanu zámeckému nedoplatky a kontribucí z minu-
lých let i zadržené práce robotní a� p�ší, a� potažní. Nastalo proto veliké jit�ení v horských 
osadách, zvlášt� v Žandov�. V kr�mách tamních ozýval se potupný pop�vek: Ach b�da, b�da, / 
koupil nás Breda! / Z pe�eckých820) sedlák� / nad�lal žebrák�. 

Duch vzpoury ujal se nejd�íve u Žandovských a tamní rychtá� Ond�ej Vojta a líš�anský 
mlyná� Pokorný postavili se v �elo vzbou�enc
. A když do 233Žandova p�išla zpráva, že Breda 
maje odvésti 300 muž
 k vojsku, všecko chce pobrati ve vsi Žandov�, tu 18. dne m�síce �íjna 
1713 vypukla se lská bou �e na panství pe�eckém.821)

Skon�ila sice v neprosp�ch sedlák
 „horských vesnic“, ale i hrab� Breda špatn� skon�il. 
Statky jeho prodlužené byly odhadnuty, zabaveny a administratorem jmenován Isidor Václ. 
Obitecký z Obitec. Kone�n� r. 1738 v b�eznu bylo panství odevzdáno arcibiskupství pražské-
mu za dluh 188.000 zl. a tím zboží rozptýleno. Horské vesnice, mezi nimi i Onomyšl, p�ipadly 
op�t v majetek arcibiskupských statk
.822) 

R. 1754 koupil panství pe�ecké od konsisto�e pražské Ignác sv. pán Koch,823) v jehož ro-
din� bylo držáno do r. 1795, v kterémžto roce koupil panství pe�ecké advokát pražský Leopold 
Hrubý,824) jehož rodina jest dosud majetníkem toho statku. Nyn�jší majitel zove Josef svobod-
ný pán Hrubý z Jelení a Löwenherzu, a sedláci horských osad jsou od r. 1848 pány své hroudy 
a hospoda�í na ní jen pro sebe a své rodiny. 

V Onomyšli ve vsi bylo asi více menších dvorc
. Na jednom sed�l Jan Onomyský již ve 
stol. XV. a ten sm�nil sv
j dv
r o d
m v Ho�e Kutné. Zachovala se v archivu kutnohorském o 
sm�n� této org. listina, která takto doslovn� zní:825)

„Stala se sm�na mezi panem Janem Ono myským a mezi p. Janem, ml. Všerubem o 
duom „u �erné róže“ a o dvuor v Onomyšli s d�dinú, tak že již psaný Jan 234Onomyský za ten 
svuoj dvuor vyfermar�il (vym�nil) jest ten duom proti masným krámom „u �erné róže“ a k 
tomu u Nám�ti zahrádku, dv� kop� platu a k tomu p�t kop hotových grušuov, a Jakub nade-
psaný Všerub p�ijal jest ten dvuor a d�dinu od n�ho za to. A páni purgmistr a konšelé p�ísežní 
ten duom i tu zahrádku vepsali jsú v knihy m�stské jemu (Janovi) a jeho d�dicom i budúcím k 
m�ní, držení, požívání a vládení podle práva a každého �ádu obci p�íslušného." 

Onomyšl náležela školou od dávna i farou do Košic; nyní má svou expon. stanici školní. 
Poštou náleží do Jindic. Stanicí telegr. i �etnickou, zdravotním obvodem, jakož i nejbližší sta-
nici želez. jsou Uhlí�ské Janovice. 
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K obci onomyšlské p�idáváme zajímavou sta� z býv. panství pe�eckého z dob poddanství: 

HORSKÉ OSADY PANSTVÍ PE�ECKÉHO. 

Za dávných dob snažila se šlechta statky vládnoucí vždy víc a více sob� zabezpe�ovati 
služebnou prací, a jí p�ipoutávati zem�d�lce ke statk
m svým. Z toho vznikly v �echách ve 
století XVI. a následujících roboty. 

Robota byla bezplatná práce veškerého druhu, k níž byli zavázáni sedláci v
�i vrchnosti, 
která jim bu	 pozemky nebo i celá hospodá�ství v jejich majetek postupovala. Roboty zavede-
né ve prosp�ch vrchnosti vznikly tedy ze sociálních pom�r
 nerovností obyvatelstva, hlavn� z 
t. zv. poddanství  l idu  se l ského . 

I na panství pe�eckém byly roboty zavedeny, a k tomuto zboží náležely daleko odtud ležící 
osady, a protože v hornaté krajin� leží, byly zvány „hor skými  osadami“. Po�ítaly se k 
nim: nejv�tší osada Onomyšl a Buda, Man�ice, Žandov, Nepom��ice, Kralice, Krali�ky, Sud�-
jov (Sv. Anna) a Krsovice (Sv. Jan). 

R. 1790 v m�síci b�eznu byla s nimi u vrchnostenského ú�adu v Pe�kách vyhotovena 
smlouva o výkupu  roboty, ale ob�an
m horských vesnic zdála se býti reluice826) p�íliš veli-
kou a oni domnívajíce se, že patentem z r. 1792 ze dne 30. �ervna jim bude uleh�eno nebo do-
konce placení odpušt�no, neodvád�li povinné dávky. A když r. 1792 v m�síci listopadu p�ed-
voláni byli na panský ú�ad a vyslýcháni �editelem, pro� neplatí povinné výkupné anebo pro�
naturální roboty nekonají, vymlouvali se, že tak vysokou reluici odvád�ti a robotu z nedostatku 
potah
 také vykonávati nemohou, pon�vadž se zbavili potah
 p�i zavedení reluice. Všecky ob-
ce, zvlášt� však Onomyšl, Nepom��ice a Kralice trpce si do roboty st�žovaly a 21. dne m�s. 
února 1794 pokornou žádost podaly k vrchnosti za slevu robotního platu a naturální roboty. 

A když konána 18. dne m�s. b�ezna 1795 krajská komise, op�t se vyjád�ili osadníci, aby 
pokorná suplikace jejich oslyšána nebyla a prosili, aby milostivá vrchnost jich neobt�žovala 
v�tší robotou, nežli mají Bohou�ovi�tí na panství �ernokostelském.827) �editel panství však k 
tomu poznamenal, že on nem
že bez svolení své vrchnosti ni�eho sleviti, ba naopak, že jest se 
mu držeti t�ch povinností, které smlouvami vrchnosti zaru�eny jsou. 

R. 1795 v m�síci kv�tnu dne 13. zasedala op�t krajská komise za p�ítomnosti kraj. komisa-
�e a m�la rozhodnouti, zdali relui�ní smlouva vrchnosti 235pe�ecké ze dne 1. kv�tna 1795 se-
psaná m�la platiti i na dále pro horské osady. Tam bylo vytknuto, kolik mají platiti místo robo-
ty a kolik každému poddanému robotníku vrchnost slevila. Slevení obnášeti m�lo u celosedlá-
ka 7 zl. 9 kr, u polousedláka 3 zl. 34½ kr., ale p�ítomní sedláci z horských osad ani s touto sle-
vou nebyli spokojeni, i tato sleva zdála se jim malou. Teprv 1. listopadu 1795 urovnalo se vý-
kupné mezi vrchností a sedláky,828) jaké od nyn�jška platiti mají. Také se jim vypo�ítalo, kolik 
si mohou vyd�lati ro�n� kácením a dovozem panského d�íví a proto jim pohroženo, aby již 
ú�adu neobt�žovali, že nic více sleveno nebude, nýbrž aby �ádn� dávky odvád�li. 

Dne 31. prosince r. 1822 vydal vrchnostenský ú�ad pe�ecký tabeli, ve které uvádí, kolik 
m�li sedláci horských osad od r. 1815-1824 odvád�ti výkupného a kolik si do r. 1822 prací od-
d�lali a kolik jsou povinni dopláceti do d
chodu pe�eckého. V�tšina jich dobírala, pon�vadž 
p�edpis dávky byl menší, nežli m�li obdržeti za placenou práci pen�žité náhrady. 

Z téhož dne pochází také protokol „Vejsada p l a t
  od  fo ro vání  a  j iné  po taži té  
p ráce“, t. j. sazba aneb tabule ukazující, kolik vrchnost pe�ecká vyplácela sedlák
m za dovoz 
d�íví, ryb, obilí, za dovážení nadlesního do Pe�ek, do Bud anebo do Kralic, za jízdu do Prahy a 
j. v. Lhotským byla ihned „vejsada“ vy��ena. Dostávali za jeden den orání, vlá�ení, vožení 
hnoje, mandel
 nebo píce „p �es  povinnost  u r� i tou“ u Kamenné Lhoty 30, u Pe�ek 40 kr. 
Tabela nese podpis: K�íž, vrchní, a Eypert, d
chodní. 

Zdálo se, že toto na�ízení a snesení z
stane trvale u obou stran závazné; ale nebylo tomu 
tak. Již 9. dne m�s dubna 1847 podávají všichni poddaní sedláci z Onomyšle a Nepom��ic no-
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vou žádost k milost. vrchnosti za 236zmenšení roboty odvolávajíce se na cís. a král. rozhodnu-
tí829) ze dne 4. prosince 1846, kteréž tu doslovn� uvádíme: 

 Slavný vrchní ou�ade! 
Jeho cís. a král. majestátnost rá�ila nejvyšším rozhodnutím od 184/1246 nejmilostiv�ji po-

voliti, by poddaní robotu jak potažní tak i ru�ní svým vrchnostem povinovanou sob� vykoupiti 
mohli, kde k tomu jejich milostivá vrchnost naklon�na jest. Pon�vadž my níže podepsaní na-
hlížíme a p�esv�d�eni jsme, že s odbejváním naší naturální ru�ní i potažní roboty naše milosti-
vá vrchnost docela žádný užitek nemá, nám ale tato robota nejen obtíž, nýbrž i tu nejv�tší ško-
du a zhoubu našich živností p
sobí. 

Tak se osm�lujeme na základ� svrchu podotknutého nejvyššího c. k. rozhodnutí tímto svou 
pokornou prosbu skládati, by sl. vrchní ou�ad rá�il žádost naši milost. vrchnosti dobrotiv�
p�ednésti, ji k zaprodání naturální roboty naklon�nou u�initi i naší milostivé vrchnosti pov�-
domé velmi chatrné a neužite�né podzemské p
dy a na naši velikou vzdálenost od vrchnosten-
ských dvor
 mírnou a slušn� p�im��enou kupe�ní cenu vyjednati, kterou bysme my dle našeho 
nejmožn�jšího vynasnažení zastati a na budoucnost zapraviti mohli. 

Kojíme se tedy tou o�ekávanou nad�jí, že nám sl. vrchní ou�ad bude k vypln�ní této naší 
prosby nápomocen a že brzkého a ut�šeného dorozum�ní se do�káme. 

V Onomyšli zapsáno dne 9. dubna 1847. 
Jan Šindelá�, rychtá� v Onomyšli. Jos. Brandejský, rychtá� v Nepom��icích. 
Všichni poddaní: Václav Cyrus, Václav Mašín, Karel Brožek, Jakub Mašín, Jan Mašín, Jan 

Táborský, Mat�j Táborský, Václav Mašín, Josef Brandejský, Fr. Chalupa, Mat�j M�š�ánek, 
Josef Malina, Frant. Táborský, Jan Kárník, Jan Chalupa, Jakub Opasek, Frant. Chuchvalec, 
Václ. Brandejský, Jos. Zadražil, Ant. Novák, Jos. Brandejský, Fr. Zadražil a Mat�j Cyrus. 

Jakého vy�ízení dostalo se žadatel
m, není známo, ale nebylo snad dosti p�íznivé, nebo�
již v lednu obnovují sedláci Václav Brandejský, Josef Zadražil, Jan Paseka a Jakub Opasek, 
pak onomyšlští Josef Mlázovský, Václav Král, Václav Sahulka, Jan Myslivec a Václav Dušek 
žádost k vrchnosti o slevení naturální roboty. Žádosti baron Hrubý z Jelení vyhov�l a protože 
tak u�inil, zavázali se jmenovaní sedláci, pon�vadž se jim robota v obstojné cen� nyní reluiru-
je, u kamenolhoteckého dvora luka v �as sena a otavy posekati a usušiti. 

Actum ut supra: Maršal, vrchní, všichni sedláci a baron Löwenherz-Hrubý-Jelení sepsání 
toto potvrdil. To byla poslední prosba „sed lák
  horských  vesn ic“, pon�vadž pak rokem 
1848 byla robota vyvazena a zrušena a oni stali se pány té líchy, kterou d�íve jen jako cizí zbo-
ží shledávali. 

Za majitele bar. Hrubého z Jelení se jim nevedlo tak zle, byl� on pánem opravdu lidumil-
ným a dop�ál každému tu skývu chleba, které je k živobytí t�eba. On navšt�voval osady, aby se 
sám p�esv�d�il o svých poddaných a zvlášt� poznal v rychtá�i nepom��ickém Josefu Brandej-
ském, který již 32 roky rychtá�oval, �lov�ka spo�ádaného, rozšafného, své cti i ú�adu dbalého a 
který pe�uje o vzorný po�ádek, a kde je pot�eba nápravy, i tu koná. 

I umínil si baron Hrubý rychtá�e nepom��ického n�jak vyznamenati. Jemnoval jej r. 1847 
vrchním rychtá�em, a nad to u vlády se v�ele o to zasa237dil, aby vyznamenán byl vzorný rych-
tá� Josef Brandejský z horské osady nepom��ické záslužnou medailií. P�i odevzdávání medaile 
byl v Nepom��icích všeobecný svátek. A k n�mu se dostavil p. vrchní Maršal a skoro všichni 
sedláci „z  horských  vesn ic“. V Nepom��icích zav�sil p. vrchní rychtá�i k�íž a pak v košic-
kém chrámu Pán� ob�tována mše svatá, po níž se zástupy do svých osad rozešly. V Nepom��i-
cích i v Onomyšli bylo veselo až do pozdních hodin ranních.830)

OPATOVICE II. 

Na úpatí trigonometrického vrchu „Mitrova“ (512 m n. m.) rozkládá se po pravém b�ehu 
Živého potoka obec Opatovice  II. St�edem obce protéká pot
�ek, vtéká na návsi do rybní�ka 
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a vytékaje odtud, sp�chá do Živého potoka a s ním dále k Mirošovic
m. 

V Opatovicích bydlí v 43 domech 243 obyv. vesm�s katolík
. R. 1600 m�ly Opatovice 5 
sedlák
, 1 chal. a 2 pusté selské grunty.831) Domy stojí v zahradách a �adu tvo�í jen ty, které 
stav�ny jsou p�i hlavní cest�. Na malé návsi stojí nepatrná kapli�ka. V zahradách p�stují se 
hlavn� jablka soudky, zelená�e, hraná�e, citronky a �ervená�e; hrušky jsou zastoupeny pouze 
mydlinkami a šálovkami. 

Domy jsou stav�ny vesm�s z m�kkého materiálu a jen nepatrná �ást z kamene a cihel. Kryt 
jsou došky a u nových tašky. Na starších domech jsou lomenice s kab�inci bez nápis
; pouze 
na n�kterých letopo�et. Vjezd do dvora v �. 16. jest dosud svérázný. Kroj i nábytek zmoderni-
sován. 

238Obyvatelstvo živí se rolnictvím, nádenictvím a d�eva�stvím. V zim� odchází také do n�-
kterých cukrovar
 na práci. �emeslníci jsou zde též zastoupeni a to 2 obuvníci, 1 krej�í a 
2 zedníci. Nejstarší rodiny jsou zde rodina Hrabánkových, Novákova, Skoupých, Žákova a 
Klob�áskova. 

Mládež škole odrostlá z
stává doma, jde na �emeslo nebo do služby. V zim� hlavn� zabý-
vají se ženské pletením �epi�ek a kabátk
 d�tských, muži kácením d�íví. 

Majetek obce jeví se v pozemcích ve vým��e 10 ha 43 a 63 m2, z nichž se odvádí 30 K 
37 h p�ímé dan�. Z t�chto pozemk
 jest valná �ást pastvisk a skalisk. Vým�ra celé obce obnáší 
145 ha 62 a 47 m2 p�ímá da� 591 K 30 h. Luka u obce jsou chatrná, ale hospodá�i po�ali je lé-
pe obd�lávati; hnojí kompostem, vápnem struskou Thomasovou, kainitem a mou�kou. Luka 
jsou valnou �ástí vypušt�ných rybník
. 

O prost�edky spojovací bylo velice špatn� postaráno. Opatovice nem�ly až do roku 1913 
žádné silnice; teprv toho roku a r. 1914 stav�la se silnice k Mitrovu a opa�n� k Mirošovic
m. 

Deš�
 p�ichází dosti, i lijavce �asto osadu navšt�vují. Ale jsou neškodné, tak jako bou�e a 
kroupy. Krajina je zdravá, prosta všelikých nemocí.

Opatovice m�ly r. 1654 sedl. grunt
 5, chalup 1, rozbo�ené grunty 2 a chalupu 1; m�ly 252 
korce polí, z nichž 60 bylo zcela pustých, nezdravých. Z t�ch osévali 52 ozimem, 37 ja�í, osta-
tek lada a porostliny. Bylo tu 7 potah
 vol., 15 krav a 12 jalovic. Jména sedlák
 byla: Jan Po-
lák, Václav �erný, Jan Kopecký, Petr Št�pán a Jan �muchal; chalupník zval se Jan Kolá� a byl 
snad dle živnosti kolá�em. Grunty Kochanovský o 30 kor. a Karásovský o 30 korc. byly pusty 
a rozbo�eny. Sedlák Václav �erný byl na živnosti zkažen a p�išed o dobytek neoséval než po 4 
korc. polí a m�l jednu krávu a 1 jalovici.832) 

R. 1671 byli zde tito osedlí: Jakub Gabriel st., Ji�ík Kvasni�ka, Martin Musil, Martin Pav-
lík, Kate�ina Kolá�ová, vdova, Jakub Gabriel ml., Ji�í Ptá�ek, Ji�í Klovrza, Ludmila Musilová, 
vdova, Jan Smolík a Mat�j Klovrza. M�li celkem 150 str. pozemk
, z nichž osévali 35 str., 36 
bylo lad a 79 porostlin a pustých pozemk
. R. 1717 m�li 186 str. a osévali ozimem 25, ja�í 36 
str.; ostatek lada a porostliny. M�li 6 ko�., 8 vol., 12 krav, 15 jalovic a lou�ného na 4 vozy se-
na a 2 otavy.833) 

Pokoutní škola. V Opatovicích z�ídili si ob�ané trp�nou školu pokoutní. Navšt�vovaly ji 
d�ti z Opatovic, Mirošovic a Majelovic. O škole této je málo známo: trvala asi do r. 1861. O 
posledním u�iteli Václavu Kropá�kovi zachovala se dosud zpráva, že byl tkadlcem, ve t�íd�
m�l stav a v lét� pásal dobytek. Držel si býka a kance, ale p�ec mu i to málo vynášelo, tak že se 
nemohl uživiti a jednoho krásného dne r. 1861 odtud utekl a škola p�estala.834) Pak navšt�vo-
valy d�ti z mohovit�jších rodin školu v Uhlí�ských Janovicích a mnohé v
bec do školy necho-
dily. 

D�jiny. První písemnou zprávu o zdejší osad� uvádí P�íba z Pobipes 14. dne m�s. prosince 
r. 1417, když p�iznala, že d�dictví své prodala Zde�kovi z Janovic a Veselovi ze Lhoty. Ve 
smlouv� pobipeské uvedeny také Opatovice. 

A pon�vadž se zboží toto dostalo �asem k panství kácovskému, náležely Opatovice spolu i 
s ostatními osadami ke Kácovu; pozd�ji náleželo zboží to k ratajskému panství a k tomu nále-
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žely i Opatovice, a sice až do r. svobody.835) Když ratajské zboží prodal rytí� Václav Rabmhap 
ze Suché Lad. Malešickému rytí�i z �ernožic, byly také v soupisu Opatovice.836) Ostatní viz 
„Rataj e“. 

Opatovice náležejí školou od r. 1863 do Majelovic, p�ed tím m�ly školu pokoutní, ale ško-
lou povinni byli do Úžic, farou, poštou, telegr. a �etn. stanicí pat�í do Uhl. Janovic, zdravotním 
obvodem do Rataj. Nejbližší stanice železni�ní jsou Uhlí�ské Janovice, zastávka osobní v Mi-
rošovicích. 

239OSTAŠOV. 

Jihozápadn� 2 km od Janovic Uhlí�ských rozkládá se osada Ostašov. Po�ítá 6 pop. �ísel i 
s myslivnou a má 25 obyv. vesm�s náboženství katolického. Domy stojí por
znu v zahradách, 
ve kterých se p�stuje ovocné stromoví. Ovoce da�í se tu velmi dob�e, jen je nutno vyhledati 
odr
dy takové, které snesou zdejší vlhké t�žké p
dy a drsn�jší podnebí. Domy stav�ny jsou z 
tvrdého materiálu, krytba z �ásti došková, z �ásti tašková. Nábytek i od�v jest moderní. 

Hlavním a jediným zdrojem životním jest zem�d�lství. Nejstarší rodiny jsou tu Svobodova 
a Kloudova. Mládež škole odrostlá nejvíce v�nuje se stavu svých rodi�
. Málo jde na �emeslo 
nebo na studie. 

Majetek obecní jest nepatrn� malý pozemek, z n�hož se platí 1 K 98 h p�ímé dan�. Vým�ra 
celé osady jest 30 ha 47 a 50 m2, z nichž se odvádí 159 K 50 hal. Luk u Ostašova není, le� ne-
patrná �ást z vysušeného rybníka „J i � í�ka“. Mimo to dva rybníky ve zdejším katastru se na-
cházející „Šlechetn ý“ a „Mate rna“ jsou majetkem �ernoblatským a tam také uvedeny jsou. 
Praménky vodní, které se sbíhají v obo�e ratajské, tekou k silnici novoveské, odtud ubíhají do 
blateckých luk a pak k Vav�inci. 

Deš�
 bývá do roka velká hojnost, bou�í v �ervenci a v srpnu taktéž. Mra�na krupobitná 
také krajinu zdejší navšt�vují, ale bývají oby�ejn� neškodná. 

D�jiny. Ostašov dle pov�stí starých pam�tník
 jest zbytek staré v�tší osady jména již ne-
známého. Na míst� nyn�jší myslivny stával jeden blatský dvorec se všemi hospodá�skými bu-
dovami. 

Potvrzuje se to tím, že dnešní blatské pozemky dosahují až k Ostašovu. „Rybník“ - louka 
„Matern a“ a drobný parcelní nájem s jedné strany, „Obora“ pak se strany druhé. 

240Ostašov náležel do r. svobody vždy k panství ratajskému a po�ítán byl jako samota k 
Sta�kovic
m. M�l r. 1788 pop. �ís. 24 s 79 obyv.837) a nebyl již r. 1831 v konskrib�ním rejst-
�íku ratajském jako samota zapsán, a� m�l tehdy jen 10 dom
 a 50 obyv. a slul již vezdy ves-
nicí.838) R. 1848 m�l již jen 4 pop. �. s 32 obyv. a od té doby na pop. �. p�ibylo, ale obyv. uby-
lo.839) 

Ostašov náleží školou, farou, poštou, �etnickou i telegr. stanicí, obvodem zdravotním do 
Uhl. Janovic, kdež také jest nejbližší želez. nádraží na místní dráze Kolín-�er�any. 

OTRYBY. (VOTRYBY.) 

P�i obecní silnici z Uhlí�ských Janovic do �esk. Šternberka vedoucí leží na západním sva-
hu kopce H
 rky, na jihovýchodním svahu � ihad la  ve výši 413 m n. m. místní osada Otry-
b y. Z Uhl. Janovic sem sm�rem jihozápadním jest 14 km, z �eského Šternberku pon�kud ji-
hovýchodn� 4 km. Tak octli jsme se skoro u ladné Sázavy. 

Otryb y, také Votryb y i  Vot rub y840) mají 31 d
m s 219 obyv., z nichž jedna rodina 
jest vyznání mojžíšského. Domy stojí por
znu a stav�ny jsou z tvrdého materiálu, ale kryty 
v�tsinou slamou a došky. K Otrybám náleží ¼ hodiny odtud o samot� stojící panská hájovna, 
zvaná „Zao t ryb sko“.841) Okolí otrybské je kop�ité a „� ihad lo“ dosahuje výše 458 m n. m. 
a Dubina blíže hájovny 416 m n. m. 
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Obyvatelstvo živí se hlavn� zem�d�lstvím; v zim� také porážením a d�láním d�íví v okol-

ních lesích. �emeslníci v osad� jsou ti nejpot�ebn�jší, totiž krej�í a ková�. Nejstarší rodiny jsou 
rodina Harsova a Pudilova. Za�ízení domácností, nábytek i šat zmodernisován. 

Obec má pozemk
 4 ha 82 a 86 m2, domek �. pop. 29., z �ehož odvádí 11 K 05 h daní; 
vým�ra celé obce otrybské beze dvora je 63 ha 78 a a 65 m2, za n�ž obec odvádí 1506 K 75 h 
p�ímých daní. 

Jména pozemk
: na Homolce, na Seke�e, na Splaze, u Studánky, u Voplotýnky, pod B�íz-
kami, u Valší�ek, na Vobicce, na Vob�in�, na Homoli, v Ctihradech, v H
rce, na �tverylce 
atd. atd. Jména luk: v D
lích, na Hrabovce, na He�mance atd. Jména kopc
: v �ihadle (468 m 
n. m.), v Borovi�kách, ve Vobo�e, na Dubin� (416 m), na Da�in�, v Klenku, u Hájovny (461 m 
n. m.) atd. 

Deš�
 p�ichází hojnost a dosti vydatných. R. 1888 navštívila osadu pr
trž mra�en a r. 1889 
zhoubný požár, kterýž p�es polovici osady zni�il. Vyho�el i kostel. Krupobití také �asto osadu 
navšt�vuje, ale nezanechá mnoho škod. 

Otryby m�ly v r. 1651 sedlák
 p�t a ti vládli 171 kor. polí, z nichž osévali 56 ozimem, 37 
ja�í, m�li 12 potah
, 19 krav, 15 jalovic, 31 ovci a 8 kus
 vep�ového dobytka. Mazour  vyho-
�el 26. �íjna 1655, ale op�t grunt vystav�l. Sedlák Pel í šek má 30 korc
 pustých rolí a stavení 
rozbo�ené. P�i tomž míst� býval mlýn. Dále bylo v Otrybech 5 chalupník
 s majetkem 51 kor-
cem, z n�hož osévali 18 ozimem, 15 ja�í; potahy m�li 3, krav 9, ovec 9 a 13 prasat. Domká�i tu 
byli 2 s 20 korci polí, však všecka pustá a stavení rozbo�ená.842)

P�iznávací tabulka z r. 1714 až 18 praví, že Otryby mají výsevku 587 str. 1½ v�r., z nichž 
jsou 320 dobr., 86½ prost�., 118½ špatných; ostatní jsou lada a porostliny843) a r. 1788 m�ly 
Otryby 359 jit. 773 �tv. sáhy a urodilo se 44711/16 m�r pšenice, 2920¼ žita, 24159111/16 je�me-
ne, 30221/16 ovsa; bylo pak 97 jit. 548 �tv. sáh
 luk a sklizeno 247,25 cent
 sena a 71 cent ota-
vy. Kone�n� bylo tu 152 jit. 7721/16 �tv. sáh
 lesa, který dával 1363/16 prostor. sáh
 m�kkého 
d�íví.844) 

Když r. 1743 byly na panství �eskošternberském zakládány nové gruntovní knihy, byla v 
Otrybech rych ta  a k ní náležely obce Otryby, Sob�šín, Vranice, Pelíšk
v most, Tichonice a 
�ást Podvek item �ást Zderadin.845) Tehdáž byla tu panská kr�ma, u které byly 2 str. orných 
polí, ½ str. zahrady a lou�ného na dv� plachty sena. Kr�má� platil ro�n� 6 zl. rýn.846) 

V Otrybech byly tehda za panování pí. Marie Barbory �íšské hrab. z Roggendorfu, roz. 
hrab. z Götz
, tyto grunty: 1. Grunt  T
mo vský, také Vlach
v zvaný, byl majetkem Jo-
se fa  Ma �ana a m�l ceny 42 kopy míš. a 30 gr., p�ešel zápisem na Václ .  Vrab ce a r. 1782 
na syna jeho Václava Vrab ce  za 172 zl. rýn. a 2 kr. 2. Grunt  Michalo vský byl majet-
kem Mat� j e  Vrab ce a cenil se na 36 kop 40 gr. míš. Roku 1782 zem�el Vrabec a manželka 
Kate�ina p�ejala grunt po † manželi za 172 zl. 47 kr. a 3 den. A když se za Jose fa  Budi la  
provdala, ujal se on gruntu též v cen� 172 zl. rýn. 3. Chalupa Kopeckého  p�ešla 1743 na 
Václava Kohouta  za 30 kop míš. a 40 gr. a r. 1745 na Mat�je Mirovského, který 1780 ze-
m�el a manželka jeho provdala se za Jakuba Vondru a grunt p�ešel na Ví ta  Aubrech ta  r. 
1781. 4. Chalupa Chalupeckých  p�ipsána r. 1743 Kate � in�  Forš tové za 36 kop míš. 
27 kr. a 2 den. a ješt� téhož roku u�in�n nový zápis na Václ .  For š ta  a r. 1780 v téže cen� na 
Josefa  Kop ala . 5. Chalupa Záv� to vská pat�ila Mat� j i  Ková �ovi  a k rukám Vác-
lava Polesn ého  dne 5. ledna 1781 p�edána. 6. Chalupa Soukupovská  náležela Jaku-
bovi  Have lko vi  a p�ešla r. 1780 na Jana Vondru , a to bylo již za nového majitele panství 
�ejky z  Olb ramo vic , jako d�di�ného pána na �eském Šternberce. Roku 1804 ujal chalupu 
syn Jakub Vondr
 z �. 14. za 12 kop 25 gr. míš. NB. Písa� p�ipsal na konci: „Nemalé soudy o 
tuto chalupu byly“. - 7. Chalupa Krej�o vská byla 242kr�mou a byla r. 1743 p�ipsána Ka-
te � in�  Kad e �ábko vé za 32 kopy míš., a 30 gr. a ježto kr�ma sešlá byla, vystav�l manžel je-
jí p�ed svou smrtí kr�mu novou a 60 kop míš. na stavbu vynaložil. Táž p�ešla na Jakub a 
Vondru , nového manžela vdovy Kate�iny, r. 1747 a po roce uzav�el koupi kr�my Mar t in  
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P ivo�ka za 430 zl. rýn. a p�i zápisu 100 zl. hned položil. Ostatní splatil r. 1777. 8. Chalupa 
Mat� je  Kad e �áb ka p�ešla smlouvou r. 1780 na Mat� j e  Vokou � i ana na summu 70 zl. 
rýn. 5 kr. za p�ítomnosti rychtá�e tichonického Jakuba  Louly a �editele panství Kar l a  
Bast la  ošacována.846a) 

Sedláci �asto opoušt�li chalupy jednak pro nemožnost placení a jinak pro nemožnost obd�-
lání pozemk
, ježto velkých robot jim bylo ukládáno. Proto t�chto pozemk
 milostivá vrchnost 
se ujala a ke dvoru svému p�ipsala. P�í�inou toho jsou dnes ve vsi toliko �ty�i živnosti selské a 
dv
r s lihovarem, náležející hrab�ti ze Šternberka, jehož sídlo pyšní se na levém b�ehu Sázav-
ském, odtud asi 4 km vzdálené. 

Škola. Až do r. 1831 byla vyu�ována mládež otrybská r
zným zp
sobem. P�iškolena byla 
do Zdebuzevsi ležící za Sázavou v okresu benešovském, ale mládež tam asi školu málo na-
všt�vovala, ba p�i v�tší vod� se tam ani nedostala. 

Vyu�ováno proto po domech, najm� v zim�. Kdo dítky vyu�oval, snadno dá se mysliti. 
Byli to sta�í vysloužilí vojíni, kte�í všude v odlehlých osadách mládež vyu�ovali a �emeslo p�i 
tom provád�li. 

Teprv guberniálním dekretem ze dne 9. listopadu 1831 �ís. 33006 povoleno bylo z�íditi 
exponovanou stanici podu�itelskou, ale obec nem�la dosud pro školu p�íhodné budovy.847) 
Vyu�ováno proto, jako až dosud „na okolek“, t. j. d
m od domu a to hlavn� v �ís. 8., 14., 25. a 
26. 

N�kolik rok
 pozd�ji najala obec domek �. 22 za 20 zl. ro�. nájmu a z�ídila v n�m školu. 
To� byla tedy první stálá místnost školní. Když pak r. 1852 p�iškolila se sem obec sob�šínská a 
r. 1854 Pelíšk
v most, byla stanice podu�itelská prom�n�na ve školu ve�ejnou; obec vym�nila 
pastoušku �. 15 za kovárnu �. 29 a v této z�ídila se škola. Budova ta m�la dv� místnosti, první 
o 18 m2 a druhou o 27 m2. Oné užíval u�itel za byt, této za u�ebnu. V takové naprosto nezp
-
sobilé a nevhodné místnosti vyu�ováno do r. 1890. 

Náklad v�cný hradily obce dle dan�. Topiva dodávaly zprvu 5, pozd�ji 7 sáh
 m�kkého 
d�íví. Platu nebylo žádného, le� jen sobotáles z jednoho žáka 5 kr. týdn�. Dokud bylo vyu�o-
váno „d
m od do mu“, platila zásada: „Kol ik d� t í  do  školy ,  to l ik  t ýdn
  u� i t e l  na  
s t r av�“. Když se podu�itel oženil, dostával za každého žáka v�rtel žita. Sedláci dávali k tomu 
ješt� be�ku brambor
, jeden snop žita a ovsa. Sobotáles vybíral si podu�itel sám. Když však to 
vybírání potkávalo se s obtížemi, p�evzala na se vybírání obec a platila podu�iteli sobotáles 
sumárn� 67 zl. 50¼ kr. st�íbra. Z kostelní kasy dostával 4 zl. st�., z vikariátního fondu školního 
2 zl. 8½ kr. st�. 

R. 1854 bylo služné u�iteli otrybskému takto upraveno: školné 101 zl. 40½ kr. st�., 26 zl. 
st�. za práce písa�ské a 1½ korce pole za vyu�ování chudých dítek z Otryb. Z tohoto pole bylo 
mu platiti 8 zl. nájemného. Plat dostával �tvrtletn�. Teprv r. 1855 bylo toto služné následující 
listinou upraveno a stvrzeno. Listina zní: 

 P�edstavenstvu do Otryb! 
Jednání, jenž na základ vys. na�ízení c. k. ministerstva záležitostí duchovních a vyu�ování 

od 8. dubna 1854 �ís. 12.749 a vys. výnosu c. k. �eského místodržitelství od 29. kv�tna 1854 
�ís. 1923. stran zvýšení a zlepšení školních p�íjm
 v Otrybech dne 19. dubna 2431855 v Uhl. 
Janovicích držené bylo, se skrze zákonité pokra�ování schválilo a v následku toho samého se 
p�edstavenstvu vynáší. Poz
stává školních dítek p�i této škole 47, z t�ch jest 1 od školného 
platu dle zákona osvobozeno a k týdennímu pl. 3 kr. st�. 19, k týdennímu platu 2½ kr. st�. 4, 
1½ kr. st�. 3 z té p�í�iny ponechaných, jelikož rodi�e jako nezámožní uznáni byli. Obnáší nyní 
p�i otrybské škole plat 89 zl. 45½ kr. a vyú�tování oné �ástky, již obec sob�šínská za vyu�ová-
ní chudých a p�i starém platu ponechaných, pr. 1½ korce s 8 zl. p�ipouští, oupln� 101 zl. 40½ 
kr. st�. 

P�edstavenstvu tedy náleží ty potažlivé �ástky od 1. �ervence 1854 po�ínajíc, též i ostatní 
naturální dávky vybírati a p. u�itelovi proti �ádné kvitanci ve �tvrtletních lh
tách odvád�ti; po-
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le ale pr. 1½ korce hned odevzdati; vyrozumívá se samo sebou, že na základ vejš potaženého 
jednání p. u�itelovi od 1. �ervence 1854 až do nyn�jší doby vše vynahraženo býti musí. V pá-
du, by p. u�itel své dávky v t�chto ur�itých lh
tách neobdržel, tak jemu p�ináležet bude o tom 
svému duchovnímu správci co nejbližšímu �editeli školy, bez meškání známost u�initi, který 
pak s takovými oznamy na sp
sob § 435 polit. z�ízení škol. p�edepsanými dále pokra�ovati 
bude. Kdyby však svou povinnost n�kdo zcela nebo dílem vykonati zanedbal, aneb ji vykonati 
se protivil, tak bude k tomu dle nejvyš. cís. na�ízení od 20. dubna 1854 zemsk. v�stníku vlád-
ního �ís. 96. v § 3. a 4. ekseku�ními prost�edky ú�edn� donucen.848) 

 C. k. podkrajský ú�ad v Kolín� dne 27. dubna 1855.  
 L. S. C. k. �íd. komisa�. Ch. (Podpis ne�itelný.) 
S touto službou do�kal se u�itel nových školních zákon
 r. 1870, kterými byly upraveny 

platy u�itelské. Škola otrybská byla za�azena do IV. t�. platu se 300 zl. r. �. a p�i druhé úprav�
r. 1875 dostalo se u�iteli 400 zl. r. �. 

244R. 1890 bylo povoleno jednot�ídní školu otrybskou rozší�iti na dvout�ídní pro osady: 
Otryby, Sob�šín s Novým Dvorem a Pelíšk
v most; proto bylo t�eba nové školy. I vystav�ly 
obce školu novou o dvou t�ídách ješt� roku 1890 za 10.949 zl. 80 kr. a stavbu provedl dle ná-
vrhu inž. J. Tet�eva z �áslav� zednický mistr Mat�j Kozák z Hrazených Rataj.849) Školním r. 
1891-2 otev�ena t�ída druhá a takovou je škola podnes. 

Prvním u�itelem �ádn� ustanoveným byl zde Jos. Vajgant (1831-36), po n�m František 
Kaucký (1836-7), Josef Dvo�ák (1837-40). Ten stav se písa�em v m�stské kancelá�i ve Vla-
šimi, odešel r. 1840.850) Jan Votruba (1840-71), Jan Svatý (1871-75), František Skalák (1875-
87), zástupcové u�itelé Josef Fetter a Jos. Lupínek v r. 1888, Antonín Brynych (1888-91 do 93 
�ídícím u�itelem), Josef Rychlík (p�i otev�ení druhé t�ídy od r. 1891-93), Jose f Hazu ka  
(1893 dosud), Voj t�ch  Votruba (1906 �íd. dosud). 

Industr. vyu�ování povoleno r. 1893 a první u�. ind. ustanovena byla Marie Jechová 
(1893-96), Alb in a Hazu ko vá (1896 dosud). 

Míst. školní rada. P�edsedou m. šk. r. byl Josef Vyhnánek (ze Sob�šína 1870-91), Karel 
Kohora (rol. v Sob�šín� 1891-1901), Václav Vyhnánek (rol. v Sob�šín� 1901-1904), Jan  Še-
best a  (1904 dosud). Místním dozorcem škol. byl Jan Pivo�ka (1870-1897), Karel Kohora 
(1897-1901), Jan Šebesta (1903-09), Fr. Král (1909-13), Fran t .  Laš�o vka  (1913 dosud). 
P�iškolené obce: Otryby, Sob�šín a samoty Nový Dv
r, Mazour
v mlýn a hájovna Zaotrybsko. 
Ve šk. r. 1903-04 bylo školou povinných dítek 116, v r. 1913-14 jest 101. Mládež škole od-
rostlá v�nuje se v�tšinou polnímu hospodá�ství, málo jich jde na �emeslo nebo na studie a 
ostatní do služby. 

Kostel a fara. Filiální kostel založený ke cti sv. Havla, stojící na mírn� vyvýšeném míst�
skoro uprost�ed osady, takto se v listinách popisuje: „Kostelí�ek sv. Havla sahá p
vodem 
svým asi do stol. XIII. P
dorys jeho p�ipomíná sloh románský, avšak okna a jich kružba, por-
tály, apsida, triumfální oblouk i výklenek pro sanktuarium jsou provedeny slohem gotickým. 
Celý kostelík dle toho jest rozd�len na sklenutou apsidu a obdélníkovou lo	 s d�ev�ným stro-
pem. 

Hlavní portál i na severní stran� zazd�ný portál vedlejší jsou mistrné práce kamenické. 
Kostelík byl r. 1888 již zchátralý, a proto byl restaurován, ale bohužel již 11. �ervna 1889 p�i 
velkém požáru ve vsi vzniknuvším úpln� vyho�el. Teprv v letech 1892-93 nákladem patronát-
ním summou 8000 zl. zase opraven. 

Plány nakreslil a dohled na stavbu m�l místodrž. inženýr Ludvík Lábler, t. �. stavitel 
chrámu sv. P. Barbory na Horách Kutných. Podnikatelem stavby a opravy byl zednický mistr 
Škoula z Benešova. R. 1893 dne 22. �íjna byl nov� zbudovaný kostelík v Otrybech vysv�cen. 
Vnit�ní d�ev�né za�ízení dodala firma Ant. Hrabák z Hory Kutné. 

Vnit�ek kostela je vkusn� vymalován, oltá�ík sochou sv. Havla opat�en, po jeho stranách 
na zdi malováni and�lé s palmovými ratolestmi v rukou. Na spodní ploše triumf. oblouku spat-
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�ujeme obraz sv. Josefa, P. Marie, sv. Lidmily. Nad obloukem z�íme poprsí Kristovo a po jeho 
stranách znaky rod
 �í�anských a Šternberských. Znaky tyto obnoveny podle zbytk
 znak

p�i oprav� po požáru zde nalezených. Nad znakem šternberským �tou se tyto slabiky: „UR. 
PA. KA. HO.“, což znamená: Urozený Pán Karel Holický. 

245Za tohoto pána ze Šternberka byl asi kostelík opravován. Týž zem�el 28/9 1608.851) Po-
chován v Divišov� v kostele. Na rakvi má nápis: …dokonal život v ned�li v den sv. Václava r. 
1608. 

N�kolik obraz
 na plátn� zdobí vnit� kostelík. Maloval je malí� He�man; také maloval ve-
liký obraz sv. Havla, poustevníka, kterýž visel p�ed ohn�m na bo�ním oltá�i. K
r jest d�ev�ný 
a jsou na n�m malé varhany. Pod k
rem umíst�na jest stará k�titelnice dvanáctihranná - práce 
dovedného, ale neznámého kameníka. 

Kostelík má dva portály. Na severní stran� byl portál v XIX. století zazd�n a za to na stra-
n� západní nový hlavní z�ízen. P�i poslední restauraci byl portál zazd�ný op�t obnoven a 
dve�mi opat�en. K východu se ho ovšem neužívá, sta�í portál hlavní. 

Ve v�ži nad st�echou kostelní visí dva zvony. V�tší zvon má nápis: „Spasiž lid sv
j, Hos-
podine, a požehnej d�dictví svému“. Menší: „A slovo t�lem u�in�no a p�ebývalo mezi námi“. 
Oba mají letopo�et 1892 a jméno firmy Arnošt Diepoldt v Praze. 

Kolem kostela je h�bitov, ale od r. 1854 pochovává obec otrybská své milé na h�bitov� so-
b�šínském. Naproti stávala druhdy fara, která po bitv� b�lohorské asi zanikla. O z�ízení fary 
není dostate�ných písemných zpráv. 246Víme toliko, že ve XIV. století byla zde fara852) a za-
kladatelem kostela i fary byl r. 1368 vladyka Ctibor z Otryb,853) který ke kostelu zdejšímu po 
úmrtí fará�e Jana podal klerika Chot�bora, syna Petrova z Hostimic. Týž potvrzen 2. prosince 
1368 a prodlel zde do r. 1383.854) Tento Ctibor podepsal se 4. prosince r. 1368 Ctibor miles de 
Otryb855) a svolil, aby otrybský fará� Chot�bor sm�nil místo s Vav�incem, fará�em z Kolovrat, 
který sem jako sakristián kolegiatního chrámu v Krom��íži byl r. 1380 presentován.856) Potvr-
zen byl 13. dne m�s. �ervence 1383. Úvodcem jeho byl plebán byká�ský.857) V té dob� byli 
podacími pány Ctibor a r. 1389 Petr z Otryb, kterýž se 21. b�ezna 1390 podepsal Petrus de 
Otryb858) a dva lány rolí ke zdejšímu kostelíku daroval.859) 

K 1384 a 1389 uvád�jí se Otryby jako farní ves s kostelem zasv�ceným sv. Havlu. Pánové 
z Hodkova byli patroni otrybského kostelíka a svolili, aby zdejší fará� sm�nil místo s fará�em 
Janem ve Mcelích a svolili k další sm�n�, když zdejší fará� Jan s petrovickým fará�em Janem 
místo sm�nil (1394-1402).860) R. 1402 dne 13. �ervna ustanoven tu byl fará�em Jan ze Slavo-
šova a ten ješt� v �íjnu t. r. vym�nil místo své s fará�em pravonínským.861) 

Naposled se �iní o fa�e a osad� farní zmínka r. 1413,862) a sice 19. �ervence, kdy Jan, pa-
noš z Otryb, jménem svým a brat�í Alše a He�mana odkázal p
l lánu rolí kostelu otrybskému. 
Za to m�l živiti fará� kn�ze „s t � ídn íka“, kterýž mu byl k ruce p�id�len.863) Od té doby mizí 
zprávy o fa�e a fará�ích otrybských. Matriky fary otrybské byly psány jazykem �eským. 

D�jiny. V Otrybech byly za starodávna tvrze dv�. Jedna stála jihovýchodn� od kostela na 
míst�, kde postavena nyní chalupa �. pop. 16. P�i stavb� chalupy té, za d�da nyn�jšího majite-
le, Jos. Kmocha, nalezly se základy n�kdejší tvrze. Druhá tvrz stávala na výšin� pravého b�ehu 
vranického potoka proti lesu „Jed l in�“. Roztroušené kameny ze stavby lid zdejší od jakživa 
za zbytky druhé tvrze otrybské ozna�uje. 

Nejstarším známým �lenem vladyk z Otryb a zakladatelem tvrze, osady a dvoru byl Bohu-
slav z Otryb,864) který již r. 1322 na tvrzi sed�l. Po té r. 1361 setkáváme se tu s Jind�ichem a 
Zde�kem ze Sob�šína, sed�ním na Otrybech.865) R. 1368 sed�l tu Ctibor miles de Otryb a r. 
1389 byl pánem na Otrybech asi syn Ctibor
v Petr z Otryb,866) kterýž se rád podepisoval Pe-
trus de Otryb. A r. 1395 sed�l tu Jan ze Sob�šína, pán na Otrybech.867) Ku konci XV. stol. 
(1493) byli majetníky zboží otrybského potomci Kunáškovi z Hodkova868) a psávali se Otrybci 
a pozd�ji Bohdaneckými z Hodkova. Mezi t�mi byli Zden�k a Markvart brat�i z Majelovic a 
na Otrybech.869) 
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He�man Otrybec z Hodkova koupil 29. b�ezna 1432 svobodný dv
r Kunikovský v Pertolti-

cích od Haška z Rochova za 10 kop gr., ale sed�l na Otrybech.870) Potomci jeho sed�li také na 
Otrybech a dostavše se také potom 247r. 1432 v držení blízké Bohdan�e, psali se již stále Boh-
daneckými z Hodkova,871) a� v Hodkov� m�li již jen n�kolik kmet
.872) 

R. 1437 povstaly tuhé boje a p�e o nápad �i d�dictví po † Elišce, matce manželky Haškové 
Kate�iny. Po právu náležel nápad králi jako odúmrt, pon�vadž nebylo tu d�dic
 mužských, ale 
He�man Otrybec odpíral a svoliti necht�l k tomu, prav�, že koupil svobodný dv
r a statek bez 
veškerých závad.873) A tak dv
r kunikovský z
stal i nadále majetkem Otrybovc
. 

Jak dlouho rodina tato byla v drželní Otryb vsi, tvrze a dvora, nelze již zjistiti, ale r. 1541 
dal sob� Jan Holický ze Šternberka statky své do obnovených desk zem. vložiti a mezi nimi 
byly i Otryby, ves se dvorem a podacím kostelním.874) V Archivu �esk. �teme, že r. 1552 byl 
pán Tehova Purkard ze Zbraslav� „sed�ním na své t vrzi  �e�ené Otryb y“. Byl-li „se-
d�ním n a tvrz i“, byl jist� majitelem Otryb.875) Jakým zp
sobem se k majetku dostal, neu-
míme pov�d�ti. Více se zdá býti pravdou, že Otryby z
staly od koup� r. 1541 p�i panství �es-
košternberském. 

R. 1788 uvád�jí se již Otryby jako majetek zboží tohoto, a sice ves se dvorem (o tvrzi se 
již nemluví), jedenadvacet pop. �. a ov�ín.876) V Otrybech je nyní dv
r, má �. pop. 1 a je p�i 
n�m lihovar. 

Otryby mají svou školu, farou náležejí do Zdebuzevsi (hejt. benešovské), poštou, telegr. 
stanicí do Šternberka n. Sázavou, �etnickou stanicí do Kácova a zdravotním obvodem do Hra-
zených Rataj. Nejbližší nádraží jest v Sob�šín� na míst. dráze �er�any-Kácov. 

248PETROVICE II. 

Po obou stranách okresní silnice janovicko�estínské, vystav�né r. 1875, a po pravém b�ehu 
potoka Nesperky leží farní osada Pet rovice  I I . Bývá ozna�ována �ímskou II. proto, aby se 
líšila od Petrovic v okresu kutnohorském, kteréž ozna�ují se �ímskou I. Od �estína západn�
sem jsou 3, z Hory Kutné sm�rem jihozápadním jest 29 a z Uhlí�. Janovic sm�rem jižním 
10 km. Okolí jest vyso�ina 390-478 m n. m., proto podnebí je dosti drsné. 

Petrovice mají 23 domy se 174 obyv. Domy, stav�né z kamene nebo vep�ovic, jsou por
z-
nu v ovocných zahradách a kol silnice a cesty. A�koliv zde panuje dlouho zima a podnebí je 
drsn�jší, ovocnému stromoví dosti dob�e se tu da�í. V lesích p�evládají smrky, jedle a sosny, 
tudíž stromy jehli�naté. P�stování strom
 podporují hlavn� školky lesní a školky ovocného 
stromoví, které se v poslední dob� na více místech zakládají. 

Hlavní zam�stnání zdejšího obyvatelstva je zem�d�lství a nádenictví.877) Nedostatek práce 
a malý plat v blízkém okolí jsou p�í�inou, že nádeníci odcházejí na �epy a na žn� do kraje. I 
�emeslníci zanechávají - zejména v lét� - práce �emeslné a zabývají se zem�d�lstvím, anebo 
jdou na �emeslo do sv�ta. Mládež po vyjití ze školy jde na �emeslo878) nebo z
stává doma bez 
dalšího vzd�lání po zp
sobu života svých rodi�
. Nejstarší rodina jest zde rodina Rejhonova. 
Nábytek i kroj polom�stský. 

Nemoce, jež se zde vyskytují, jsou „p lyskej �“, kašel a prsní neduh. Lid lé�í je sám odva-
rem r
zných rostlin, jako he�mánku, lip, bezu bílého, jitrocele, laštovi�níku �. celdon� a j. v. 
Cholera navštívila osadu r. 1866 a spála a neštovice r. 1898. Na choleru um�elo mnoho lidí, na 
ostatní nemoci mén�. 

Majetek obecní zdan�n jest 6 K 46 h a vým�ra celé pol. obce jest 1161 ha 47 a 96 m2, z 
n�hož se platí 5383 K 38 h p�ímé dan�. 

Petrovice m�ly r. 1651 3 usedlíky se 129 korci, z kterýchž osévali 26 ozimem, 26 ja�í. U 
pustého gruntu leželo 30 korc
 dobrých polí v
bec ladem. Ve vsi byly 4 potahy ko�., 2 vol., 
10 krav, 8 jalovic, 20 ovcí, 9 vep�
 a luk na 2 vozy sena.879) 

Jména pozemk
: v Prýmasce, na Stráni, v Dolcích, u Dol
, za Ob
rkem, na Vrších, v �er-
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venkách, ve Stadlích a v Lopatech; jména luk: Tlu�enka a Spálenka; jména les
: Stupník, u 
Borovi�ek, na H
rce, Smr�iny a v Ohrad�. 

Zm�na v kultu�e pozemk
 se zde mnoho neprovádí. Nanejvýš zm�ní se role v pastvinu a 
naopak, nebo les v role a to velice z�ídka. 

Dešt� p�icházejí nazvíce ze západní strany a také v�try odtud nejvíce vanou. Bou�e a kru-
pobití �asto navšt�vují krajinu zdejší. Nejv�tší bou�e a krupobití s pr
trží mra�en byly r. 1905 
v m�síci �ervnu. Zanechaly dosti neblahých následk
. Dosud se ve zdejší krajin� udržela pov�-
ra, že p�edkové naši dovedli odvád�ti kroupy na lesy za�íkáváním, zažehnáváním a zvon�ním 
proti mra�n
m. 

Obchod omezuje se na n�kolik kupc
, v osadách, kte�í zboží v malém od p�ekupník
 ku-
pují a je zase s malým výd�lkem vesni�an
m prodávají. Též dlužno zmíniti se o obchodu po-
domním. Hokyná�i (košá�i) kupují vejce, máslo, dr
bež od hospody� a odvážejí vše do Prahy. 
Mimo to chodí podomní obchodníci po osadách, prodávajíce plátno, kanafas, šátky, pun�ochy 
atd. atd. 

K Petrovic
m náležejí následující samoty: Petrovický mlýn u Kasanic, Dolský mlýn u 
Kobláska a domek na Pile. 

Škola. Petrovice byly p�iškoleny do Kácova, ale od nepam�ti trp�ny byly v okolí školy 
pokoutní, jichž nebylo málo. Petrovice spol�ily se s obcí losinskou a z�ídily sob� ve špýcha�e v 
�. 7. v Losinách školu také pokoutní, pon�vadž do Kácova byly velmi špatné cesty, po kterých 
zvlášt� v zim� se v
bec jíti nemohlo. Ovšem Petrovi�tí, Kasani�tí, Nespe�i�tí a Losinští dlouho 
se radili, jakým zp
sobem by sob� ve st�edu t�chto osad z�íditi mohly školu ve�ejnou. Obrátili 
se prosebn� na císa�e Ferdinanda Dobrotivého, jako majitele velko249statku Kácova a �estin 
Kostela, aby na svém kácovském statku v obci Petrovicích milostiv� z�íditi dal pro d�ti svých 
poddaných ve�ejnou školu. 

Císa� Ferdinand Dobrotivý prosb� ob�an
 vyhov�l a svolil 21. ledna 1864, aby v Petrovi-
cích z�ízena a vystav�na byla nákladem velkostatku nová farní škola o dvou t�ídách pro obce 
Petrovice, Losiny, Kasanice, Tlu�e�, Boštice, Staré a Nové Nespe�ice, �ást Kobláska a �ást 
Zderadin. Také p�ijal patronát školy této. 

S po�átku chodily ješt� d�ti do pokoutní školy losinské, než totiž byla schválena škola 
bisk. konsisto�í královéhradeckou a c. k. místodržitelstvím pro království �eské v Praze. Když 
tak stalo se, byla sepsána smlouva se zastupiteli obcí, které povinnosti na se bere patron a které 
se p�enášejí na obce. Smlouva byla sepsána 28. kv�tna 1867 a nese podpisy zástupc
 obcí, pat-
rona, církve, okresního ú�adu880) a schválena c. k. místodržitelstvím v Praze 18. zá�í 1868 �. 
44.867. Stavební místo pro budovu a zahradu vym��eno na 526 �tv. sáh
 a zakoupeno bylo 
d
chodem císa�ským. Stavba provedena dle plánu císa�ského inženýra nákladem 11.659 zl. 24 
kr. a ve šk. r. 1866 byla dvout�ídní škola otev�ena a vším Nejvyšším patronem opat�ena. V r. 
1898 11. �ervence byla c. k. zem. šk. radou povolena t�etí t�ída a otev�ena v škol. r. 1898/9. 

P�íjmy u�itelstva byly také �e�enou smlouvou ihned zajišt�ny takto: 1. V naturáliích u Pet-
rovic 1 jitro 510 �tv. sáh
 louky v cen� 20. zl. Cmze, 2. v naturáliích u Losin 1 jitro 550 �tv. 
sáh
 louky v cen� 5. zl. Cmze, 3. v naturáliích u Tlu�en� 584 �tv. sáh
 louky v cen� 20. zl. 
Cmze, 2504. od 182 platících dítek sobotales celkem ro�n� 374 zl. 24 kr. Cmze, 5. na hotovosti 
z d
chodu patronátního 13 zl. 40 kr. Cmze, 6. za hraní varhan 18 zl. 06 kr. Cmze, 7. k vytáp�ní 
t�íd 16 sáh
 d�íví prostorného z patronátních statk
, kteréž obce m�ly na sv
j náklad p�ivézti, 
rozštípati a do d�evníka dáti uložiti. 

Z t�chto p�íjm
 bylo u�iteli zaplatiti 126 zl. podu�iteli, a �išt�ní školy, na což mu byla luka 
svrchu uvedená od obcí k požitku p�i��ena. Tyto p�íjmy potrvaly až do nových škol. zákon
, 
kterýmiž škola petrovická v�azena do IV. t�ídy plat
 u�itelských. Dvout�ídní škola byla škol. r. 
1898-99 rozší�ena na t�ít�ídní a takovou jest až podnes. 

Posloupnost u�itelstva. Prvním u�itelem byl 183/166 ustanoven kácovský podu�itel Josef 
Kahoun, který tu prodlel jako �íd. u�itel do r. 1896. Po n�m nastoupil Ad .  Novák a p
sobí tu 
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až dosud. Další u�itelé zde p
-
sobili: r. 1866 Fr. Maceška, 
Felix �ezá�, r. 1870 Jos. P�n-
kava, Jos. Makovský (1871-
73), Emanuel Klimpl (1873), 
fará� Jos. Zika podu�iteloval 
(1874-77), Josef Forst (1877-
1/379), fará� August Zima po-
du�iteloval r. 1879 a t. r. ješt�
Josef Šedivý do r. 1881, Josef 
�ezá� (1881-84), Ant. Pavlík 
(½ r. 1884), Karel Pešek 
(1884-89), Oktavian Pacholík 
(1889-92 a u�itelem def. do 
1896), Josef Doležal (1889), 
Jan Prokop (1898-1900), Ota-
kar Nigrin (1899-1912), Alois 
Procházka (1900-1907), Pilc 
Ant. (1907-10), Old�ich Kahle 
(1910 ½ r.), Heyduk Jos . (1910 dosud, ale dlí ve vojšt�), Balvín Jos. (1912-13), Konvi�ka 
Jaroslav (1913-14), Dosko�il Jarosl. (1913-14 na expositu�e ve St. Nespe�icích), Veselý Ant. 
(1914 ½ r.), V lasák Em. (1914 2 m�s., nyní na expos. v Nov. Nespe�icích dosud), Zahradník 
Jind�ich (1914-15½), Crkal  Karel  (1914 na exp. ve St. Nespe�icích dosud) a Š t�pinová 
R
žen a (1915 dosud). 

Industriálním pracím vyu�uje se od r. 1883 a byla tehdy u�itelkou Marie Kahounová do r. 
1890, od r. 1891 Kahounová Františka, od r. 1906 R
žena Bou�ková, od r. 1915 Hykso vá 
R
žen a z �estína a na expositurách Viktor ie  Svat á  z Majelovic. 

Posloupnost p�edsed
 m. šk. r.: Rejhon Jos. (1866-72), Žoha Jan (1872-73), Slaví�ek Jos. 
(1873-87), Havlí�ek Jos. (1882-89), Petrásek Josef (1889-91), Žoha Josef (1891-95), Petrásek 
Frant. (1895-98), Žoha Josef (1898-1905), Fran t i šek Pet r ásek (1905 dosud). 

Místní šk. dozorci: od r. 1874-96 Josef Plachý, Jos. Novák, Jos. Petrásek, Josef Žoha 
(1896-99), Jan Burian (do r. 1903), Frant. Petrásek (do r. 1906), Bohumil Petrásek (do r. 
1909), Jos. Petrásek (do r. 1913), Fran t i šek �ep elák (1913 dosud). 

Když v Petrovicích byla z�ízena škola, byly sem p�iškoleny Petrovice, Losiny, Tlu�e�, 
Boštice, Kasanice, Star. a Nov. Nespe�ice (mají nyní expos.),881) ale �ídí a spravuje je m. šk. r. 
a správa školy petrovické. Viz osady tyto! Dále �. pop 9. a 10. ze Zderadin. �ísla pop 2., 3., 4., 
8., 10., 22., a 30. z Kobláska, které do r. 1905 sem p�iškoleny byly, ale nyní jsou p�iškoleny do 
Zderadin. U Petrovic z
stal jen „Dolský mlýn “. 

Kostel a fara. Farní chrám sv. Martina vypíná se na západní stran� osady na míst� vyvýše-
ném. Skládá se z podlouhlé lodi s plochým stropem rákosovým a z presbytá�e goticky sklenu-
tého. V klenb� jest šestero žeber sekaných z pískovce, kteréž ve vrcholu spojeny jsou kulatým 
svorníkem, na n�mž se spat�uje ne�itelný nápis. Patky t�chto žeber jsou ozdobeny r
znými vý-
tvory. Na �ty�ech z nich jsou štítky s erby. V prvním jest v�nec, v druhém uprost�ed r
žice, ve 
t�etím pták v letu, ve �tvrtém mlýnské kolo, pátý štítek jest prázdný a šesté žebro jest vsunuto 
do oblouku triumfálního a jest bez okrasy. 

Na kamenném ost�ní sakristie �te se letopo�et 1544. Snad rokem tímto dála se n�jaká 
oprava, pon�vadž chrám petrovický p�ipomíná se již r. 1350 251mezi kostely farními882) v de-
kanátu št�pánovském. Tenkráte fará� Jan odvád�l 12 gr. p
lro�ního desátku,883) prve než na fa-
ru chotyšanskou odešel.884) Po fará�i Janovi r. 1359 byl fará�em kn�z Zbyn�k, kteréhož uvád�l 
�estínský fará� Adam. Ale již r. 1390 stal se Zbyn�k fará�em v �estin� Kostele885) a následoval 

Petrovice: Stará zvonice.
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fará� Mikuláš, kteréhož uvád�l plebán z Pobipes.886) R. 1375 byl tu fará�em Jan a po smrti jeho 
Johánek z Mil�ína. R. 1378 byl fará�em Prokop, pak Mo�ic, kterýž sm�nil místo své s fará�em 
michalovickým Janem (1391). 

Dva roky pozd�ji svolil patron kostela, aby sm�nil místo své fará� otrybský s fará�em Ja-
nem petrovickým, což potvrzeno bylo r. 1394887) R. 1405 byl zde fará�em oltá�ník Jan z Na�e-
radce, r. 1407 Pavel ze Zdebuzevsi a r. 1408 kn�z Mikuláš. Tento † r. 1410 a byl podle všeho 
posledním fará�em petrovickým, pon�vadž toho roku ztrácejí se zápisky o fa�e petrovické. Pet-
rovice m�ly tehdy 7 pop. �ísel.888) 

Rozhodnutím ze dne 13. února 1864 svolil J. V. císa� Ferdinand Dobrotivý, aby v Petrovi-
cích na statku jeho byla nov� fara z�ízena, nadána a budova farní postavena. To stalo se již r. 
1864 a 1865. Prvofará�em byl sem 252jmenován r. 1866-71 kácovský kaplan Jos. Liebich († 
1871), po n�m nastoupili Josef Zíka (1871-77), August Zima (1878-79), He�man Bed�ich Haa-
ser (1879-84), Václav Frinta (1885-94), Jan Ruml (1894-98), Karel Vimr (1898-1903), Jan  
P rocházka (1904 dosud).889) 

Povšimnutí zasluhuje d�ev�ná zvonice, kteráž ješt� p�ed nedávnem ve své p
vodní stavb�
zachována byla, ale p�i poslední oprav� nové zvonici - ovšem také d�ev�né - místo své postou-
pila. Stojí na h�bitov�, který kol chrámu založen jest, sama o sob� a chová uvnit� t�i zvony, z 
nichž nejv�tší „Mar t in “ slove a má tento nápis majusculí: KE * CTI * A * SLAWIE * BO-
HU * W * TROGOSOBACH * GEDINE(!)U A * SW. * MARTINU * PATRONU * CHRA-
MU * PETROWSKYHO. * NAKLADEM * KOSTELNIM * LETA * PANIE * MDCLIX. 
(1659) * ZWON TENTO * GEST * PRZELITY * Na zvonu jsou ozdoby (r
žice) a na �ty�ech 
stranách: k�íž, sv. Martin na koni, Panna Maria s Ježíškem na m�síci a hadu stojící a znak zvo-
na�
v. (Zvon ve štít�). Menší zvon „J i � í “ má nápis starou majusculí got. - ale ne�itelnou. Le-
topo�et 1-39. Malý zvon „Klekáník“ má nápis nov�jším švabachem bez letopo�tu a ozdob, 
ale také ne�itelným. Srdce všech t�í zvon
 mají vtisknuté jméno ková�e „Pa � í zek“. Jsou dle 
toho všecka od téhož mistra. 

Petrovický kostel má svých vlastních pozemk
 19 ha 36 a a les
 16 ha 98 a. Z pozemk

t�ch bere užitek kácovský beneficiát. Fará� kácovský Frant. Krato253chvíl u�inil o p�íjmech 
t�chto pravé a skute�né p�iznání 13. juli r. 1734. Tehdáž již se mluví jen o kapli petrovické.890) 
K petrovické fa�e náležejí tyto osady: Petrovice, Losiny, Tlu�e�, Boštice, Nové a Staré Nespe-
�ice, Kasanice, dv
r Žichovice, osm �ísel z Kobláska, Dolský mlýn, z Velkých Zderadin �. 10. 
a z Hrochových Zderadin �. 9.891) 

D�jiny. Petrovice jsou p
vodišt�m panského rodu z Petrovic.892) Na míst� nyn�jšího statku 
�. 1. stávala jejich tvrz, kterou si zde Petrovi�tí rytí�i byli založili. D
kazem toho jsou ješt�
dnes nep�ístupné sklepy a chodby pod stavením893) toho statku. Jedna v�tev Petrovických usa-
dila se na �estin� Kostele, kdež m�la právo podací p�i tamní fa�e a po�ala se hned po svém 
novém sídle také psáti z �estina Kostela a z Petrovic.894)

Nejstarší �len rodu toho byl Mikuláš z Petrovic. Týž po odchodu fará�e Jana do Chotýšan 
podával 7. dne m�s. 1359 svého bratrance Zby�ka, syna Mojkova, za fará�e do Petrovic.895) Z 
rodu Petrovických p�ipomínají se v této dob� Mojek, Zden�k, Mikeš �i Mikuláš. Bydleli po-
r
znu. V Petrovicích sídlel až do sklonku XIV. století již jmenovaný bratr Mikuláš a podepi-
soval se vladyka z Petrovic, jehož majetkem Petrovice byly.896) 

254R. 1375 podávali brat�i z Petrovic 15. dne m�s. listopadu kn�ze na faru petrovickou a 
mezi nimi byl i Mikuláš,897) který na tvrzi petrovické ješt� ku sklonku XIV. stol. sed�l a podá-
val fará�e Prokopa a r. 1394 svolil, aby petrovický fará� sm�nil místo své s fará�em otryb-
kým.898) 

Od r. 1394-1405 byl pánem jiný Mikuláš z Petrovic, kterýž zdá se býti synem p�edešlého 
vladyky Mikuláše, nebo zem�el-li tento bezd�tek, tedy byl synem Mojkovým z �estina Koste-
la. V lét� 1405 byl pánem Všebo�ic Hroch ze Sútic899) sed�ním na �abelicích a ten t. r. koupil 
ves a tvrz Petrovice a vykonával práva podací. R. 1407 a 1408 p�ipomínají se Hroch a syn Ví-



  161 
tek ze Sútic a z Petrovic, kte�í až do r. 1408 podávali fará�e.900) 

R. 1415 druhého zá�í podepsal Mikeš z Petrovic s pány �eskými domluvný list pán
 �es-
kých a moravských otc
m sboru kostnického pro upálení mistra Jana z Husince a pro v�zn�ní 
mistra Jeronýma z Prahy.901) 

Za pán
 Petrovických pálili Petrovice k horám kutenským uhlí v milí�ích.902) A r. 1517 
stala se jest nesnáz ve smlouv� o cenu a váhu uhlí mezi dovozníkem Pavlem, šafá�em z Hory a 
mezi �ápem, uhlí�em z Petrovic. V té p�i byli �ápem vedeni sv�dkové: Hron, uhlé� z Vranic, 
Valenta, hutník, Jíra Chadim z Petrovic a Valentin z Mitrova. Pavel vedl za sv�dky: Štyroradi-
�e ze Žandova a Jana Pánka. A páni šepmist�i a rada p�i tu skon�ili a na�ídili umluviti smlouvu 
novou, obapol nezrušitelnou.903) 

Odtud mizí d�jiny Petrovic až k první polovici XVII. století, kdy se s nimi shledáváme u 
Kácova. Zdá se, že Karel �ejka z Olbramovic a na Kácov�, kterýž p�ikupováním statk
 pan-
ství rozmnožoval, Petrovice a vše, což tu bylo, koupil a ke Kácovu p�ipsati dal.904) A tam z
-
staly Petrovice až do r. svobody. 

V prvé polovici XVI. v�ku byl pánem na blízkých Podmokách Václav z �í�an, kterýž po 
stránce pen�žní m�l �asté vády a p�e. Tak pohnal pan Michal z Chlumu a Košmberku pana 
Václ. z �í�an a na Podmoklech (Podmoky) k soudu komornímu 6. dne m�s. listopadu 1511 a 
to, že bral platy s lidí jeho Michalových. První položil Van�k z Petrovic sv�domí: „Dal jsem p. 
Václavu �í�anskému štyrydceti bílých groš
v bez jednoho a on mn� nevymazal. Mám na to 
sv�domie kr�má�e z Petrovic.“ Kr�má� z Petrovic: „Jest mi to dob�e v�domo, že Van�k z Pet-
rovic dal p. Václavu �í�anskému štyrydceti bílých groš
v bez jednoho - ourok
 a on ho ne-
vymazal.“905) 

Druhý položil sv�domí Jíra z Petrovic, který byl p. �í�anskému dlužen p
l t�etí kopy gro-
š
v a patnáct groš
v bílých. Jíra z Petrovic praví: „Byl jsem dlužen p. Václavovi z �í�an p
l 
t�etí kopy grošuov a patnáct grošuov vše bílých, a mám na to sv�domie Lána z Kasanic a Vác-
lava mlyná�e z Podpetrovi�ie, že jsem mu je dal, ale on mn� jich neodepsal…“ Václav mlyná�
z Podpetrovi�ie: „To mi v pam�ti, že když sem vyru�il z v�zenie Jíru Kr�ma�e z Petrovic od p. 
Václava z �í�an, kdež témuž p. Václavu dlužen byl puol páty kopy grošuov míš. a groš. Slíbil 
jsem za� na ten zpuosob, aby vyplnil polovici ve dvú ned�lech a druhú v druhých dvú ned�-
lech: tu jest mn� Jíra, kr�má�, vyprávil jako dobrý �lov�k „dal jsem p. Václavu z �í�an té puol 
páty kopy grošuov míš. i ten groš.“906) 

255A ješt� více poddaných vedle Jakuba Lána z Kasanic dávalo sv�domí p�i roku sv. Mar-
tina l. 1511 ve p�i p. Michala Slavaty s p. Václavem z �í�an. Jednání tato objas�ují zajisté po-
n�kud pom�ry zemských ú�ad
 k r
zným stranám v národ� �eském.907) 

Petrovice mají vlastní školu i faru; poštou, �etn. stanicí a zdravotním obvodem náležejí do 
�estína. Nejbližší stanice železni�ní jest Kácov na míst. dráze Sv�tlá-Kácov-Lede�ko. 

PIVNISKO. 

Na staré okresní silnici kolínsko�estínské leží ve výši 520 m n. m. osada P ivn isko . Do 
Uhlí�. Janovic, které odtud na stranu severozápadn� leží, jest vzdálenost 6 km; do Hory Kutné, 
ku které odtud severovýchodní sm�r cestu ukazuje, jest 18 km. Z Pivniska odbo�uje silnice ku 
Zbraslavic
m a Kam. Lhot� a na té k�ižovatce rozkládá se celá osada mající 35 pop. �ísel s 
198 obyv. vesm�s náboženství katolického. R. 1787 bylo zde 18 �ísel,908) r. 1848 - 61 �ís. se 
190 obyv.909) a r. 1890 bylo zde 37 �ísel se 202 obyv.910) 

Domy stav�ny jsou z tvrdého materiálu a ze d�eva na kamenné podezdívce, ale 256krytba 
vesm�s došková. Lomenice jsou s kab�incem bez nápis
. Všecky skoro domy stojí v zahra-
dách, ve kterých se p�stují skrovn� ovocné stromy. 

Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím, chovem dobytka, porážením lesních strom
 a dobývá-
ním pa�ez
. V lét� zvlášt� ženské sbírají jedlé houby. Mimo to ženy i dívky pletou na prodej 
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�epi�ky a kabátky. Mládež po vyjití ze 
školy pomáhá rodi�
m anebo jde do 
služby a na �emeslo. 

Nejstarší rodiny jsou Hrbkova a Bal-
vínova. Kroj i nábytek ustoupil nov�jším 
požadavk
m. Osada Pivnisko má vým�ry 
v polnostech 23 ha 72 a, z �ehož odvádí 
324 K 03 h p�ímých daní. 

R. 1726 byli zde tito chalupníci: Jan 
Bouša, Ji�í Ko�ínek, Mat�j Hula, Lukáš 
Petránek, Ji�í Andrle, Frant. Hula, Mat�j 
Mašín, Jakub Chalupa, Václav Vlasák, 
Mat�j Figala. Každý užíval 20 kop 2 str. 
a 1½ záhonu a všichni tito chalupníci m�-
li chalupy v nájmu od vrchnosti pe�ecké, 
ale r. 1735 byly jim odprodány.911) 

R. 1787 m�li chalupníci dohromady 
180 jiter 611/3 �tv. sáh
 polí a urodilo se 
jim 1114¼ m�r žita, 1553½ m�r ovsa, 71 
jiter 9871/3 �tv. sáh
 luk a z t�ch sklidili 
426,16 cent
 sena a 152,33 ct
. otavy.912) 

Deš�
, bou�ek p�ichází s dostatek, 
ano i zhoubné krupobití zasáhlo osadu 6. 
a op�t 7. �ervna 1905. V malé chvíli byla 
úroda na polo zni�ena. Nejv�tší krupobití 
bylo 4. srpna 1856 o 11. hod. v noci, kte-
ré nejen všecko osení zni�ilo, ale i stromy 
rozlámalo, ptáky i zajíce na polích pobi-
lo. Žádné osení se již nevzpamatovalo. 

D�jiny. O Pivnisku máme nejstarší 
písemnou zprávu z r. 1336. Tenkráte bylo 
panství jindické majetkem kláštera kartusianského blíže Prahy a v potvrzovací listin� císa�em 
Karlem IV. ud�lené jest soupis statk
 klášterních a v n�m jsou i Jindice,913) ku kterým Pivnis-
ko ves, dv
r, ov�ín a kr�ma náleželo.914) 

V prvé polovici XV. století byl klášter kartusianský p�i bou�i husitské zni�en915) a statky 
jeho zastaveny císa�em Zikmundem. Jindické zboží dostalo se Janu �abelickému ze Soutic. R. 
1543 vložila sob� a svým potomk
m Johanka �abelická v nové dsky zemské zd�d�né zboží 
jindické, p�i kterémž bylo i Pivnisko.216) 

R. 1593 byla majitelkou Jindic Anna Hosta�ovská z Petrovic917) a ta v�novala zboží toto 
novému manželi svému Jind�ichu Mírkovi ze Solopisk a Mírek již r. 1601 prodal vše, což tu 
m�l, Danielovi Pražákovi, kterýž r. 1613 zde zem�el.918) 

R. 1670 v m�síci dubnu koupil jindické zboží Fridrich hrab� z Trautmansdorfu,919) pán na 
Pe�kách Hraba�ových a p�ipojil je ke svým statk
m a ve smlouv� té bylo také Pivnisko. Ze-
m�el 24. zá�í 1699 a statky rozd�lil svým �ty�em syn
m. Pivnisko p�ipadlo k IV. dílu, jehož 
stal se majitelem nejstarší syn František Václav.920) 

Dne 5. dubna r. 1713 koupil tyto statky Karel hrab� Breda, pán na Kácov� a �estin� Kos-
tele.921) Breda, jak již jinde uvedeno, zadluživ se p�ikupováním statk
, byl brzo nucen �ást po 
�ásti svého jm�ní odprodávati, až kone�n� r. 1765 prodal i statek Jindice svob. pán z Kavanagh 
a v soupise 257smluvní bylo tu i Pivnisko,922) které až do zrušení ú�ad
 patrimoniálních náleže-
lo k tomuto panství a sdílelo s ním i všecky osudy.

Pivnisko: Zvoni�ka na strom�.
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Pivnisko náleželo školou do Sud�jova; od r. 1881 náleží do Krsovic (Sv. Jan); farou do 

Sud�jova, poštou, telegr. i �etnickou stanicí a obvodem zdravotním do Uhl. Janovic. Nejbližší 
nádraží železni�ní jsou Zbraslavice na míst dráze Hora Kutná-Zru� a Janovice Uhlí�ské na 
míst. dráze Kolín-�er�any. 

PODMOKY. 

Asi 4 km jižn� Uhlí�ských Janovic rozkládala se již za dávných �as
 osada Podmoky ta-
ké Pod mokly923) zvaná, kteráž pat�ívala k pol. obci mitrovské. Byly zde 4 chalupy a mysliv-
na se 14 obyv. R. 1844 byla zde myslivna a 2 chalupy.924) Chalupy vrchnost skoupila, srovnala 
se zemí a vysázela lesem. Stalo prý se tak proto, že tamní obyvatelé byli nechvalné pov�sti. 
Nyn�jšího �asu z
stala tam jen nov� vystav�ná myslivna, ve které bydlí hajný se svou �ty�-
�lennou rodinou. Od r. 1880 náležejí Podmoky k pol. obci Lhot� Janovické. Celý katastr lesní 
(polí zde není) má vým�ry 142 ha 93 a 80 m2 a odvádí 572 K 12 h p�ímé dan�. 

O lesní stromoví vede se velká pé�e, za to o stromoví ovocné není dosti posta258ráno; sází 
se jen vedle cest a to napo�ád druhy chatrné. Deš�
 a krupobití bývá dosti, ale jsou neškodné. 

D�jiny. Na Podmokách byla tvrz a dv
r, o nichž se nám skrovných zpráv jen zachovalo. 
Nejstarší písemná zpráva pochází ze XIV. století, když byly Podmoky samostatným state�kem, 
na kterémž sed�l Svatoslav († r. 1392) a Michek z Podmok.925) Když Michek bezd�tek zem�el, 
spadly Podmoky, tvrz a dv
r poplužní na krále Václava a ud�leny r. 1413 v manství vyšehrad-
ské Ond�ejovi Rohá�i z Dubé p�es veliký odpor, který kladli �en�k a Eliška z Podmok, cho�
V�nceslava ze Všejan.926) R. 1416 žil tu Jan z Podmok. Po n�m ztrácejí se pam�ti o Podmo-
kách, až r. 1511 uvádí se tu Václav z �í�an,927) a po n�kolika letech po n�m sed�la na tvrzi 
Mandalena ze Strašnic.928) Byla pozd�ji provdána za Jana Šlechtu ze Všehrd a zd�dila po n�m 
dv
r Otelež a d
m v Kou�imi.929) 

Táž paní Mandalena držela také zboží chvátlinské. Zem�ela r. 1542. Kšaftem t. r. po�íze-
ným jmenovala poru�nici syn
 a statk
 svých Ku�ku ze Sed�ic, nev�stu svou,930) a táž Ku�ka 
prodala Podmoky tvrz a dv
r poplužní, �e�ený Zátkovský r. 1547 Adamovi z �í�an za 225 kop 
gr. �.931) Tento pán byl tehdy majitelem na Zásmukách a Podmoky p�ipojil ku svému zboží.932) 
Pan Adam valn� p�ikoupil statk
 a vesnic i �lov�k
 ke svému zboží; byl dvakráte ženat a když 
zem�el r. 1552 v m�síci lednu, stala se dle jeho v
le manželka Eva z �í�an rozená z Olbramo-
vic mocnou poru�nicí nad statkem i d�tmi.933) Bydlela stále na Zásmukách. 

Po pánu z �í�an z
stali dva synové Václav a Karel. Dosp�vše let zákonitých rozd�lili se r. 
1565 o celé d�dictví. V popise prvého dílu zásmuckého jmenuje se pustý dv
r Podmoky. O 
tvrzi ani o popl. dvo�e není již žádné zmínky a pánem tohoto prvého dílu stal se Václav z �í-
�an. (Druhý díl jm�ní p�ipadl ml. synu Karlovi.) V�no paní mate�i m�l každý z polovice po-
rovnati a krom� toho vydávati jí z dílu svého 25 kop gr. �. ro�n� na chování.934) V�no v 
summ� 750 kop gr. �. bylo na celém zboží zapsáno.935) 

Václav z �í�an rozma�ilým životem statky své nemálo zadluživ, zem�el krátce po druhém 
s�atku r. 1583 a zboží jeho prodáno bylo za dluh 27.000 kop gr. �. Janovi Vchynskému z 
Vchynic a Tetova, purkrabí karlštejnskému, a Podmoky byly ve smlouv�, kteroužto smlouvu 
dali sob� vt�liti synové Zdislavovi Adam, Petr, Jan a Karel v dsky zemské.936) 

R. 1616 byl pánem na Zásmukách pan Radslav st. ze Vchynic, cís. rada a ten rozd�liv �et-
ná panství r
zným osobám, odkázal statek zásmucký Janu Oktavianovi Vchynskému z Vchy-
nic. 

Z rukou Vchynských p�ešly Zásmuky r. 1635 na Václava Michnu z Vacinova a ten sm�-
nou za panství postoloprtské a 95 kop gr. míš.937) 23. dne m�s. prosince r. 1637 celé zboží zá-
smucké, tedy i Podmoky s tvrzí pustou, myslivnou, chalupami, zbožím lesním bez orné p
dy s 
�lov�kem polovi�ním v Chlum�938) odevzdal v držení Janu Rudolfovi hrab. ze Šternberka, v 
jehož rodin� zásmucké zboží podnes v držení jest. Nyn�jším majitelem jest Leopold 259hrab�
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ze Šternberka, který s nevšedním zájmem o své statky pe�uje a panství své opravami a no-
vostavbami zvelebuje. 

Podmoky p�iškoleny jsou od r. 1863 do Malejovic; p�ed tím chodily d�ti z Podmok bu	 do 
Uhl. Janovic anebo do okolních škol pokoutních anebo nikam. Farou, poštou, telegr. i �etnic-
kou stanicí, obvodem zdravotním náležejí do Uhl. Janovic. 

Nejbližší nádraží jsou Uhl. Janovice na míst. dráze Kolín-�er�any. 

PODVEKY. (PODV�KY.) 

Na severozápadní a severní stran� vrchu Sv. Havla, který se od Uhl. Janovic 9 km a od 
Hory Kutné 28 km západn� do výše 480 m n. m. vypíná, rozkládají se po obou stranách r. 
1884 vystav�né okresní silnice Podveky, také Podv�ky zvané.939)

Obec podvecká má 62 domy se 432 obyvateli, z nichž 4 jsou ev. reform. vyznání. Domy 
jsou v�tšinou kryty došky a jen v málo nov�jších staveních jest kryt tvrdý. Starobylých lome-
nic a vjezd
 do dvor
 již tu není. 

Nejstarší rodiny jsou zde rodina Kalašova, Klovrzova, Kadlcova, Provazníkova, Srbova a 
Chlumských, S
vova a Jelínkova; dle pam�ti lidu jsou zde usedlými p�es 100 let. V p�íbytcích 
zdejšího lidu jest nábytek jednoduchý i kroj nazvíce moderní. 

Hlavní zam�stnání zdejšího obyvatelstva jest zem�d�lství, chudší lid živí se nádenictvím, 
260zvlášt� pak kácením d�íví v lesích vrchnostenských. Mládež po vyjití ze školy v�nuje se z 
pravidla zam�stnání svých rodi�
, nebo jde na �emeslo. �emeslo obuvnické p�evládá. 

Zhoubných anebo nakažlivých nemocí v obci nebylo, toliko r. 1855 zu�ila zde cholera, jíž 
padlo 60 lidí za ob�t.940) 

Obec podvecká má jm�ní za 5868 K, kteréž záleží z pozemk
 a v n�jaké malé hotovosti. 
Ze svého majetku platí 48 K 82 h p�ímé dan�. Celá obec odvádí p�ímé dan� 2134 K 14 h. Jmé-
na pozemk
 jsou: u Burgard
, v Nezvanicích, na Sta�echov�, v Háji, na Hrbatých, pod Koste-
lem atd. Rolníci v�nují velkou pé�i polnostem i lukám, kteráž nyní v�tšího užitku p�inášejí. 
Vým�ra celé obce obnáší 533 ha 19 a 92 s. �tv. 

R. 1652 bylo v Podvekách 7 sedlák
, 3 chalupníci; 2 grunty selské a 1 chalupa byly rozbo-
�eny. Všichni m�li 443 korce polí, z nichž osévali 96 korc
 ozimem a 61 ja�í, 109 korc
 bylo 
pustých, ostatek lada a porostliny. M�li 9 potah
 volských, 31 krávu, 19 jalovic, 25 ovec a 10 
sviní.941) 

Na sklonku XVII. století byli zde tito sedláci s následujícím majetkem: Grunt  Hu šálo v-
ský, kterýž prošacován na 159 kop 30. gr. míš. V téže cen� dle starého vyšet�ení p�ešel r. 
1745 na Jana Hušálka a r. 1785 na Josefa Srba. Grunt  Krej�ovský prošacován na 114 
kop míš. byl r. 1743 majetkem Mat� j e  Palusky a zápisem z r. 1775 p�ipsán za 301 zl. 20 
kr. rýn. Pavlu  Hrabán ko vi .  P
 l  grun tu  Jo se fa  Srb a prešlo na syna Mat� j e  Srb a r. 
1793 za 464 zl. rýn. a druhá polovice téhož gruntu r. 1793 p�ešla na Vác lava Srba, druhého 
syna Srbova za 49 zl. 38 kr. rýn. 

Chalupníci byli tu dva a m�li 91 korec polí a luk na 6 voz
 sena. Osévali 13 korc
 ozimem 
a 15 ja�í, 14 korc
 bylo úhorem, 14 lada a 35 porostlin. Chovali 4 voly, 8 krav, 6 jalovic, 9 ov-
cí a 2 kusy ušípaného. 

V po�átku XVIII. století byli zde tito sedláci: Václav  Gabr i e l , m�l 42 korce polí, luk na 
4 vozy sena v cen� 160 kop gr. míš. Nový majitel Vác l .  Klo vrza.  Jan  Hanuš  m�l 52 kor-
ce 1 v�rt. v cen� 336 zl. 17 kr. a 2 den. Grunt p�ešel r. 1791 na Václava Tkadlce .  Mat� j  
Je l ín ek, m�l 42 kopy orných polí, luk na 4 vozy sena v cen� 160 kop gr. míš. J i � ík  Vávra , 
m�l 42 korce a 3 v�rt. polí, luk na 4 vozy sena v cen� 160 kop gr. míš. J akub  Hanuš , m�l 42 
korce polí a luk na 4 vozy sena v cen� 160 kop, Mar t in  Žák, m�l 42 korce polí, luk na 4 vo-
zy sena v cen� 138 zl. rýn. a 5 kr. Václav Palu ska, m�l 52 korce a 1 v�rt. v cen� 160 kop 
gr. míš., Václav No votn ý, jehož majetek prošacován nebyl a také do knihy nezanesen. 
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Mat� j  Klo vrza , m�l 42 korce polí, luk na 4 vozy sena v cen� 160 kop gr. míš. V témž �ase 
byli zde tito chalupníci: J i � í  No votn ý, m�l 21 korec polí, luk na 2 vozy sena a zahradu pod 
1 korec vým�ry v cen� 80 kop gr. míš. Kr iš to f  Kac, m�l 21 korec polí, luk na 2 vozy sena a 
1 korec zahrádky v cen� 100 kop gr. míš. Mat� j  Žák,  Markét a  Smol íko vá a  Majd a-
lena Klovrzo vá, m�li po 21 kor. polí, luk na 2 vozy sena a zahradu pod 1 korec v cen� po 
80 kopách gr. míš. 

V té dob� byla zde také panská hospoda, která byla prodána Jakubovi  Ho što vi  se 40 
korci polností, luk na 2 vozy sena za 80 zl. rýn. Ho št  položil 10 zl. rýn. závdavku a uvolil se o 
�tyrech termínech ro�ních vždy 4 zl. rýn. platiti, než by byla odvedena a zaplacena celá sum-
ma.942) 

V druhé polovici XVIII. století byli tu osedlí: Jan Klovrza, Ji�ík Vávra (z této chalupy po-
mocí milost. vrchnosti byly vystav�ny chalupy dv�), Jan Kolá�, Ji�ík Žák, Bartoš Vávra, Vác-
lav �uchal, Ji�í Novotný, Jakub Klovrza, Daniel Stehlík, Václav Gabriel, Krištof Tkadlec a 
Markyta Smolíková. M�li 385 str. orných polí, z nichž osévali 62 str. ozimem, 54 ja�í, 86 str. 
lad a ostatní pusté a porostliny. Luk m�li na 24 vozy sena a 8 otavy. Majetek jejich byl dále 5 
koní, 23 voli, 24 krávy, 21 jalovice, 8 ovcí a 1 koza.943) 

V Podvekách byli dva sedláci, kte�í náleželi k panství �eskošternberskému a zvali se: J i � í  
Husán ek a  Václav Pet r á� . M�li 91 korec polí; osévali 31 kor. ozimem, 22 ja�í, ostatek 
úhory, lada a porostliny. Chovali 7 potah
 volských, 6 krav, 13 jalovic a 14 ovec. Lou�ného na 
6 voz
 sena. Otavy vypásli.944) 

Krajina zdejší má málo strom
 ovocných, za to dosti strom
 lesních. Školky lesní v obci 
naší jsou dv� a to v Ježovicích a Zalíbené. 

261Dešt� jsou �asté a p�icházejí nejvíce od západu, v�try op�t se strany severovýchodní. 
Krupobití nebývá �asté a také neškodné. Rolníci se proti krupobití velice málo pojiš�ují. 

Škola. Mládež školní z Podvek chodila od nepam�ti do školy ratajské. V roce 1844 bylo 
povoleno zdejším ob�an
m, aby z�ídili sob� školu soukromou na sv
j náklad. Byla proto naj-
muta chaloupka za školu a po�alo se tu vyu�ovati. Ale jaká to byla škola? V jedné sv�tnici u�i-
tel bydlel, va�il i u�il - a p�es úzkou sí�ku bydlel obecní pastucha. Byla to tedy vlastn� pas-
touška. Domek ten dosud stojí a používán jest k ú�el
m soukromým. Má �íslo pop. 16. 

V r. 1846 zakoupila obec domek �. p. 32 a v n�m dala z�íditi školu, kteráž nebyla sice ta-
kovou, jaké školy býti mají, ale m�la p�ednost p�ed pastouškou, pon�vadž m�l u�itel i mládež 
po jedné sv�tnici. R. 1857 prohlášena škola za ve�ejnou filiální a p�iškolen k ní osady: Zalíbe-
ná (1455 m), Ježovice (1000 m), Makolusky (1900 m), Zbizuby (1700 m), Nechyba Kácovská 
(2435 m) a Dv
r Vestec (2909 m). 

Všecky zde jmenované obce jsou dosud k Podvekám p�iškoleny, jen Zbizuby mají r. 1911 
c. k. zem. šk. r. povolenou dvout�. exposituru, kterou ovšem spravuje míst. šk. rada a správa 
školy v Podvekách. 

Ve skrovné této budov� vyu�ováno až do r. 1877. V tomto roce vystav�la obec novou ško-
lu nákladem 14.000 zl. r. �. a stavbu provedl dle svých plán
 okr. inženýr a stavitel Jan Zvoník 
z Uhl. Janovic. 

Místní školní rada starala se nyní, pon�vadž bylo mnoho školou povinné mládeže, aby ob-
držela povolení k rozší�ení školy. A toho se jí také 262ve škol. roce 1878/9 dostalo, že rozší�ena 
byla na školu dvout�ídní, ve škol. roce 1884/5 na školu trojt�ídní a ve šk. r. 1901/2 na školu 
�ty�t�ídní. 

V r. 1902 vyho�ela škola a v r. 1903 byla nov� vystav�na s p�ístavbou dvou nových t�íd. 
Plán zhotovil stavitel Jehli�ka z Lysé a stavbu provedl za 18.000 K zednický mistr Mat�j Ko-
zák z Hraz. Rataj. V r. 1903 byla vyškolena z Hraz. Rataj osada Út�chvosty a vyn. c. k. z. š. r. 
p�iškolena do Povek. 

P
vodn� m�la filiální škola podvecká 106, ve škol. r. 1914-15 m�la 281 školou povinných 
žák
. Do r. 1857 dostával u�itel za svou práci od každého sedláka ro�n� 1 v�rtel žita a brázdu 
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zem�at, od každého domká�e 1 zl. st�. ro�n�, nehled� na po�et školou povinných dítek. R. 
1857 upraven plat u�itele na 244 zl. r. �.945) Novými šk. zákony byla škola v�ad�na do IV. t�. 
platu škol. pozd�ji p�eložena do t�ídy III. Škola má pam�tní knihu, založenou r. 1877, ale není 
v ní nic zvlášt� d
ležitého zapsáno; jsou� tu toliko místní n�které zprávy a pak všeobecné zá-
znamy o školství.945) 

Posloupnost u�itelstva: Josef Houfek, správce školy, od r. 1857-69, Jan Šve�ha (1869-83), 
Karel Vít Veselý (1878-79), K. Jan Souda (1879-82), Boleslav Ždímal (1882-87), Frant. Ka-
�ín, zat. správce školy (1883-83), Fr .  Mucek,  � íd .  u� i t e l  (1883 dosud), Jos. Lupínek 
(1884-91), Mat�j Škvor (1888-93), Frant. Roubínek (1891-99), Jaroslav Polák (1893-98), Bed-
�ich Ho�ejš (1898-1901), Václav Václavík (1899-1900), Marie Krulišová (1909), Emilie Rein-
bergrová (1900-03), Rudolf Liska (1901-02), Ant. Šulcová (1902), Alois Procházka (1902), 
Marie Nebovidská (1902), Bed � i ch  Ho �ej š  (op�t u�. 1902 dosud), Julie Plocková (1903), 
Ant. Šulcová (op�t 1903-1905), Em. Bayer (1903), Josef Šanda (1903-06), Frant. Lehký 
(1905-06), Václav Pato�ka (1906-08), Josef Vobo�il (1906-07), Alois Vohá�ka (1907), Alosie 
Pivo�ková (1907-09), Jaroslav Jech (1909), Josef Lelek (1909-10), Old�ich Kahle (1909), 
Václav Petrá� (1910), Josef Hála (1910-12), Josef Balvín (1911-12), Boh. Jonák (1911), Ema-
nuel Vlasák (1912), Antonín  Nejep inský, u�. (1912 dosud), Jaromír Dosko�il (1912-13), 
Václav Vá�a (1912-14). P�i expositu�e ve Zbizubech Fr. Straník (1915). Josef Balvín (1912), 
Josef Hála (1912), Václav Kubálek (1912), Old�ich Vodi�ka (1913), Rudolf Krátký (1913) a 
Václav Boušek (1914). 

Industr. u�itelkou byla prvn� Aloisie Mucková (od r. 1885-1913) a R
žen a Hykso vá  
u�ila ve Zbizubech a od r. 1915 u�í V iktor i e  Svat á . 

Posloupnost p�edsed
 míst. šk. rady: Mat�j S
va (1875-78), František Hrabánek (1878-
87), Antonín Klovrza (1887-90), Václav Beran (1890-93), Antonín Klovrza (1893-96), Josef 
Novák (1896-99), Jan Chlumský (1899-1902), Josef Klovrza (1902-1908), Josef Novák (1908-
11), Jose f Chlu mský (1911 dosud). 

Posloupnost škol. dozorc
: Václav Novák (do 1884), Frant. Šedivý (1884-90), Václav Be-
ran (1890-93), Frant. Vlasák (1893-96), Josef Kolá� (1896-99), Jan Klovrza (1899-1902), Jan 
Kolá� (1902-08), Václav Bareš (1908-11) a Jose f Novák až dosud. 

Místní školní rada v létech sedmdesátých za starosty Frant. Hrabánka starala se horliv� o 
školu a nyn�jší m. šk. rada �iní tak až dosud. 

Kostel sv. Havla. Na nejvyšším bodu kopce sv. Havla stojí filiální kostel zasv�cený sv. 
Havlu. Na míst� tom stával kostel, který se již r. 1350 a 1384 farním v kou�imském dekanátu 
p�ipomíná.946) Tam odvád�l desátky a v týž rok zapsán jest, 263že desátku odvedl poloro�n� po 
12 grošech.947) Faru osazovali zakladatelé chrámu a fary - vladykové z Podvek, kte�í již ve 
XIII. století zde sídleli. 

Když - jak se zdá - prvý fará� Jakub, který v druhé polovici XIV. v�ku tu osazen byl, ze-
m�el,948) podali na uprázdn�nou faru páni Jerna z Podvek a brat�i Martin a Diviš z Podvek a 
Ví�ek z Podvek Jana, syna tohoto Ví�ka, dne 5. prosince 1358 za fará�e.949) Po odstoupení fa-
rá�e Jana byl fará�em klerik Václav 25. �íjna 1370 potvrzen. A kn�z Jan, syn Ví�k
v a bratr 
Václav
v, potvrzen fará�em r. 1370 v Tehov�.950) 

Po �ty�ech letech vzdal se fará� Jan své hodnosti a na místo jeho dosazen byl fará�em Jan z 
Dalkovic a r. 1374 byl potvrzen. Po jeho smrti r. 1394 navržen patrony kn�z Bohuslav a ten 
27. dubna t r. potvrzen a fará�em majelovickým sem uveden.951) R. 1414 stal se zde fará�em 
Vav�inec a ten vym�nil si místo s Bohuslavem, fará�em z Úžic. R. 1419 byl zde fará�em Adam 
z Janovic.952) 

Dle všeho byl Adam posledním katolickým fará�em podveckým, pon�vadž od té doby již 
nikde se o fa�e podvecké nepíše a fara po Adamovi z Janovic více osazována nebyla. On prý, 
dle pov�sti, odešel na Moravu, pon�vadž obyvatelstvo p�estoupilo k ví�e kališnické. Kde farní 
budova stávala, nikdo dnes pov�d�ti neumí. 
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Starý kostel již r. 1350 p�ipomínaný úpln� sešel a byl na míst� tom roku 1783 od základu 

vystav�n kostel nový a op�t sv. Havlu zasv�cen. Náklad na 264stavbu tuto nesla záduš, kterou 
spravuje velkostatek ratajský, kam Podveky za doby Marie Teresie Savojské p�ikoupeny byly. 
Nyn�jší patron jest panující kníže Jan z Lichtenštejna.

R. 1897 byl kostel opat�en novou šindelovou st�echou, betonovým stropem a bá�ovitou, 
plechem pobitou v�ží. Oprava tato zachová kostel sv. Havla op�t na delší dobu v dobrém sta-
vu. Opravu �ídil stavitel Židlický z Kou�imi. Vnit�ek kostela skládá se z p�edsín�, z které ve-
dou schody na kruchtu a dvé�e do lodi chrámové. 

Hlavní oltá� obrácen jest na východ. Na n�m jest umíst�n obraz sv. Havla, kterýž inveno-
val i maloval Vil. Kandler. Po pravé stran� jeho stojí socha sv. Jana a po levé socha sv. Matou-
še. Postranní oltá� pravý nese obraz sv. Anny, levý obraz sv. Josefa. Mezi tímto oltá�em a oltá-
�em hlavním stojí oby�ejná d�ev�ná kazatelna. Za hlavním oltá�em jsou dvé�e do sakristie. 
Památek v kostele není žádných. 

Na opravené v�ži visí zvon ze starého kostela s tímto nápisem: »Mistr Wondrzey rzeczeni 
Ptaczek ke cti a chwale Bozy i wssem swatim zwon tento slil gest letha Panie MCICICICC 
(1503)«953) Druhý zvon má tento nápis: »KOVOVY HLAS CIRKVE KATOLICKÉ - ŽIVÉ 
K�ES�ANY VOLÁM K SLUŽBÁM BOŽÍM, ZA MRTVÉ V��ÍCÍ TRUCHLÍM. KE CTl 
BOŽÍ A SV. VÁCLAVA PATRONA �ESKÉHO TENTO ZVON SLEVARNA DCERY 
KARLA BELLMANA - ANNA V PRAZE R. 1871. ZA VRCHNÍHO BENIJAMINA JANA-
TY A FARÁ�E FRANTIŠKA ŠEFERNY.« 

Kolem kostela z�ízen h�bitov a mimo ze	 h�bitovní vystav�na je kaple, které se dnes užívá 
za márnici. 

D�jiny. Již v nejstarší dob� byla v Podvekách tvrz. Místo, kde stávala, nejstarší osadníci 
dob�e pamatují. Ve XIII. století p�ipomínají se její zakladatelé, a to pánové Mladota, Václav, 
Martin a He�man z Podvek. K r. 1318 p�ipomíná se Jarka z Podvek.954) V Podvekách žil také 
Hroch z Podvek, horlivý ctitel Hus
v.955) Ten oddal se studiím na vysokém u�ení pražském a 
byl 1396 do koleje Betlémské p�ijat a r. 1408 podepsal odvolání ohledn� spálení knih Viklefo-
vých.956) 

Ve XIV. století, když rozd�leno podací, byli tu Martin, Diviš, P�ibík a Markvart kanovník 
Vyšehradský. Krom� toho žil zde Ví�ek z Podvek, jehož synové Václav a Jan byli fará�i.957) 
Po Martinovi následoval Markvart ze Zbizub a do r. 1419 Markvart z Podvek. Krom� t�chto 
byli pány na Podvekách Diviš, Vojslav, Hereš, Jan, Bartoš ze Sob�šína a Jan.958) Také tu žil 
Slavík, který sed�l 1411 na B�ezin�. 

R. 1430 p�ipomíná se tu jiný Markvart z Podvek959) a brat�i Jan a David byli v letech 
1450-52 mezi bojovníky.960) A na sn�mu �áslavském všech �ty� spojených kraj
 17. b�ezna 
1440 podepsal listinu za mír Václav z Podvek.961) 

V tomto století rozv�tvil se rod vladyk Podveckých z Podvek tak, že vystav�ny tu byly dv�
tvrze, na nichž sed�ly dva rody Podveckých. Prvá tvrz se statkem a dv�ma dvory pat�ila Petro-
nile, vdov� po Janovi Zoulovi 265z Ost�edka, a táž tvrz náležela r. 1454 Zde�kovi z Postu-
pic.962) Tato �ást byla v XVI. století p�ipojena k Rataj
m.963) R. 1634 prodala Anna Glouchová 
Hrazené Rataje Benign� Kate�in� z Lobkovic a ve smlouv� té jsou Podveky a což tu má.964) 

Po válkách husitských byla z�ízena zvláštní komise, aby registrovala a zkoušela zápisy na 
statky církevní a klášterní a v ní také zasedal Jan �abelický ze Soutic. On sám také držel v zá-
stav� církevní statky a mezi nimi byl kmecí dv
r s platem v Podvekách.965) 

Tento majetek dala sob� v obnovené dsky zemské vložiti r. 1516 matka Prokopa �abelic-
kého ze Soutic, roz. z Úšavy.966) Ale již r. 1518 byl majitelem statku ratajského Václav rytí�
Robmhap ze Suché a toho roku prodal zboží své Ladislavu Malešickému z �ernožic; listina 
odevzdávací obsahovala i Podveky, což tu má.967) 

Druhá �ást Podvek, totiž tvrz, statek a �ást vsi, byla majetkem staré rodiny vladyk Podvec-
kých,968) z nichž asi nejstarší byl Old�ich a ten 1467 byl ve službách pana Zde�ka ze Šternber-
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ka.969) R. 1491 sed�l tu Jan z Podvek.970) Po tomto sed�l tu Bohun�k z Podvek971) a jeho syno-
vé Václav a 266Jan, kte�í 1541 Podveky dali si vložiti v obnovené dsky zem. a sice: „Tvrze pus-
té, dv
r poplužní s poplužím a dvor
 kmetcích s platem, což tu mají, ve Zbizubech dvor

kmetcích, což tu mají, jakž po otci svém od mnoha let v držení byli jsou.“972) 

Tento Jan z Podvek byl asi r. 1512-1516 purkrabím na Ratajích. A od t�chto brat�í koupil 
za 400 kop gr. �. Podveky Jan �ejka z Olbramovic a jsa tehdy majitelem Kácova, p�ipojil je ke 
svému zboží. Václav �ejka z Olbramovic a na Kácov� prodal pak n�které statky hrab�ti Sezi-
movi z Vrtby, kterýž byl poru�níkem svého vnuka sirotka Václava Holického ze Šternberka, a 
p�ipojil je ke zboží šternberskému.973) 

Ve století XVIII. (1765) koupila Podveky, tvrz pustou, ves celou, což tu bylo i s lesem 
„Ušálkem“ od panství šternberského Maria Teresia vévodkyn� Savojská z Carignanu rozená 
kn�žna z Lichtenštejna a p�ivt�lila je ke svému panství ratajskému, p�i kterémž z
staly celé 
Podveky spojeny až po dobu zrušení poddanství.974)

Vrchnost chovala se, pokud zjišt�no bylo, k poddaným snesiteln�. O n�jakém utla�ování 
nebo týrání se strany ú�edník
 vrchnostenských nebylo nikde ani �e�i. 

Podveky mají vlastní školu s dvout�ídní expositurou ve Zbizubech, farou, poštou, telegr. a 
�etnickou stanicí i obvodem zdravotním náležejí do Rataj Hrazených. Nejbližší stanice želez-
ni�ní jest Nový Dv
r nad Sázavou u Rataj na místní dráze Kolín-�er�any. 

POLIPSY. (POBIPSY)

P�i cest� �estínskokácovské, která má býti v brzku okresní silnicí, rozkládá se 4 km seve-
rovýchodn� od Kácova a 27,8 km jihozápadn� od Hory Kutné ve výši 440 m n. Adrií obec 
Pol ipsy, za �as
 dávných Pobipsy zvaná.975)

N�kolik minut na východ obtéká obec potok „�est ín ka“, který sem od �estína sp�chá, 
by vody své nesl do Sázavy. V Polipsech žije v 52 domech 422 obyv., z nichž jest 5 evang. re-
form. a 3 židé. Sem náleží také pop. �íslem Kaucký mlýn, hájovna a �abelice, dv
r (2 �ísla). 
R. 1739 byli zde tito usedlíci: �epelák, Mack
, Dolejš, Buchal, Pi�unda a Machá�ek.976) V 
dob� reformace bylo obyvatelstvo vesm�s podobojí v XVII. a XVIII. v�ku p�ijímalo víru kato-
lickou. 

Nejstarší rodiny jsou rodina Trpišovských, �erníkova, Bramborova, Petráskova, Vlasáko-
va, Janotova a Novotných. Nábytek i kroj zmodernisován. V n�kterých domkách najde se ješt�
starožitný nábytek, ovšem již bez valné ceny. 

Hlavní živnost ob�anstva je zem�d�lství, vedlejší �emeslo (zednictví, tesa�ství), ale �eme-
slníci tito hledají sob� výd�lek po v�tších m�stech, ano i po Praze, takže celé skoro léto nejsou 
doma. 

Domy jsou p�ízemní a mnohé ješt� d�ev�né. Kryty jsou došky, nov�jší b�idlicí. Obec d�lí 
se na �ásti a to: na Hrad�, u Zvonice, strana �ihadská, Vobora. Politickou obec polipskou tvo�í 
Polipsy, Kasanice a samoty Hájovna, Koutský mlýn, dv
r �abelice a dv
r Žichovice. V obvo-
du obce bývaly skelné hut�, �emuž nasv�d�uje dosud jméno „Stupník“. Také zde bývala cihel-
na, která byla p�ed léty zrušena. 

267Majetek obecní záleží v polnostech, lukách a lesích ve vým��e 25 ha 31 a 48 m2, z nich 
platí se 48 K 57 h p�ímé dan�. Vým�ra celé obce politické po�ítá se na 996 ha 31 a 21 m2 a 
p�ímé dan� jsou takto rozvrženy: Polipsy platí 827 K 67 h; Kasanice 581 K 04 h; Dv
r �abe-
lický 1613 K 57 h; Dv
r žichovický 661 K 65 h. 

R. 1655 bylo v Polipsech 11 usedlík
 - 1 nov� usedlý, 1 grunt pustý, 1 chalupník a 1 za-
hradník (domká�) a všickni m�li 294 str. pozemk
, z nichž osévali 78 ozimem a 71 ja�í, ostatek 
lada a porostliny, lou�ného na 6 voz
 sena a na 2 vozy otavy. Ve vsi bylo 12 koní, 8 vol
, 35 
krav, 36 jalovic, 72 ovce a 30 prasat. Rolnický pustý grunt Jan
v stojí jen v �ásti, z
stává v 
n�m panský kr�má�.977) 
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Jména pozemk
: Vob
rek, Sej�ek, Kratiny, Mrchovina, Kopaniny, Vlachová, na Trubách, 

na Hrázi, Tisová, u Javora, na �ihadle atd. Zdejší p
da jest druhu leh�ího. O luka nevede se 
veliká pé�e a pastvin mohlo by ubývati zales�ováním anebo osazováním ovoc. stromoví, které 
by se hodilo pro zdejší krajinu. Beztak je ovocnictví na stupni velmi nízkém. 

Škola. Až do r. 1904 navšt�vovala mládež polipecká školu v Kácov�. Týmž rokem obdrže-
la obec povolení na z�ízení expositury o jedné t�íd� vým�rem ze dne 1926/204 �íslo 5282. Vyu-
�ování po�alo 1. dne m�s. zá�í 1904 a sice v místnosti hostince Roubí�ka, vyu�ovalo se po 
sedm let a školu �ídila správa obecné školy a m. šk. rada kácovská. 

R. 1910 a 1911 vystav�na nová škola dle plánu stavitele Krále z Konárovic u Kolína a 
stavbu provedl stavitel Jos. Galat z Uhl. Janovic za 33.000 K. 268V zá�í 1911 po�alo se v nové 
škole vyu�ovati. R. 1913 p�em�n�na expositura ve ve�ejnou školu dvojt�ídní a téhož roku vyu-
�ováno již ve dvou t�ídách. 

Posloupnost u�itelstva. Prvním u�itelem byl zde Alois Procházka (1904-5), Václav Lázin-
ka (1905-07), Jan Dvo�ák (1905-10), Jos. Hála a Karel  Ne jep in ský, který je zde dosud u�i-
telem. R. 1913 byl sem jmenován �ídícím u�itelem Bohu mil  Náhl ík a je jím dosud. Náhlík 
byl o prázdninách r. 1914 povolán k služb� vojenské, ve které musel setrvati a Nejepinský vy-
u�oval polodenn�, a když i on v �ervnu 1915 k voj. služb� povolán, zastupoval ho Jaroslav 
Konvi�ka. Nejepinský se 15. �íjna t. r. vrátil a vyu�uje polodenn� dále. 

Místní šk. rada. P�edsedou míst. školní rady je od r. 1913, kdy škola o dvou t�ídách defini-
tivn� potvrzena byla, Fran t i šek No votn ý až dosud. Míst. školdozorcem v �as expositury 
byl V. Slaví�ek, od r. 1913 Kare l  Havl í�ek až dosud. 

Kostel a fara. V šedé dávnov�kosti mívaly Pobipsy faru a farní chrám a náležely k vikariá-
tu št�pánovskému. Kde farní budova stávala, není v
bec známo, ba ani se o míst� tom nemlu-
ví. První známý fará� Albert zem�el tu r. 1355 a téhož r. podali rytí� Jeniš a synové jeho Jeniš a 
Jind�ich z Pobipes za fará�e Beneše, syna Beneše z Ostrožna.798) 

Po té ješt� v letech 1370 vykonávávali zde právo podací �en�k z Pobipes spolu s Hanou z 
Losin. Ješt� r. 1395 p�ipomíná se fará� Rynart a r. 1402 kn�z Jan. Od té doby není již žádných 
zpráv ani o fa�e, ani o fará�i v Pobipsech a zdá se, že zanikla po rozbrojích husitských a Po-
bipsy p�id�leny jako filialní kostel k fa�e kácovské.979) 

Kostel polipeský pochází zajisté ze XIV. století a možno v��iti, že rytí� Jeniš anebo jeho 
synové chrám ke cti Všech sv. byli založili. Kostelík dnešní je skrovný a chudi�ký. Jednodu-
chá lo	 toho nejlepším d
kazem. R. 1725 vyho�ela p
vodní v�ž a t�i zvony se rozlily. Stávala 
na té stran�, kde je nyní oltá�. D�ev�ná v�ž nyn�jší stojící mimo kostel, jest vlastn� zvonicí a 
byla sem postavena po ohni. Kostel také vyho�el a to t�ikrále. Po prvé r. 1763 a po druhé r. 
1787, pokaždé zasáhnut bleskem. 

V roce 1874 �tvrtého dne m�síce �ervence vyho�el op�t kostel, když ve vsi malé dít� do-
mek poblíž kostela zapálilo. Po tomto roce zdvihl kostel na starých základech patron císa� a 
král Ferdinand Dobrotivý, a� nákladem nevelikým. Kostelík z
stal i po vystavení chudým. 

Na v�ži jsou dva zvony. V�tší z r. 1755, což vysvítá z chronogramu jeho nápisu: »MARIA 
SPONSA GRATIAE TU NOBIS IMPLORANTIBUS AERA BONA CONCEDE«, což �esky 
zní: Maria, choti milostná. Ty nám prosícím po�así dobrá pop�ejž!980) Zvon p�elit u Bellmana 
v Praze 1861. Menší zvon nese následující nápis: »EGO VOX CLAMANIS IN DESERTO, 
PARATE VIAM DOMINI, AEQUATE ITER EI.« „Já hlas volajícího na poušti, p�ipravte ces-
tu Hospodinovu, spravte jemu!“ Oba zvony ozdobeny jsou naho�e a dole pásky listového or-
namentu a každý má �ty�i polovypuklé obrazy svatých. 

D�jiny. O založení Pobipes koluje mezi lidem tato pov�st. Majitelé zdejší tvrze �asto honi-
li a sme�ky ps
 d�laly velkých škod všem robotník
m, zejména když 269psi samotní po okolí 
b�hali. Proto umluvili se okolní sedláci, aby psi, kdekoliv se objeví, pobiti byli. A tak stalo se, 
že sedláci pobili celé sme�ky ps
, což majitele tvrze tak pohn�valo, že pod tvrzí založili ves a 
pojmenovali ji jaksi na potupu a posm�ch „Pobipsy“. Názvu toho Palacký napo�ád užívá a v 
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nejstarších listinách nalézáme taktéž „Pobipsy“. Kdo jméno p�em�nil a kdy se tak stalo, ni-
kdo neumí pov�d�ti. 

P
vodem obce byla tudíž tvrz, která se již v XIII. století uvádí. Na ní sed�li vladykové z 
Pobipes. Kolem tvrze byla obora a v obo�e této povstávaly nejprvn�jší domky. Na polední 
stran� nese �ást obce dosud jméno „Obora“. Nejstarší nám známý držitel tvrze byl v druhé po-
lovici XIII. v�ku jistý vladyka K�iš�an,981) o n�mž neví se, z kterého rodu pocházel. Ale již 
roku 1328 vládl zde Markvart a o n�co pozd�ji Jeniš z Pobipes.982) Tento Jeniš, jeho bratr a 
Jind�ich podávali sem r. 1335 nového fará�e.983) 

R. 1370 byl zde sed�ním �en�k z Pobipes a s Hanou z Losin provád�li zde v dubnu t. r. 
právo usazovati fará�e.984) R. 1395 provozovali toto právo Má�a, vdova po �e�kovi z Pobipes, 
Záviše ze Soutic a Tomáš z Lov�ic.985) Syn Mánin Markvart Zboh z Pobipes stal se pak samo-
statným držitelem zboží pobipeského a získal také trhem tvrz Dubný,986) o n�mž se dovídáme, 
že syn �e�k
v z Pobipes daroval r. 1406 les k fa�e pobipeské.987) 

270V prvé polovici XV. století bylo na zboží pobipeským Markvartem Zbohem zapsáno 
700 kop groš
 dluhu pro Má�u z Pobipes pro pannu P�íbu z Pobipes, pro Zde�ka z Janovi�ek a 
pro Veselu ze Lhoty.988) Po smrti Markvarta Zboha z Pobipes m�li se �e�ení v držení statk

uvázati. 

Když Markvart Zboh zem�el, uvázali se na živ� poz
stalí Zden�k ,  Vesel  a  P � íba  v r. 
1417 v držení tehdejšího zboží pobipeského a jiných Zbohových vesnic, na které práva nem�li 
a které takto zaznamenáno bylo: Pobipsy tvrz, dv
r poplužní, dvory kmetcí s platy, ve Ždáno-
v� a Skalici, v Bošticích, v Kn�ži, v Samechov�, v Brandýsku, v Opatovicích, Klobosicích 
(Koblásko?), v Koutech, v Onšov�, Vlkonicích, Hranicích, Ji�icích dvory kmetcí s platy, dvory 
poplužní se vší zvolí, v Dubném tvrz atd. a tohoto zboží 14. prosince se P�íba od�ekla a za 233 
kop groš
 Zde�kovi z Janovic a Veselovi ze Lhoty postoupila.989) 

Má�a z Pobipes se již neuvádí v postupu tom, asi d�íve již byla um�ela. Markvart Zboh 
zem�el bezd�tek a zboží jeho bylo r. 1417 jako odúmr� královská z Kou�im� ve�ejn� provolá-
no.990) Právo toto vymohl si jistý Jan, tehdejší nejvyšší písa� u královského dvoru, ale Vesel ze 
Lhoty a Zden�k z Janovic a vedle nich Jind�ich z Polipes odvolali se u královského dvora a 
zboží jim bylo p�i�knuto.991) 

V osudné dob� husitské ztrácejí se nám prameny o Pobipských, až roku 1440 objevuje se 
nám na sn�mu �áslavském �en�k z Pobipes.992) Tímto �e�kem, zdá se, že vym�el rod Pobip-
ských a na zboží tom z�íme rod cizí, totiž Jana Krávu z Jel�an, za n�hož, zdá se býti pravd�po-
dobno, že tvrz zanikla. 

Po n�m následoval Ond�ej �e�ený Ondrovec z Jistbice (zboží u Nymburka) a ten 4. dne m. 
�íjna 1487 d�dictví své prodal Slavatovi z Chlumu a Košumberku, pánu na �estin� Kostele,993) 
který je ke svému zboží p�ipojil. 

D�dictví své takto popisuje: „V Pobipsích ves celou, dvory kmetcí s platy, s d�dinami, lu-
kami, lesy, potoky, kurmi, vejci, robotami, a podacím kostelním i se vší zvolí, to vše, což jest 
tu on Ondrovec a n�kdy �en�k z Pobipes a Jan Kráva z Jel�an m�li a drželi“.994) 

Ale již r. 1623 p�ipadly Pobipsy ke zboží kácovskému, jehož majitelem byl Jan Verde 
svobodný pán z Verdenberku.995) R. 1734 byl vyzván arcib. konsisto�í fará� kácovský Mikoláš 
František Kratochvíle, aby sepsal p�iznání o nadacích farního kostela kácovského a kaplí (�i fi-
liálních kostel
) k n�mu p�ináležejících. Dne 18. �ervence t. r. vyhov�l žádosti a podává 
„v� rn é  p � i znání“ a v n�m také obsaženy jsou p�íjmy filiálního kostela pobipeského.996) 

Když byl majitelem Pobipes p. Michal Slavata z Chlumu a Košumberku, m�l n�jaké pe-
n�žní nedorozum�ní s Václavem z �í�an, pánem na blízkých Podmokách, kteréhož pohnal ke 
komornímu soudu. Sv�domí ve p�i té položil Pavel z Pobipes, �lov�k pán� Slavat
v, a ten pra-
ví: „Byl jsem dlužen JMti. pánu Slavatovi lou�ních a lesních pen�z V. kop groš
v a p�t groš
v 
�eských. I dal jsem je p. Václavu �í�anskému. I když mn� jest z t�ch pen�z napomenul Jan pí-
sa� pán� JMti, tehdy jsem já pojal s sebú t�i �lov�ky, i šel sem k p. Václavovi a napomenul sem 
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p. Václava p�ed t�emi lidmi, aby mi ty penieze dal. A mi tak pov�d�l, že jest pánu JMti u�inil 
po�et ze III. kop groš
v bez Vti grošuov vše �eských. A pán jest tomu odpor u�inil. A 
vo271statek mi p. Václav �ekl dáti, i nedal.“ - Taktéž sv�d�í Van�k z Pobipes a Jan Dub z Ka-
sanic. Le� marné bylo všecko sv�dectví, p. Václav �í�anský odpírá stále.997) (Viz Petrovi-
ce II.) 

Pobipsy z
staly nyní až do r. svobody p�i panství kácovském a tak se spojují jejich d�jiny s 
d�jinami tohoto zboží. 

Polipsy mají svou vlastní školu, farou, poštou, c. k. stanicí telegr., �etnickou, železni�ní a 
obvodem zdravotním náležejí do Kácova. 

P�ÍVLAKY. 

Mezi Ratajemi Hrazenými a m�ste�kem Sázavou tvo�í �eka Sázava zna�né okliky, aby vy-
hnula se skalám. Nejv�tší a nebezpe�nou záto�inu vytvo�ila p�íroda u P�ívlak. �í�ní oklika jest 
ohrani�ena vysokými a p�íkrými strán�mi a nebety�nými skalami. Strán� tyto jsou hojn� osá-
zeny akátem a místy z té zelen� vystupují veliké balvany skal. Jedné �íká lid, protože tuze do 
výšky vy�nívá, „Koukavá skála“, jiné skupin� „Vranická skála“, „Brody“ a „Kazbale“. Všecky 
tyto vrchy dosahují výšky ke 400 m n. m. 

Nejkrásn�jší pohled na tento kus vodou se t�í stran obto�ené zem� jest se strany severový-
chodní, odkud díváme se na povlovn� se táhnoucí kopec (H�ídlo), na jehož úbo�í rozkládají se 
k �ece dlouhá pole a jehož severní stran� u samé �eky prostírá se se svými domky obec P � í -
vl aky. 

Jméno toto pochodí od „vlá�en í  -  p � iv lá�en í“ p
dy p�i poslední orb�, což zajisté m
-
že býti pravdou, pon�vadž i dnes se po orb� „p � ivl á�uje“.998) P�ívlaky mají i se samotou 
„Boroví“ 21 �íslo pop. a 121 obyv. vesm�s katolík
. 

U každého tém�� domku jest zahrádka s ovocným stromovím a za nimi se táhnou pole k 
„H � íd lu“. Domy jsou stav�ny z m�kkého i tvrdého materiálu a kryty došky, taškami i cemen-
tovou b�idlí, Nábytek i od�v nov�jší módy. Nejstarší rodina jest rodina �ihákova. 

Hlavní výživou obyvatelstva jest zem�d�lství, práce v lese, plavba d�íví po vorech na �ece. 
Plavci, jichž jest v obci asi deset, dovážejí v �as vyšší vody d�íví až do Prahy. Mládež po vyjití 
ze školy z
stává doma nebo jde na �emeslo. 

Majetek obce jest nepatrný a pozemk
 u celé obce politické 523 ha 37 a 90 m2, z nichž se 
odvádí 915 K 09 h p�ímé dan�. P�ívlaky platí na tuto �ástku 200 K 72 h. Spojení s ostatními 
obcemi okolními je velice nesnadné, nebo� silnic tu není, jen špatné polní cesty a nesch
dné 
p�šiny. V roce 1651 m�ly P�ívlaky 3 sedláky, 1 chalupníka. Na samot�, jež sluje Propast, 1 se-
dl. Má sv
j mlýn o jednom kole. Na samot�, jež sluje Kacko, 1 sedl. Má sv
j mlýn o t�ech ko-
lách. Celkem je tu 171 korec a osévá se 28 ozimem, 21 ja�í; ostatní lada a porostliny. Je zde 11 
potah
 vol., 17 krav, 13 jalovic, 17 ovcí a 11 sviní.999) 

Okolí jest velmi zdravé, vzdušné a nakažlivých nemocí zde není. Deš�
, bou�ek a krupobi-
tí jest do roka hojn�, ale jsou vesm�s neškodné. 

Škola. Mládež p�ívlacká byla p�ed léty povinna choditi do školy ratajské, což ovšem zvláš-
t� v zim� d�tem velice bylo obtížno; proto chodily mnohé d�ti do bližších a sch
dn�jších �e-
�enic ve šk. okr. benešovském a mnohé nikam. 

Ob�ané p�ívla�tí sami uznávali nemožnost posílati d�ti do vzdálených škol, vydržovali si v 
obci pro školu pokoutní u�itele, jimž za školu vykázali sv�tnici v pastoušce. Jména pokoutních 
u�itel
 se nezachovala, ale zachovala se data o jich platech. Byl to byt, n�kolik pytl
 brambor, 
d
m od domu ob�d a n�jaký groš sobotálesu. (Škol. kronika školy �e�enické.) 

To trvalo do r. 1871. Toho roku z�ízena ve�ejná škola v Samopši, kam nyní mládež p�í-
vlacká do školy docházela. Ale i docházka do Samopše nebyla bez nesnází. Mládež musila se 
p�evážeti na druhý b�eh a pak stoupati do ohromného vrchu, což hlavn� po dešti a p�i náledí 
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bylo velice nebezpe�né. A p�i povodních a jarních vodách se v
bec nep�eváželo a tak mládež 
272dobrého p
l roku ztrávila doma. A tak to trvalo až do r. 1913. V t. r. povolena pro P�ívlaky a 
Boroví celoro�ní expositura a 1. dubna zahájeno vyu�ování. 

Místnosti školní opat�eny v domku �. p. 5. Majitel Josef Církva p�istav�l u tohoto svého 
domku školní sv�tnici a pronajal ji obci. Prvním u�itelem byl tu ustanoven Jan Dvo�ák. Pot�-
šení nem�li P�ívla�tí z této školy dlouho. U�itel Dvo�ák byl o prázdninách r. 1914 povolán k 
vojsku a od té doby dochází mládež p�ívlacká op�t do školy samopešské. Jaká bude budouc-
nost této školy? Nelze p�edvídati. 

D�jiny. O P�ívlakách zachovaly se nám první písemné zprávy z XV. století, když náležely 
k panství kláštera svatoprokopského na Sázav�.1000) Za opata Petra II., zvoleného r. 1415, byly 
v soupise statk
, jež opat z rukou svých p�edch
dc
 p�ijímal, i P�ívlaky.1001) 

R. 1421 dostala se valná �ást statk
 klášterních (tím i P�ívlaky) za odm�nu v�rných služeb 
stran� husitské moravským pán
m brat�ím Sezimovi a Bo�kovi z Kunštátu a na Jevišovi-
cích.1002) R. 1500 povolil král panu Prokopovi z Kunštátu na statcích sv. Prokopa zástavu �ást 
tohoto zboží a zástavou tou p�ešly P�ívlaky z rukou pana Zajíma�e z Kunštátu na pana Michala 
Slavatu z Chlumu a Košumberku pána na �erném Kostelci.1003) 

Pan Diviš Slavata z Chlumu a Košumberku, pán na �erném Kostelci, p�ipojil se k jednot�
pán
 a m�st proti králi Ferdinandu I. spiklých a za toto provin�ní byla mu od�ata �ást jeho 
jm�ní, v plen vzata a on sám pak dobrovoln� r. 1547 svatoprokopské statky, mezi nimi i P�í-
vlaky, beze vší odpornosti králi Ferdinandovi I. postoupil.1004) 

Tyto rodin� Slavatov� od�até statky prop
j�il král Ferdinand r. 1573 pánu Ferdinandu 
Švihovskému z Ryzmburka v zástavu a po smrti jeho r. 1589 p�evzal statky ty syn jeho D�-
polt.1005) Rozep�e, které mezi Švihovskými a králem povstaly, byly p�í�inou, že klášterní stat-
ky císa� Rudolf r. 1596 Švihovským od�al a statky p�ipadly komo�e královské, ale rodina Švi-
hovských nep�estala se ucházeti i dále o vrácení statk
 t�ch. 

D�polt Švihovský a syn jeho Karel zú�astnili se r. 1618 po bitv� b�lohorské nepokoj
 po-
vstalých a pro ú�astenství toto zbaven císa�em rod Švihovských všeho práva na vrácení tohoto 
majetku1006) a statek svatoprokopský byl postoupen císa�em Rudolfem II. již r. 1611 za 50.000 
kop gr. míšenských Adamu ml. z Waldštejna pánu na Komor. Hrádku1007) a P�ívlaky byly také 
v soupisu statku toho. Avšak již roku 1663 postoupil Jan Viktorin z Waldštejna mezi jiným 
zbožím i ves P�ívlaky se vším p�íslušenstvím klášteru.1008) 

P�i všech zm�nách, které se od této doby až do zrušení kláštera dály, z
staly P�ívlaky ve 
svazku zboží klášterního, až pak r. 1786 po zrušení kláštera p�ipadly náboženskému fondu pod 
správou c. k administrace statku.1009) Ostatek viz heslo „Sázava“. A jako zvláštnost dodáváme 
k popisu tomuto, že Lidmila z Vitin�vsi pohání 5. dne m�s. zá�í 1529 Jana �elechovce z Kra-
lovic a viní ho z toho, že ve p�i proti ní vedl sv�dky nepo �ádné, mezi jiným i rych tá �e  
Václava z  P � ívl ak.1010) 

P�ívlaky náležejí pod správu školy samopešské, farou, pošt. a telegrafní stanicí, obvodem 
zdravotním do Sázavy, �et. stanicí do Rataj. Nejbližší nádraží jest v blízkém Lede�ku. 

273RA�ÍN�VES. (RA�ÍNOVES)

T�sn� na Kácov p�imyká na pravém b�ehu �eky Sázavy �ást Kácova, Malá Strana zvaná, a 
s touto t�sn� souvisí osada Ra� í n�ves  - také Ra� ínoves . Náleží k pol. obci kácovské a má 
26 pop. �ísel s 200 obyv. vesm�s nábož. katolického. Domy stojí por
znu po obou b�ezích po-
toka �estínského, tedy po stráních odd�len� rozestaveny, kryty vesm�s došky a stav�ny z ma-
teriálu m�kkého; kolem domk
 jsou zahrádky, v nichž stromy ovocné v mí�e malé se p�stují. 

Osada, a� náleží ke Kácovu, má své vlastní �íslování. V nov�jší dob� dotýká se osady té 
železnice Kácov-Sv�tlá. Ra�ín�ves chrán�na jest proti v�tr
m se strany severovýchodní okol-
ními vrchy a proto podnebí jest zde mírn�jší než v celém okolí. 



  173 
D�jiny. P�i �ece Sázav� u Kácova byla z�ízena asi roku 1736 papírna. Vystav�ti ji dala 

kn�žna Marie Terezie Toskánská. V papírn� bylo t�eba mnoho d�lník
 a ti nemohli z
stávati v 
Kácov�, pon�vadž nebylo tu ani p�evozu ani mostu. Dala proto jmenovaná kn�žna postaviti za 
Sázavou p�i potoce �estínském n�kolik domk
, ve kterých d�lník
m vykázala byt. V potoce 
bylo mnoho rak
 a domk
m �íkalo se všeobecn� Ra� í  ves . 

Poznenáhla p�ibývalo domk
 až povstala osada, kterouž pak nazvali Ra� ín�ves .1011) V 
dob� povodní, odchodu ledu, plování t�íšt�, nemohl lid docházeti do Kácova k službám božím. 
I dala jim jasná kn�žna postaviti u „Domku“ kapli�ku zasv�cenou Srdci P. Ježíše. Obraz byl 
malován na zdi, který ovšem b�hem �asu vzal za své tak, že jen nepatrné kousky malby vid�ti 
bylo. Po zrušení papírny odešel lid a kapli�ka z
stala naprosto opušt�na. Teprv koncem XIX. 
století smilovali se Kácovští, aby kapli�ka, ku které procesí chodívala, upravena byla. A to se 
také stalo. (Ostatek viz Kácov, s kterým d�je Ra�ín�vsi úpln� se shodují.) 

Ra�ín�ves náleží školou, farou atd. vším ke Kácovu. Zastávka železni�ní Kácov na místní 
dráze Sv�tlá-Kácov-Lede�ko. 

RADVANICE. 

Asi �tvrt hodiny od silnice okresní do Sázavy vedoucí leží poblíž pravého b�ehu potoka 
Talmberského ve výši 400 m n. m. ves Rad vanice . Vzdálenost z Uhlí�ských Janovic obnáší 
7, z Hory Kutné 30 a ze Sázavy 4 km. 

V Radvanicích jest 28 �ísel se 172 obyv. vesm�s náboženství katolického. Domy jsou sta-
v�ny ve skupinách a tvo�í velikou náves. Jednotlivým skupinám se �íká: v Chaloupkách, na 
Pr
hon�, u Cihelny a na Sad�. U dom
 rolnických jsou rozsáhlé zahrady s oby�ejným ovoc-
ným stromovím. Obydlí jsou stav�na z kamene a ze d�eva; kryty jsou v�tšinou došky. Na st�e-
chách jsou lomenice s kab�inci, ale bez nápis
. Nábytek oby�ejný, nevkusný, staršího i nov�j-
šího rázu. 

Obyvatelstvo zam�stnává se zem�d�lstvím. Mnozí pracují u dvora na Nechyb�, v blízké 
vápence a v místní ciheln� a také chodívají op�t mnozí „na chmel“ a do okolních cukrovar
 na 
práci. 

V zim�, kdož doma z
stali, pletou košíky, d�lají koš�ata a kácejí lesy na zdejším vel-
kostatku. Nejstarší rodiny jsou rodina Neprašova a Hadrova. 

Mládež škole odrostlá z
stává v�tšinou doma, pracuje p�i hospodá�ství nebo jde na výd�-
lek. Hoši odcházejí také do Vídn� na �emeslo. 

�tvrt hodiny od Radvanic te�e �eka Sázava, potok Talmberský a obcí protéká nepatrný po-
t
�ek, který vody své nese do potoka Talmberského. Na rozsáhlé návsi je ve274liký „p anský“ 
a menší „ob ecn í“ rybník. Obcí prochází obecní odbo�ka silnice sázavské, která pak chatrnou 
je cestou až ke mlýnu „Budínu “. Na východ od vesnice leží vrch na „Mrhalkách“ a na ji-
hozápad z�íme strmou vysokou strá� nad �ekou Sázavou „� ihad lo“, z kterého je báje�ný 
pohled na romantické okolí ladné Sázavy. 

Obecní majetek není žádný, vým�ra celé pol. obce obnáší 463 h 30 a 77 m2 a platí 805 K 
p�ímé dan�. Jména pozemk
: na Mrhalkách, na Nesvojn�, na Svobodníku, na �ihadle a u Ne-
chyby. 

R. 1671 m�ly Radvanice 7 sedlák
, 2 chalupníky a 3 zahradníky (domká�e). Stavení pusté, 
rozbo�ené 2 selské, 2 chalupnické a 2 zahradnické. M�li celkem 264 korce polí a osévali je 
55½ ozimem, 40 ja�í, 45 úho�ili a ostatek lada a porostliny. Ve vsi bylo 16 potah
 vol., 20 
krav, 18 jalovic, 19 ovcí a 13 sviní. Luk na 8 voz
 sena. Sedlák Št�pán Šplíchal zb�hl z gruntu 
r. 1656 a grunt osazen r. 1668 op�t Ji�íkem Šplíchalem. Sedlák Šimon byl kolá�em, ale �emes-
lo opustil a hled�l si rolí.1012) 

Škola. Radvanice byly od pradávných dob p�iškoleny do Sázavy. A pon�vadž nesch
dná 
cesta - zvlášt� v zim�, byla p�í�inou, že mládež do školy choditi ani nemohla, usilovalo zastu-
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pitelstvo obecní o vlastní školu. Dostalo se jim r. 1906 celoro�ní expositury pod správou míst-
ní šk. rady a obecné školy v Sázav�. Jest však nejlepší nad�je na školu samostatnou. 

Od roku 1906-07 vyu�oval zde u�itel sázavský Frant. Hýbl, od 1907-1909 Boh. Myslivec, 
od r. 1909-13 Jan Procházka a pak Jind�. Sn ížek  od r. 1913. Je nyní mobilisován a vyu�uje tu 
obden výp. u�itelka Mar i e  Posp íš i lo vá. Založením této proz. školy vzmáhá se v obci po-
krok. Založena v té dob� obecní knihovna, hasi�ský sbor, divadelní kroužek a ob�ané p�istou-
pili za �leny hospod. besídky v Sázav�. 

275Radvanice byly p�ipojeny k polit. obci sázavské, ale od 1904 jsou obcí samostatnou. 
D�jiny. O Radvanicích jako �ásti statku svatoprokopského na Sázav� zachovalo se dosti 

zpráv. Tak víme, že ješt� p�ed rokem 1421 byly v soupise t�ch statk
 a v listin� té praví se, že 
n�které vsi byly jen z �ásti, jiné (i Radvanice) byly celé majetkem kláštera.1013) 

V XVI. století byly Radvanice majetkem rodiny Zajíma�
 z Kunštátu a Jevišovic.1014) Za 
opata Jana IV. upadl Ludvík Zajíma� v dluhy a jm�ní jeho r. 1528 rozt�íšt�no. �ást statk
, kte-
rá p�ipadla Diviši Slavatovi z Chlumu a Košumberku pánu na �erném Kostelci, �estin�-
Kostele atd., obsahovala Radvanice.1015) 

Slavata spojil se s odbojnými nep�áteli královými a panství musel konfiskací r. 1547 králi 
Ferdinandovi I. postoupiti a tak staly se Radvanice majetkem komory královské.1016) Po té p�e-
šly k statku svatoprokopskému a z
staly ve svazku tom i když statky klášterní v rukou cizích v 
držení byly. R. 1667 odstoupli Radvanice i s pustinou Benátskou a mlýnem Budínem hrabata z 
Waldštejna klášteru, když poznovu statky jemu zapisovány byly.1017) 

Po zrušení kláštera sázavského p�ipadlo zboží svatoprokopské op�t komo�e královské a v 
soupise z
staly i Radvanice.1018) D�jiny Radvanic splynuly nyní až do roku svobody s m�ste�-
kem Sázavou. 

Radvanice mají svou exposituru školní, farou, poštou, stanicí telegr. i �etnickou a zdravot-
ním obvodem pat�í do Sázavy. Nejbližší stanice železni�ní je Sázava-Buda a zastávka v m�s-
te�ku Sázav� na míst. dráze Kolín-�er�any. 

RAŠOVICE. (BE�ICE.)

Od Hory Kutné 18 km jihozápadn�, od Uhlí�ských Janovic 3 km východn� leží ve výši 
472 m n. Adrií obec Rašo vice  - za dávných �as
 zvaná Be � i ce . Na temeni této výšky stojí 
kostel zasv�cený P. Marii. V Rašovicích jest 439 obyv., kte�í bydlí v 76 pop. �íslech, v kte-
rémžto po�tu zahrnuta jsou dv� �ísla vzdálen�jších hájoven v lese gbelském a jindickém. K 
Rašovic
m náleží 7 �ísel postavených na pozemcích katastru rašovického v samé obci sud�-
jovské. Domy stav�ny jsou z tvrdého i m�kkého materiálu, kryty došky, taškami a šindelem. 
Kostel kryt jest b�idlicí. Obyvatelstvo jest vesm�s náboženství katolického. Nejstarší rodiny 
jsou rodina Chalupova, Boušova a Maturova. Kroj i za�ízení domácností je moderní na škodu 
staro�eského nábytku a šatstva. 

Obcí protéká nepatrný potok bezejmenný, jehož prameny vznikají na úbo�í „B�eziny“ ve 
Gbelském lese. P�i témž potoce rozkládá se po obou b�ezích �ást osady zvaná v Pr
hon�. 
Hlavní �ást osady stav�na je po obou stranách okr. silnice jdoucí sm�rem severozápadním. Táž 
vystav�na r. 1889 nákladem 14 tisíc korun a spojuje zdejší krajinu s jižn� a východn� polože-
nými osadami. Domy stojí dílem o samot� - dílem v zahrádkách, kde se málo ovocného stro-
moví p�stuje. 

Pot
�ek osadu protékající utvo�iv u obce rybník „Hradový“ sp�chá k Netušil
m a odtud k 
Man�ic
m. Krom� „Hradového“ napušt�n p�ed 6 léty v katastru našem rybník „Vl�ka“ blíže 
Sud�jova. 

276V obvodu obce bylo mnoho rybník
, z nichž jen z
staly již jmenovaný „Hradový“ a 
„Vl�ka“. Vypušt�ny jsou Rovný, Kornoutek, Dubinský a dva v Rovinkách. Studánek je tu n�-
kolik, ale k žádné nepojí se zvláštní pov�st. 
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Deš�
 bývá tu do roka hojn�; také bou�e �asto navšt�vují krajinu naši a blesky bijí nejrad�-

ji do vysokých strom
. Požár bleskem vznikl, pokud se pamatuje, roku 1898 v blízkosti rybní-
ka „Hradového“. R. 1900 byla bleskem zabita Antonie Nešporová; r. 1914 zabit bleskem 
rolník Josef Drbal v okamžiku, když na poli sob� kosu brousil. P�ed tím uhodil blesk do topola 
u stodoly Bartákovy a zapálil Duškovu stodolu. V�try p�icházejí pravideln� od západu. Krupo-
bití velmi �asto stíhá okolí. Dne 13. �ervna 1880 zni�ily kroupy celou úrodu. 

Hlavní živnost obyvatelstva je rolnictví, chudší lid zam�stnává se nádenictvím, prací lesní 
a ženské v zimní dob� pletou z bavlny karkulky a kabátky, které pak obchodník
m janovic-
kým odvád�jí. Z �emesel tu hlavn� jsou zastoupeni zedníci a tkadlci hedvábných látek. 

Nemoci v
bec jeví se tu jen sporadicky; ale u d�tí vyskytují se �asto osypky a záškrt. Proti 
t�mto nemocem užívají se toliko prost�edky domácí. Cholera �ádila zde v roce 1866, i um�elo 
tu asi 30 lidí. Proti ní užíval se hlavn� rum a kapky cholerové. 

Obecní jm�ní skládá se z domku �ís. pop. 76, 36 ha 80 a pozemk
 v cen� skoro 13.000 ko-
run a státního dluhopisu na 100 K. Daní platí se z obecního jm�ní 46 korun. Celá obec platí 
daní 2323 K a má vým�ry i s Netušily 583 ha 13 a. Jména pozemk
: �áslavsko, na T�áslavech, 
Tratinky, v Liš�í, u Hadovek a r. 1787 dle jos. katastru1019) u Pr
honek, u Hradového (rybník), 
nad Dubinským (rybník), u Kornoutku (rybník), u Rovného (rybník), a u Doubku. 

R. 1722 byli zde tito sedláci:1020) Ji�ík Myslivec, Jan Zemanský, Mat�j Urban, Václav Ma-
tura, Václav Myslivec, Josef Veselý, Martin Klusák a m�l každý 45 korc
 polí, lu�in na 3¾ 
voz
 sena a živnosti jejich m�ly ceny 120 kop 45 gr. míš.; dále zde byli chalupníci Tomáš Ze-
linka, Ji�í Beran, Jakub Horák, Václav Vála, Mat�j Balvín, Jakub Andrle, Jan Viktorin, Frant. 
Veselý, Václav Horák, Mat�j Fanta, Martin Zelinka a m�li každý 15 korc
 polí a luk na 1¼ 
sena a chalupy byly prošacovány po 50 kop. gr. míš. Karel Kropá�ek, chalupník, m�l 9 korc

polí a 2 v�rt. zahrady v cen� 30 kop gr. míš. Ten pro nemožnost tohoto roku z chalupy sb�hl, 
polovi�ní chalupu m�la vdova Gebhardka, totiž 10 korc
 v cen� 35 kop míš., bárá�níci Frant. 
Ryšánek a Jan Douša m�li po 5 korcích a 2 v�rt. polí v cen� 20 kop míš. Panskou  kovárnu  
m�l Pavel Zeman, p�i níž bylo 8 korc
 a 2 v�rt. polí a lu�in na 3 vozy sena, ošacována byla na 
30 kop míš.; platu bylo ro�n� o sv. Ji�í a Havlu 14 zl. 14 kr. rýn. Hospodu  panskou  m�l 
Mat�j Lahoda, p�i níž bylo 15 korc
 polí a 2 v�rt. zahrady; prošacována byla na 50 kop míš. 
Platu bylo ro�n� 20 zl. 30 kr. rýn. do d
chodu; roboty 8 dní o žních s 1 žencem, povozy na ry-
by, fleiškrejcar a z muziky platy - jak bývaly.1021) 

R. 1679 byli zde tito sedláci: Tomáš Mizerovský m�l 30 korc
 a 2 v�rt. pozemk
, Mat�j 
Hrbek m�l 32 korce 3 v�rt., Tomáš Slezák 28 korc
 3 v�rt., Ji�í Hrbek 42 korce a Jan Mizerov-
ský 15 korc
; chalupník Václ. Mizerovský má jen chalupu �inžovní beze svých polností; tak-
též Jan Mizerovský ml. Z t�chto pozemk
 jest 89 korc
 orných polí, lu�ních 27 korc
 a 2 v�r-
tele; ostatní lada a porostliny. Chalupník �urda z chalupy sb�hl, a� m�l 12 korc
 polí, pro ne-
možnost a vrchnost dala role oseti.1022) 

R. 1787 m�ly celé Rašovice 476 jit., 11511/6 �tver. sáh
 a urodilo se tu 3628 m�r žita a 
3970 m�r ovsa; luk bylo 234 jit. 803 �tv. sáh
, sena 790,62 a otavy 264,21 ct
. Les
 m�ly 209 
jit. 783 �tv. sáh
 a sd�laly 179 sáh
 m�kkého d�íví. Z toho náleželo obci 205 jit. 640 �tv. sáh

polí a sklidily 1607 m�r žita a 1688 m�r ovsa; luk m�ly 71 jit. a sklidily 790,62 ct
. sena a 
264,21 ct
. otavy. 

Ostatní pozemky náležely ke statku lošanskému, gbelskému, jindickému, pak ke kostelu 
rašovickému a záduší svatoanenskému.1023) Rolníci hledí sob� piln� svého hospodá�ství a kaž-
dý se snaží, aby jak možno nejvíce z majetku svého vyzískal. I luk jest pln� hled�no. V po-
sledních letech byla také zna�ná �ást ob�in a suchopárných luk prom�n�na v pole, �ímž v�tší 
užitek majitel
m zajišt�n, nežli pojde z pouhého pasení dobytka na takových ob�inách. 

277Škola. Rašovice spojené s obcí Be�icemi byly obcí farní a ve staré dob� mívaly i školu. 
Kdy tato byla z�ízena, a kdy zašla, nikdo zjistiti již nem
že. V XIX. století m�ly pak Rašovice 
školu soukromou, v níž toliko zimní dobou se vyu�ovalo; v letní dob�, kdož d�ti vyu�ovati dal, 
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posílal je do Sud�jova. Ostatní vyu�ovány nebyly po celé léto. 

Jakýsi Procházka, vysloužilý vojín a rodák rašovický, vyu�oval pokoutn� až do r. 1830. 
Školu z�ídil ve svém domku �ís. pop. 20 zcela jednoduše. Velký kulatý st
l, kolem n�ho židle 
a stoli�ky pro nejmenší a byla u�ebna hotova. Jaký míval plat, o tom r
zné panuje mín�ní. 
Jedni tvrdí, že dostával 2 groše za týden; druzí tvrdí, že dostával trochu mouky, brambor a 
ostatní va�eniny od každého dítka, které do školy chodilo.1024) 

R. 1830 zem�el a školy, kterou on z�ídil, se nikdo neujímal. Vyu�ování zaniklo zcela a 
mládež m�la choditi do mate�ské školy sud�jovské.1025) 

Ob�ané rašovi�tí t�žce nesly ztráty této, by� byla škola jen pokoutní, p�ece se d�ti doma 
tomu nejd
ležit�jšímu nau�ily a nebylo jim t�eba p�es pole choditi do školy. Zažádali si již r. 
1867 o z�ízení ve�ejné školy pro osadu rašovickou, ovšem bez výsledku. Svou žádost opakova-
li op�t r. 1870, 1876 a 1888, ale vždy bez výsledku. 

V r. 1896 žádost svou obnovili a tu díky vytrvalosti n�kolika ob�an
, kte�í cesty k nad�íze-
ným ú�ad
m nelitovali, dostalo se obcí r. 1897 p�íznivého vy�ízení žádosti v minulém roce po-
dané a sice tak, že c. k. zem. školní rada 278vynes. 184/1097 �. 12.501 povolila obci z�íditi v zá-
sad� dvout�ídní školu jako exposituru školy sud�jovské. B�hem zimy navezeny pot�ebné záso-
by staviva a již na ja�e 1898 po�alo se se stavbou. Plán k stavb� školy zhotovil okres. inženýr 
Zvoník, stavbu provedl nákladem obce rašovické a p�iškolených Netušil za 20.600 K stavitel 
Josef Masop
st ze Žíšova. Podpory zemské dostalo se obci 2800 korun. 

Jedenáctého dne v �íjnu byla škola otev�ena a hned po�alo �ádné vyu�ování. Žák
 bylo v 
tomto roce 126 zapsaných a vyu�ování bylo zahájeno ve dvou t�ídách. Ob�ané rašovi�tí a ne-
tušilští p�inesli velikých ob�tí pro sv
j stánek um�ní a zasluhují za to vší chvály. 

Posloupnost u�itelstva. Posloupnost u�itelstva od založení expositury: Školu �ídil Bed�ich 
Jelínek, �íd. sud�jovský, a u�iteli byli ustanoveni: Karel Vycpálek a Jos. Zeis. �ídící u�itel Je-
línek zem�el 1899 a školu �ídil zatímn� u�itel Vycpálek. V srpnu 1900 jmenován byl pro Sud�-
jov �ídící u�itel Edvard Lan� a spravoval expos. rašovickou do 1. kv�tna 1903. V té dob� byla 
expositura prohlášena za školu obecnou ve�ejnou a �íd. u�itelem jmenován dosavadní u�itel 
Karel  V ycpálek, kterýž tu p
sobí od r. 1898 dosud. Další u�itelé tu byli: Marie Nebovid-
ská, Jaroslav �erný, Jaroslav Ptá�ek, Karel Sladký (Václav Kubálek, Bohuslav Jonák výp.), 
Josef Bárta (m�l dovolenou, zast. Jonák a Crkal), Jos .  Bár t a , u�. dosud. 

Kostel a fara. Kostel zasv�cený Nanebevzetí Panny Marie p�ipomíná se již r. 1350 jako 
farní a náležel k dekanátu kou�imskému. Odvád�l� tam 12 groš
 desátku.1026) Kdy p�estal býti 
farním, nelze zjistiti. Pon�vadž doba založení kostela rašovického spadá p�ed rok 1350, lze 
p�edpokládati, že byl p
vodn� katolický. Po roce 1420 byl „podoboj ím“ a náležel v XVI. 
stol. pod konsisto� kutnohorskou.1026a) V XVII. století byl kostel op�t katolickým. Roku 1748 
byl p�estav�n a v té podob� uchoval se až po tuto dobu. Zdali p�estavbou tou získal, �i ztratil 
na hodnot�, nelze pov�d�ti, pon�vadž není památky žádné, jak p
vodn� vypadal. 

V pr
�elí kostela k západu obráceném jest portál obložen do kamene tesaného pažení. Na-
de dve�mi umíst�no je okno, jehož základní tvar jsou dv� elipsy, jedna svisle, druhá vodorovn�
položena a tudíž tvo�í jeho obvod �ty�i vypuklé oblouky. O n�co výše nad oknem táhne se po 
celé ší�ce pr
�elí bohat� �lánkovaná a n�kolikráte lomená �ímsa, nad níž se zvedá vysoký vy-
pouklý štít, po jehož stranách na nízkých podstavcích postaveny jsou kamenné pyramidy. Plo-
cha celého pr
�elí je pilastry a leseny p�kn� rozd�lena. V postranních podélných st�nách k se-
veru a jihu obrácených je po t�ech širokých naho�e do t�í oblouk
 sklenutých oknech, takže 
vnit�ní prostory kostela osv�tlovány jsou celkem sedmi okny. Na jižní stran� presbyteria p�i-
stavena je ješt� klenutá sakristie se zvláštním vchodem. Asi uprost�ed nad st�echou zvedá se ze 
h�ebene d�ev�ná vížka sanktuska. 

Hlavní oltá� nemá žádného obrazu. Za to ale visí na stran� epištolní obraz podoby elipsovi-
té a p�edstavuje Nanebevzet í  Panny Mari e . Obraz tento visíval na hlavním oltá�i a snad 
p�i p�estavb� nebyl již dán na oltá�, nýbrž zav�šen na tuto st�nu. Obraz neznámého malí�e jest 
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kopie obrazu Nanebevzetí P. Marie z hlavního oltá�e v chrám� bývalého kláštera sázavského. 
Presbytá� jest postaven na �ty�ech sloupcích do p
lkruhu se�azených, na nichž spo�ívá polo-
kruhovitá klenba a na ní odpo�ívající Beránek boží. 279V lodi jest strop rovný rákosový. Vedle 
hlavního oltá�e jsou ješt� dva oltá�e postranní. Obrazy na nich maloval Jan Vysekal, malí� z 
Hory Kutné. Na krucht� jsou malé varhany. 

Kolkol kostela je zdí ohrazené místo, kde býval h�bitov. Polozapadlé rovy toho dosud jsou 
d
kazem; taktéž zachovala se márnice. Proti dve�ím chrámovým jest vchod na starodávný 
h�bitov ten. Nový h�bitov založen na místo zrušeného r. 1884 pro celou farnost poblíž osady 
sv. Jana. Starý h�bitov vysázen jest po zp
sobu sadu javorem. 

V levo od vchodu p�i zdi postavena jest nízká zvonice, krytá šindelovou st�echou, jež ve 
spodní �ásti má tvar �ty�bokého komolého jehlanu, jehož hrany jsou shora šikmo se�íznuty; na 
tomto komolém jehlanu posazen jest osmiboký jehlan a na jeho vrcholu malý kužel s k�ížem z 
tepaného železa um�lé práce. 

Ve zvonici je jediný zvon s tímto nápisem: K CHWALE PANIE A MATICZE BOZI ZA-
LOZIENI DO BERZICZ OD MISTRA GAKUBA PTACZKA NA HORACH KUTNACH 
LETHA 1511. O n�co níže je obraz Matky Boží s d��átkem na ruce. Z prázdného místa na sto-
lici zvonové lze souditi, že tu býval kdysi ješt� jeden zvon. 

P�i silnici k Sud�jovu vedoucí stojí malá velmi nevkusná kapli�ka založená lesním poslem 
z nedaleké myslivny gbelské. 

Zakladatelé kostela rašovického nejsou známi; avšak najisto souditi se dá, že to byli vla-
dykové z Be�ic a Rašovic, v kterýchžto osadách svá sídla m�li. Konfirma�ní knihy uvád�jí ja-
ko první patrony Ottu z Be�ic a Sudivoje z Rašovic a ti v roce 1360 dali svolení, aby zdejší fa-
rá� Jakub sm�nil faru s fará�em udašinským Duchkem. Po smrti fará�e Duchka byl zvolen fará-
�em kn�z Martin1027) a ten po �ase zam�nil místo s fará�em žíšovským Václavem (1377). 

Koncem XIV. století objevuje se patronem kostela Myslibor z Be�ic a Ahnika z �estin-
Kostela.1028) Když pak Be�ice zanikly, p�ešlo právo patronátní pouze na majitele Rašovic. Po 
válkách husitských zbaven kostel rašovický vlastního fará�e a patronem kostela, kterýž z
stal 
filialním fary solopiské, byl asi vždy majitel Solopisk. Kn�z Matouš Hradecký, arcid�kan kut-
nohorský, píše: Kostel be�ický (rašovický) jest na poušti; fary není. Náležel pod konsisto� kut-
nohorskou. Kolátorem urozený pán Zdislav etc.1028a) 

Ku konci XVII. století pat�il kostel rašovický jako expositura k fa�e janovické a funkce 
kostelní tu vykonával se svolením solopiského fará�e Ebrta fará� Janovický.1029) 

R. 1792 p�ivt�len kostel jako filialní k fa�e sud�jovské a tu vystupuje patronem kostela ra-
šovického Jan Bed�ich hrab� z Trautmansdorfu, který v druhé polovici XVII. století d�dil �ást 
otcem svým od jezuit
 ustoupených statk
, totiž Jindice, K�e�ovice, Rašovice, Žandov, Hrá-
dek a Be�váry.1030) 

Od té doby z
staly Rašovice �ástí velkostatku jindického a majitelé Jindic byli patroni kos-
tela tohoto1031) a to až do r. 1892, v kterémžto roce majitel Jindic Alois Wels odevzdal právo 
to majiteli velkostatku Pe�ek Hraba�ových Bohdanu svob. pánu Hrubýmu z Jelení a patronu 
farního kostela v Sud�jov�. I jest rodina svob. pán
 Hrubého z Jelení patronem tohoto kostela 
až do dnešního dne. 

280Rašovický kostel má zádušního jm�ní ve státních papírech ze 32.000 K a pozemk
 dle 
starého odhadu za 700 zl. Z nadání tohoto i na kostel sud�jovský - pot�ebuje-li toho - vydání se 
povoluje. 

Místo, kde fara stávala, nikdo neumí pov�d�ti a není žádného ani pam�tníka. 
D�jiny. Napsal Karel Vycpálek. V obvodu nyn�jší obce rašovické stávaly dv� tvrze. První 

zvala se be�ická, druhá rašovická. Nepatrné zbytky z nich jsou dosud znalé, a� valem se ztráce-
jí. 

Kruhový, 30 krok
 v pr
m�ru mající pozemek, obehnaný posud dob�e znatelným p�íko-
pem, v pravo pod hrází rybníka „Hradového“ jest místo, kde stávala tvrz be�ická a rybník 
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ten po hradu jméno obdržel. Pozemek p�em�n�n jest na pole a náleží k záduší kostela rašovic-
kého. Ješt� p�ed n�kolika lety p�i orání p�icházelo se tu na množství st�epin. Nalezeny tu byly 
také i železné nástroje a objeveny kamenné základy a sklep. P�íkop je zarostlý travou a kolem 
n�ho je nízký val k severu otev�ený. Celému místu posud se �íká na valech.1032) Nálezy byly 
r
zn� rozebrány. 

V dobách, kdy tvrz byla ješt� obývána, byl nejspíše p�íkop napušt�ný vodou a dle pov�sti 
z�ízena byla p�es n�j krytá pavla�, která šla až ku kostelu odtud nedaleko východn� na mírném 
svahu položenému. 

Hned pod valem prostírala se asi hladina rybníka v Ro vin kách , takže tvrz stála mezi 
dv�ma rybníky Hradovým a v Rovinkách. 

Kdy a kým byla tvrz založena, není známo. Jako majitelé její a zárove� jako patroni koste-
la, jak již zmín�no, uvád�jí se ve II. polovici XIV. století Otto a Myslibor z Be�ic, pak Ahnika 
z �estin-Kostela.1033) Ve stol. XV. �iní se zmínka ješt� o Petru Beráni z Be�ic, že se sú�astnil 
sn�mu �áslavského a že podepsal zápis na mír zemský 17. dne m�s. b�ezna, t. j. ten �tvrtek po 
sv. �eho�i papeži l. P. 1440.1031) 

Snad stihla tvrz n�jaká živelní pohroma, na p�. povode�, kteráž ji smetla s nebezpe�ného 
místa, na n�mž zakladatelé ji zbudovali, a s tvrzí zaniklo jméno rodu i osady. Od doby té jmé-
na rodiny z Be�ic nikde nenalézáme. 

Druhá tvrz rašovická, všeobecn� Tury� nazývaná, stávala na rozhraní mezi Rašovicemi a 
nyn�jším Netušilem, osadou v XVIII. století z tohoto dvora rašovického vzniklou. Také tato 
tvrz mívala velikost a tvar tvrze be�ické a pat�íval k ní dle všeho rašovický dv
r. 

Zakladatelé její nejsou známi, ale soudí se však, že jako nejstarší by ozna�en býti mohl r. 
1360 žijící Sudivoj z Rašovic. 

A ješt� Zby�ka, kn�ze a majitele zboží �estinkostelského a petrovického, byl dv
r v rašo-
vicích majetkem, pon�vadž jej r. 1389 v m�síci listopadu1035) dal s d�dinami, lukami, pastvi-
nami, pot
�ky, rybníky a lesy se vším, co tam má, v užívání kaplanu p�i oltá�i sv. Kate�iny v 
�estin-Kostele, a ješt� 1. dne m�síce kv�tna 1391 takto opat�il. Dal mu k užívání 4 kopy 24 gr. 
ve Vranicích na lidech a dv
r v Zdeslavicích Janovických. Tímto nadáním zv�tšil jeho p�íjmy 
a zavázal ho sloužit týdn� p�t mší u téhož oltá�e. Konsisto� schválila tento akt 5. dne m�síce 
kv�tna 1391.1036) Mohl-li Zbyn�k dáti kaplanu svému v užívání dvora rašovického, musel býti 
nejprve dv
r ten i se vším p�íslušenstvím jeho majetkem. 

281Rašovice držela až do r. 1540 rodina vladyk
 z Rašovic. Poslední �len této rodiny byl 
Jan Rašovský z Rašovic.1037) Týmž rokem koupil je Václav Pa�ízek z Pa�ízku,1038) kterýž je 
roku 1548 prodal Št�pánovi Bechy�skému z Op�etic.1039) R. 1551 koupil Rašovice Jan Záviše 
Cinandra z Újezda,1040) kterýž je ztržil r. 1557 na Ji�ího Vlka z Kvítkova a ten je prodal r. 1562 
Jet�ichovi Špetle z Prudic za 457 kop gr. �.1041) Téhož roku ješt� koupil je Jan Popel z Vesce, 
kterýž ovdov�v pojal za manžeku Mandalenu z B�l�ic roku 1562, jíž na svém statku v Suchdo-
le zapsal 500 kop v�nem. 

Brzo se mu zle vedlo a on prodával statek za statkem, takže Rašovice již r. 1565 prodal 
Nykláskovi ze Žitenic.1042) Popel byl nesmírný prá� a takový násilník, že se mu daleko široko 
nikdo nevyrovnal. Co nazývalo zem. z�ízení pychem, výtržností, �vaním, hanlivými slovy, ná-
silím a pod. více, to vše on, jak se �íká, z fundamentu prod�lal. Naposled byl se svým bratrem 
Jind�ichem pro výstupy vsazen do Daliborky a tam jim bylo snášeti velikou bídu a psotu.1043) 

R. 1600 prodal Rašovice Zikmund Niklásek Ev� z Poli�an, manželce Viktorina Hradecké-
ho z Bukovna,1044) a táž prodala statek ten r. 1610 Janu Krištofu ze Žlunic.1045) R. 1616 koupil 
Rašovice i se Žandovem Jan Rudolf 282Tr�ka z Lípy.1046) R. 1624 prodal ves Rašo vice  Vero-
nice Maternové z Nestájova1047) a sice prost�ednictvím smlouvc
. V t�ch dobách byly Rašovi-
ce asi rozd�leny na dv� �ásti náležející každá jinému majiteli. Domn�nce té nasv�d�ují zprávy, 
dle nichž v téže dob� skute�n� náležela ves Rašovice jinému a dv
r s tvrzí a s lidmi poddaný-
mi ve vsi Rašovicích op�t jinému majiteli. 
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První �ást, ves Rašovice, byly nejspíše p
vodní Be�ice, osada to dojista zna�n� rozsáhlá, 

jež po zaniknutí vladyckého rodu anebo z jiného neznámého d
vodu jméno své zm�nila dle 
blízké rašovické tvrze, p�i níž stál dv
r a skrovná osada a s níž spole�n� tvo�ily onu druhou 
�ást. 

O vsi Rašovicích (I. �ásti) do�ítáme se dále, že r. 1636 dne 19. �ervence daroval císa� Fer-
dinand II. svému strážmistru Martinovi Maxmiliánu svobodnému pánu z Gol�e spadlé na� v 
pokut� statky: Jeníkov, m�ste�ko a tvrz, ves Záb�hlice, statek a ves Žandov, ves  Rašo vi -
ce ,1048) dále statek Podmokly, ves P�ibyslavice a ves Kozohlody. Výslovn� se zde uvádí jen 
ves  Rašovice . Jest to asi bývalý majetek pí. Veroniky Maternové, kterýž na krále spadl. 

Toho �asu byl pánem na Hrádku nad Po	ousy Jan Oktavian Kynský z Vchynic a Tetova a 
ten prodal r. 1637 své zboží Gerardovi svob. pánu z Taxis
 a ve smlouv� té jest pustý dv
r 
Rašovice .1049) Gerard z Taxis
 po ned�li invokávit r. 1641 postoupil všecko zboží rytí�i Janu 
Salazarovi de Monte Albano a ve smlouv� se op�t objevují „Rašovice“, pustý dv
r.1050) 

Generál Martin Maxmilián Gol� m�l r. 1647 s generálem Pappenheimem spor, kterýž byl 
vy�ízen soubojem. Pappenheim smrteln� ran�n, spadl s kon� a um�el.1051) Na pokání toho 
skutku z�ídil hrab� Gol� se svou chotí Magdalenou r. 1650 v Jeníkov� špitál s loretanskou kap-
lí a obydlí a povolal sem r. 1652 n�kolik kn�ží jesuit
 z Hory Kutné, k jejichž obživ� r
zné 
vykázal statky. 

Prvé �ásti Rašovic (Be�ic) s chrámem byla tehdy majitelkou Maria Magdalena Juliana, 
vdova po Martinu Maxmiliánu z Gol�e roz. Opsingová �e�. Roe a ta darovala jesuit
m kutno-
horským r. 1657 statek Žandov a s ním ves Rašovice  s dvorem popl.1052) 

Z doby, když jesuité byli v držení zboží rašovického, zachovaly se nám n�které zápisky z 
všeobecného popisování statk
 z r. 1664. Z nich vyjímáme: 

„Dv
r rašovický s tvrzí a pustý jest. Rol í  k témuž dvoru se vynachází p�es t�i lány, však 
mimo jednoho lánu jsouce role lesem zarostlá, užívati se nemohou. Luka u téhož dvora, na 
kterýchž se p�edešlá léta sena p�es 100 a votavy p�es 50 voz
 naklidívalo, nyní pro nevy�išt�ní 
jich se polovice jen klidí - v dobrém drnu jsou. Ve vs i  Rašo vicí ch  se vynachází grunty dva 
pustý, z nichž platu stálého p�i sv. Ji�í a Havle se odvád�lo 44 kop míš. a 3 slepice. V týž  vs i  
se vynachází také jedna chalupa vystavena, v niž kadlec bydlí a na lesy a rybníky pozor dáti 
povinen jest; z ní každý rok 4 kopy míš. odvádí. Les
v b í lýc h  k všelikým pot�ebám plat-
ných se vynachází p�es p�t le�í, což k Man�ic
m jsouce krajský statek, nemálo vzácná v�c 
jest. 283V týchž lesích srnec, �erný kus, �asem tet�ev, je�ábek i jinšího ptactva s dostatek jest. 
Rybníky jsou t�i, dva spravený, jeden na 18, druhý na 8 kop kaprové násady; item jsou ješt�
dva jiný rybní�ky m�enkový, však pustý.“ Actum zprávy této v Praze 24. Juny Anno 1664.1053) 

Jesuité nebyli v Žandov� tuze spokojeni; neda�ila se jim práce jejich v kraji, ve kterém ob-
�anstvo se scházelo tajn� s predikantem nekatolickým tam se zdržujícím.1054) Proto podali po-
níženou supliku císa�i Leopoldu I., aby sm�li zboží žandovské prodati. Císa� svolil. A tak již 4. 
dne m�s. listopadu 1689 prodali fr a t r es  jesuité statek žandovský Janu Frydrychu hrab�ti z 
Trautmannsdorfu. 

Hrab� Trautmannsdorf byl majitelem Pe�ek Hraba�ových a odkázal své statky 9. dne m�s. 
ledna 1696 svým �ty�em syn
m a dcerám a když r. 1699 zem�el, d�lil syn Frant. Václav statky 
ty na �ty�i stejné díly a tento �tvrtý díl - sídla J ind ice  a  Žand ov - p�ipadl synu Františku 
Adamovi a ve zboží tom byly také Rašo vice , které p�i popisu 15. dne m�s. b�ezna 1700 do 
zboží jindického za�azeny byly.1055) 

Tento František hrab� Trautmannsdorf však byl nucen pro r
zné nehody majetek sv
j pro-
dati dne 5. dubna 17131056) Karlu hrab�ti z Bredy. 

O tomto novém majiteli vypravuje se mezi obyvatelstvem, že m�l v �ele vojenského oddí-
lu na sv
j náklad vypraveného jeti do Francie do války, pon�vadž však nebyl žádný hrdina, 
poslal místo sebe zástupce. Ten zp
sobil hrab�ti takové výlohy, že kus po kuse rozsáhlých 
svých statk
 musel odprodávati, až kone�n� ani svým sestrám nemohl vyplatiti podíly otcov-



  180 
ské, ba p�inucen r. 1765 prodati i Jindice, k nimž p�id�lil ves Miletiny, K�e�ovice, Man�ice, 
�ást Rašo vic  (totiž ves = p
vodní Be�ice), Žandov, Pivnisko a Líš�any svobodnému pánu Ja-
nu z Kavanagh a choti jeho Marii Ann� rozené hrab�nce z Kavanagh.1057) Od té doby náležela 
�ást Rašovic v poddanství majitel
 zboží jindického. 

V druhé polovici XVII. v�ku byl majitelem druhé �ásti zboží rašovického rytí� Maxmilián 
Rašín z Ryzmburka a ten prodal 16. b�ezna 1665 vší obci kutnohorské ves Man�ice, tvrz a ves 
Rašovice a pustý dv
r s rybníky v�tším dílem pustými, lukami a se vším p�íslušenstvím, s lid-
mi poddanými ve vsích Man�icích a Rašovicích, co jich k t�m statk
m náleží s platy, robotami 
i jinými všelijakými povinnostmi od lidí poddaných k vrchnosti k vykonávání zavázaných s 
plným panstvím a to za sumu 9.500 zl.1058) 

Dv
r i s osadou p�id�len byl pod správu statku lošanského, který až dodnes je majetkem 
obce kutnohorské. V roce 1785 rozd�len byl na menší usedlosti „familie“ zvané, �ímž vznikla 
nová osada Netušil. (Viz osadu tuto.) Závislost dvora rašovického a z n�ho povstalé osady tr-
vala až do roku 1848. Rašovice vznikly ze dvou v blízkém sousedství založených osad Be�ice 
a Rašovice zvaných. 

Každá z t�ch osad m�la vladycké p�íkopem hrazené sídlo, a Be�ice ješt� nadto m�ly farní 
chrám. Nepatrné zbytky on�ch vladyckých sídel, pak uchovaný kostel udávají p�ibližn�, kde 
starodávné ty osady stávaly. 

284Dle zbylých t�ch památek lze jižní konec nyn�jších Rašovic, kde na mírném svahu stojí 
kostel, považovati za st�ed zaniklých Be�ic, severní pak k Netušilu sahající a na úpad� polože-
ný konec za p
vodní starodávné Rašovice. 

Ob� osady Be�ice i Rašovice p�ipomínají se již v prvé polovici XIV. století a lze tudíž za-
ložení jich klásti nejpozd�ji do po�átku onoho století. V pozd�jších dobách asi v XV. století 
Be�ice zanikly. 

Poslední zmínka o nich se �ilní r. 1440, kdy Petr Berán� z Be�ic sú�astnil se sjezdu v 
�áslavi.1059) Kterak osada ta zanikla, není známo. Snad živelní n�jaká pohroma, na p�. ohe�, 
zni�ila celou osadu krom� kostela, jediné to asi kamenné budovy. Snad n�jaká nákaza, na p�. 
mor, zahubila z v�tší �ásti obyvatelstvo, domy pak zpustly a osada zarostla a vešla v zapome-
nutí. Také snad vym�el rod vladycký nebo se vyst�hoval a tvrz se rozpadla a osada p�ivt�lena k 
blízké tvrzi rašovické, od níž obdržela pozd�ji i jméno. 

Zanikly-li Be�ice požárem, tu dojista na jejich ssutinách po�aly se por
znu stav�ti lidské 
p�íbytky, lákala� k usazování v on�ch místech jednak suchá poloha, jednak i osam�lý chrám. 
B�hem �asu zastaven i ostatní zbývající prostor sm�rem ku starým Rašovic
m a tak vznikla ze 
dvou osad rozvleklá osada nyn�jší podoby pod jediným názvem Rašo vice . 

Kterak povstaly názvy Rašovice a Be�ice, nesnadno ur�iti, ale lze se domnívati, že jména 
ta odvozena jsou nejspíše od osobních jmen vladyk
, na p�.: Berka, Bo�ek, Berán�, Rašek, kte-
�í tu svá sídla založili. 

Na pobyt Francouz
 v �echách upomínají r. 1905 blíže tvrzišt� rašovického vykopané 
st�íbrné peníze krále Ludvíka XIV. († 1715) a XV. († 1774). Nejspíše, že v dobách t�ch ne-
spokojených zatoulal se do zdejší krajiny n�jaký Francouz a peníze si tam uschoval. P�i rych-
lém odchodu z �ech nem�l snad už tolik �asu, aby si peníze vykopal a odnesl. Také byly na 
pozemku Václ. Rejhona �. 17 v Netušilích nalezeny husitské talí�ky a st�íbrné mince z doby 
Leopoldovy z r. 1694. Všecky peníze (22 kusy) uschovány jsou ve sbírkách školy rašovické. 
Byly nalezeny roku 1905.1060) 

Rašovice mají svou školu, farou náležejí do Sud�jova, poštou, c. k. telegr. a �etnickou sta-
nicí i zdravotním obvodem do Uhl. Janovic. Nejbližší nádraží jsou Uhl. Janovice na míst. drá-
ze Kolín-�er�any. 
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RATAJE A PIRKŠTEJN. 

RATAJE HRAZENÉ. - RATAJE NAD SÁZAVOU.

Jihozápadn� 10 km od Uhl. Janovic a 30,5 km od Hory Kutné rozprostírá se p�i okr. silnici 
po pravém b�ehu Sázavy starobylé m�ste�ko do XIV. století, zvané pouze Rataj e . Jméno své 
odvozuje od rataj
-orá�
, kte�í se tu nejprve usadili a p
du vzd�lávali.1061) Také Rataje odvo-
zuje se ze zastaralého slovesa ra…ti, nebo ro…ti, které povstalo z ar…ti.1062) Ve XIV. století 
je páni z Lipé opevnili vysokými hradbami, �ty�mi v�žmi a tolikéž branami1063) a od doby té 
zvaly se Ra taj e  Hrazené.1064)

V nov�jší dob� nezdálo se jméno „Hrazen é“ býti správným anebo vhodným a proto píší 
dnes tamní ú�ady jen Ra taj e  n ad  Sázavou . Obé jest správné, a� vždy dáti jest p�ednost his-
toricky ustálenému jménu. 

285Rataje prostírají se na skalnatém 344 m n. m. vysokém h�bet� dlouhotážné úžiny, která 
se sklání p�íkrými strán�mi severn� a západn� k �ece Sázav�, jižn� k potoku Knejskému (Ži-
vému). 

Dva starodávné hrady jakoby na stráži stály, objímají �ady dom
 ratajských. Rataje nazý-
vány nejmalebn�ji položeným m�ste�kem celého Posázaví - perlou sázavskou - a to vším prá-
vem, nebo� �arokrásná údolí na Sázav� ladné, na potoku Knejském (Živém) a s nimi souvisící 
lesnaté vrchy Žákov (413), Sta�echov (471), Kozojedský vrch (409), Iva� (381), Skalnatá Kr-
kav�ina, Maní hora (468), na St�íbrném1065) atd. potvrzují pravdu slov uvedených. A maleb-
nost tuto ješt� zvyšují krásná údolí, kterými te�e Sázava a do ní p�itékající pot
�kové a nád-
herné lesy, v nichž nacházíme milých zákoutí plných sv�žího vzduchu a stinných koute�k
 k 
milému pobytu kratšímu i delšímu. 

I rybníky Obecní, Stehlík
v a Novodvorský dodávají krajin� leposti. A d�íve bylo ješt� lé-
pe, než vypušt�ny mnohé velké rybníky, které v luka prom�n�ny byly. 

O pitnou vodu bývala v Ratajích nouze. Tomu odpomoženo nyní tím, že z lesa na Sta�e-
chov� vyvírá dobrá pramenitá voda, kterou si vodovodem Ratajští do m�ste�ka p�ivedli. 

Studánek s dobrou pitnou vodou - ale bez jakékoliv pov�sti - jest v okolí dosti; tak na vr-
chu Kozojedském, na vrchu Ivani v Podlu�í (2), u Kam. mlýna (2), které za d�ív�jších �as
 na-
hrazovaly Rataj
m pitnou vodu. 

Sázava kol Rataj a Knejský potok u vtoku do Sázavy byly nákladem zem. výboru regulo-
vány. P�ívozy p�es Sázavu jsou u Rataj dva a v Lede�ku jeden. 

Deš�
 bývá v krajin� zdejší velmi mnoho, rovn�ž i bou�ky a za�asté hr
zné, ježto se odrá-
žejí o vrchy, skály a údolí, kterými protéká Sázava. Krupobití bývají �ídká, ale d�lají velké 
škody. P
da v Ratajích jest chatrn�jší; ale úroda stébelin dosti slušná. Okopninám se da�í dob-
�e. Ovocné stromy jsou sázeny v�tšinou na skalnatých zahradách a pak kol cest, silnic a v pan-
ských zahradách. 

286Celé m�ste�ko �ítá 136 dom
 se 726 obyv.; z t�ch jest 14 žid
 a ostatní jsou katolíci. 
Domy stojí v ulicích v �adách, pod zámkem tvo�í nám�stí, na jehož ostrohu po stran� západní 
stojí farní kostel a nová jednopatrová budova školní, a jen v údolí u potoka Živého jsou domky 
po r
znu stav�ny. 

Krom� zámku, školy, radnice, fary (starý hrad) a n�kolika málo soukromých budov jsou 
všecky domy p�ízemní nazvíce d�ev�né, kryté šindelem. Skoro každý d
m má slušnou zahrád-
ku; zvlášt� ony domky na p�íkrých skalnatých stráních jako v sadech se vyjímají. Mnohé staré 
domy mají lomenice s kab�inci, ale ne�itelného nápisu. 

Obec d�lí se na Nám�s t í , na ulici Podveckou , na Camrho f (Sommerhof, bývalá pan-
ská zahrada) a na �ást, které se �íká pod „Raj�ulem“.1066) St�edem nám�stí vede lipkami osáze-
ná okresní silnice r. 1891 postavená v podob� S kterouž byla západní strana m�ste�ka proraže-
na a docíleno spojení s jižní �ástí okresu. P�ed zámkem na výstupku, zbytku to bývalého sva-
hovitého nám�stí, založen malý libosad, v n�mž postavena socha sv. Jana Nep. 
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Obyvatelstvo živí se hlavn� rolnictvím, obchodem, �emeslem, kácením a plavením d�íví po 

Sázav�. Kroj i nábytek je zmodernisován; toliko u n�kterých starších obyvatel
 zachovány 
jsou zbytky staro�eského nábytku. 

Mládež po vyjití ze školy jde �áste�n� na studie, �emeslo, obchod, k hospodá�ství a náde-
nictví. O ni není nikterak postaráno, aby se vyjdouc ze školy dále vzd�lávala. 

Nejstarší rodiny jsou Langšádlova, Kaislerova, Lutrýnova, Faladova, Ringlova, Almerova, 
Stehlíkova, Hoštova, �ervínkova a Nytlova. N�které již po dv� století zde žijí. Nemoci nakaž-
livé se zde málo vyskytují. N�kdy u dítek spála nebo spalni�ka, ale lid nep�ikládá jim žádné 
váhy. Praví: „to je od luftu“. Cholera vyskytla se r. 1866 a krom� vojín
 Prušák
 neum�el z 
m�ste�ka skoro nikdo. (Škola byla tehdáž nemocnicí.) 

V r. 1654 m�ly Rataje 7 soused
 (sedlák
), 14 chalupník
, 2 zahradníky (domká�e); 2 sel-
ské stavení, 4 chalupnické a 3 zahradnické rozbo�eny. Obyv. tito m�li 11 potah
 vol., 44 krá-
vy, 10 jalovic, 81 ovci a 42 prasnice. Celkem m�li 389 korc
 polí, z nichž 106 ozim., 78 ja�í 
oseto. Ostatek lada a porostliny. Luk málo u �eky. Polností zbo�ených stavení ujala se milosti-
vá vrchnost a ke svému je obrátila dvoru. Z obyvatel
 t�chto byli 3 ševci, 1 ková�, 1 bedná�, 1 
krej�í, 1 kolá�, 2 �ezníci, 1 koželuh, 1 pun�ochá� a 1 mandlí� plátna.1067) 

V Ratajích byli za starých dob obyvatelé nazvíce N�mci - cizozemci. Nasv�d�ují� tomu 
jména p
vodních rod
 usedlých v Ratajích: Langšádl, Fallada, Haller, Kaisler, Ringl, Kohl-
man, Almer, Ziegler, Lutrýn (Lutr), Nittel, Friedländer, Seckward, Absolon atd. R
zní držitelé 
statku, najm� Talmberkové, p�ivád�li z cizozemských válek služebnictvo vesm�s n�mecké a 
t�mi osazovali Rataje uvnit� obou hrad
. Ti obdrželi od milostivé vrchnosti r
zná práva, výsa-
dy a povinností jejich bylo hájiti Rataje proti nep�íteli. Od �eského okolního lidu tázáni byvše, 
jak se jim da�í, odpovídali po n�mecku „Geht´san!“ �eský humor lidu nazval je pak „Kecany“. 

Jm�ní obecní skládá se z pozemk
, les
, pastvin a sad
 ve vým��e 55 ha 6 a a 53 m2, dále 
1 st. dluhopisu na 300 zl. st�., 2 dom
 �ís. pop. 30 a 39 akcií míst. dráhy Kolín-�er�any-Kácov 
v úhrnné cen� 65.000 K, z n�hož se platí p�ímé dan� 553 K 80 h. Vým�ra celé obce bez vel-
kostatku jest 315 ha 81 a 60 m2 a celá obec platí 2252 K 95 h p�ímé dan�. 

Názvy pozemk
 z r. 1788: u Brány, pod M�ste�kem, u Kozojed, u Cihelny, na Rva�kách, 
pod Strouhami, v Pr
honu, ve Volovci, za Oborou, v Lavi�kách, u Flusárny, Krkav�í skály, na 
Podlou�ím, u Šibeni�ního vrchu, na Píse�nici, u Kapli�ky, v Ohradách, Pod Ho�ejším mlýnem, 
Pod Kamenným mlýnem, na P
lpánce atd.1068) 

V Ratajích se p�stují všecky plodiny krom� �epy; p
da zdejší je studen�jší a podnebí drs-
n�jší. �epní p�íjem nahrazuje �áste�n� �epka (olejka) a zelí. Luk u Rataj není tak valných, leda 
p�i �ece a potoce. Velké práce s nimi hospodá�i nemají; jarní voda je podvod�uje sama, a proto 
užitek slušný. 

287Ovocných strom
 jest s dostatek, ale ovocnictví se neda�í valn�. Za to jest zde velká 
hojnost jehli�natých les
, které dávají p�kné d�íví stavební i palitelné. 

Z �emesel jsou zde zastoupeni krej�í, obuvníci, truhlá�i, �ezník-uzená� a nejvíce zedníci, 
kte�í daleko široko na práci chodí. 

K Rataj
m náležejí t�i mlýny, o nichž se nám zachovaly tyto pam�ti: 
Mlýn Dolejší (nyní B�e�k
v zvaný) p�ipomíná se poprvé r. 1737, když jej prvního dne v 

m�síci �íjnu prodal Václav No rber t  h r .  Kinský ze  Vch yn ic  a  Teto va, jakožto d�-
di�ný majitel panství ratajského, Václavu  Tobiášovskému, jeho d�tem a budoucím na 
v��né �asy za 300 kop gr. míš., mlýn s 2 slož. a 3 stoupami, s poli o 8 kor. a 3 v�rt., louku na 3 
vozy sena a pastvišt�m nade mlejnem, slup a ostr
vek mezi vodou. Kupující složil p�i zápise 
25 kop gr. míš. a k tomu závdavku na 4 ro�. lh
ty 100 kop gr. míš. Ostatek p�i držaných sou-
dech každoro�n� platiti po 10 kop. gr. míš. tak dlouho, dokud nebude trhová suma zaplace-
na.1069) 

Platu nájemného ro�. 60 kop gr. míš. po 15 kopách odvád�ti p�i ultimae Martia, Junia, 
Septembra a Decembra. R. 1758 byla trhová cena zaplacena. 
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R. 1775 p�evzal od vdovy a dítek Tobiášovských mlýn se vším p�ísl. sázavský poddaný 

bratr Václav Jan  Dobiášo vský, a ten sv�domit� vdov� a sirotk
m v possesi všechen náklad 
v pen�zích nahradil. 

288Mlýn tento byl až do r. 1913 v držení rodiny B�e�kovy a mlyná� Karel B�e�ka prodal jej 
r. toho Filipu hrab�ti ze Šternberka a ten vystav�l z pily elektrárnu, jejíhož proudu užívá se na 
jeho hrad� Šternberku, jeho dvorech a také v m�ste�ku Ratajích. Po válce prom�ní starý mlýn 
na mlýn turbinový, moderní. 

Mlýn Ho�ejší p�ipomíná se 24. �ervna 1713,1070) kdy jej h rab�  Václ av Norber t  Kin-
ský ze  Vch ynic  a  Tetova prodal poddanému J i � í ku  Kou sal íko vi  za trhovou cenu 
150 kop míš. s 1 složením a 1 stoupou. Kousalík položil hned p�i zápisu 15 kop míš. a zbytek 
p�i ro�ních soudech po 5 kopách tak dlouho se platiti zavázal, až by trhová cena zaplacena by-
la. Platu bude odvád�ti 15 zl. rýn., polovic o sv. Jan� a polovic o Vánocích. Další puncta mají 
mlyná�i ostatní povinnosti jako u mlýna v Nespe�icích.1071) 

Avšak dle všeho lh
tu nedodržel, pon�vadž vzala milostivá vrchnost mlýn zp�t ve svou 
správu a prodala r. 1717 ratajskému poddanému J i � íku  S teh l íkovi , mlyná�i v Nespe�icích, 
za 285 kop míš. a týž položil p�i zápise 42 kopy a zavázal se platiti ro�n� po 50 kopách do té 
doby, než bude trhová cena zaplacena. Mlýn leží na Živém potoku a jest dosud v držení rodiny 
S teh l íko vy. Nyn�jší majitel jest Fran t i šek S t eh l ík . 

T�etí mlýn zove se Chuch eln ík, kterému dnes se �íká nesprávn� Kuche ln ík. Majitel 
tohoto d�di�ného mlýna, h rab�  Václ av  Norb er t  Kinský, prodal mlýn r. 1713 se 2 slož. a 
3 stoupami, 6 kor. 4 v�rt. polí a pastviny nade mlýnem Václavovi Sezimovi, jeho d�tem a d�-
dic
m nyní i na �asy budoucí a v��ný za 300 kop gr. míš., na� on mlyná� p�i zápisu 100 kop 
gr. míš. složil; ostatní pak každoro�n� po 15 kopách p�i držaných soudech beze všeho upomí-
nání se zavázal zaplatiti. Vedle toho bude povinen ro�ního platu 50 zl. rýn. odvád�ti, polovici 
o sv. Jan� a druhou polovici o Vánocích beze všeho upomínání do d
chodu ratajského. Dále 
p�idržuje ho smlouva k r
zným povinnostem jako mlyná�e nespe�ického.1072) 

R. 1731 byl majitelem Chuch eln íka Ji�ík Svoboda a r. 1737 Josef Ptá�ek. Majitelé jeho 
se velmi po sob� st�ídali a pamatují se tu rodina Hokova, rodina Kmochova a od r. 1910 jest 
majitelem Fran t .  Dvo �ák. 

Škola. M�ste�ko Rataje m�lo již za dávných dob školu, o níž se ovšem zpráv nedostává. 
První zmínka o škole �iní se r. 1656, kdy vládl na Ratajích Hrazených Frant. Vilém z Talm-
berka. Dle tradicielní pov�sti stávala prý tehdy škola i kostel proti zámku v místech, kde nyní 
stojí d
m �. p. 36. A byla-li d�íve v n�kterém jiném domku, nezjistilo se. Kniha p�iznávajících 
tabel panství ratajského p�i r. 1716 mluví n�kolikráte o pozemcích zádušních položených pod 
školou.1073) 

V r. 1786-87 p�est�hována škola1073a) do �. 12 a r. 1790 byla poznovu za�ízena.1074) Kdo 
tehdy školu a u�itele vydržoval, není žádného spolehlivého pramene, ale soudíme, že platila 
fasse u�itelská z roku 1713, kterouž doslovn� uvádíme: 

„V Hrazen ých  Rataj í ch  má  u� i t e l  p l a tu  20  f l . ,  posnopného  11 ,  v  s lám�
ži t a  6 ,  ovsa  t éž  v s l ám�  6 ,  j e�men�  3  mande le ,  p ak  4  s t r i ch y ž i t a  v  z rn� ,  
j e�men�  1  s t rych ;  od  k � tu  6  kr . ,  od  poh �bu  n�kd y 12 ,  n�kd y 6  kr . ,  j ak kd y 
je  a  n�kd y n ic .“1075) 289Tato fasse potrvala do r. 1767, kteréhožto roku majitelka panství 
Marie Terezie, vévodkyn� Savojská atd., z�ídila nový nada�ní list pro u�itele v Ratajích, v Ja-
novicích a v Úžicích tohoto obsahu: 

1. V odm�nu t�mto 3 školmistr
m za bezplatné vyu�ování poddané mládeže dáváme v ho-
tovosti z našeho ratajského d
chodu 110 zl. a z lesního ú�adu k vytáp�ní škol 6 sáh
 m�kkého 
polenového d�íví a 6 kop otypek k tomu ú�elu, aby naši poddaní budoucn� od placení oby�ej-
ného školného, pak odvád�ní chleba, vajec a d�íví byli zprošt�ni; ale školmistru ratajskému a 
janovickému aby se neubralo z platu, který dosud za službu kostelnickou a varhanickou p�ijí-
mají. 
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Ve škole m�ste�ka Rataj bude cvi�ena mládež z Rataj, Lede�ka, Vraníku, Útechost, Nové-

ho Dvora spolu s ov�ínem a cihelnou, kozojedského dvora, Mirošovic, Opatovic, Makolusk, 
Ježovic, Podvek a Malovid. Školmistrovi bude 290se za vyu�ování vypláceti 40 zl. spolu s 
ustanovenými již dekretem ze dne 18. ledna 1766 dv�ma sáhy d�íví a dv�ma kopami otýpek k 
palivu. (Ledr, D�je Uhl. Janovic str. 235.) 

R. 1835 byla vystav�na škola nová knížetem Janem z Liechtenštejnu,1076) která svému ú�e-
lu sloužila do r. 1914. Práce robotní vykonali místní poddaní a poddaní p�iškolených obcí. 
Plány na budovu tuto d�lal a stavbu také provedl Jan Krása, zednický mistr v Ratajích. Téhož 
roku 1835 rozší�ena dosavadní jednot�ídní škola na dvout�ídní, r. 1882 rozší�ena o t�ídu t�etí a 
1916/100 byla rozší�ena na t�ídu �tvrtou. 

P�iškolená obec ledecká domáhala se vlastní školy a obdržela r. 1909 povolení na jed-
not�ídní exposituru a r. 1914 byla expositura p�em�n�na ve školu samostatnou. Tím rokem by-
lo Lede�ko vyškoleno ze škol. obce ratajské a zdejší �ty�t�ídní škola zredukována na školu 
trojt�ídní.1077) 

Obecní zastupitelstvo i míst. škol. rada cítily dávno toho pot�ebu z�íditi nový stánek mlá-
deži a po dlouhém vyjednávání a komisielním �ízení p�ikro�ilo se kone�n� ku stavb� nové bu-
dovy školní. Ve sch
zi místní šk. rady konané 7. dne m�s. srpna 1913 rozhodnuto, že má se 
nová škola postaviti na témž míst�, kde stojí stará a p�idati k parcele stavební místo sousedící-
ho domku �. 13, který již d�íve obcí k tomu ú�elu zakoupen byl od majitele Karla Lutrýna za 
8000 korun. 

Plány a rozpo�ty zhotovil Antonín Kozák, stavitel v Ratajích, a vynesením c. k. okr. šk. 
rady v Ho�e Kutné ze dne 16. �íjna 1913 �. 4964 byly s n�kterými dodatky schváleny. Nato 
ihned podala místní školní rada žádost k Jeho Jasnosti panujícímu knížeti Janu II. z Liechten-
štejna o dar na stavbu nové budovy školní. Knížecí vrchní správce v Ratajích pan Emil Hart-
mann v�ele tuto žádost doporu�il. Vy�ízení její došlo z kabinetní kancelá�e J. J. dne 2. prosince 
1913 a to ve smyslu doporu�ení vrchního správce, že veškerý náklad spojený se stavbou nové 
budovy školní v sum� 62.800 K hrazen bude z pokladny knížecí. Do sumy té po�ítána i cena 
8000 K již d�íve zmín�ného domku. - Tímto �inem zapsáno jméno knížecího vrchního správce 
Emila Hartmana a jméno centrálního �editele statk
 liechtenštejnských Ferdinanda Böhma, ry-
tí�e z Bawenberku, zlatým písmem v d�jinách školy i obce ratajské, nebo� na p�ímluvu jejich 
J. J. tak rozhodl. 

Stavba školy zadána p. Antonínu Kozákovi, staviteli v Ratajích, za sumu 54.000 K, jak 
zn�l od n�ho zpracovaný rozpo�et. 

Stará budova školní a zakoupený sousedící domek byly rozbourány a na tom míst� dne 16. 
m�s. b�ezna 1914 zapo�ata stavba školy nové. - Stavba dob�e pokra�ovala a byla oprávn�ná 
nad�je, že po�átkem škol. roku 1914/15 bude ú�elu svému odevzdána tato moderní a d
stojná 
budova, aby nahradila mládeži, co v minulé dlouhé dob� bylo promeškáno. Avšak ke konci 
�ervence 1914 vypukla sv�tová válka, stavitel p. Ant. Kozák povolán k �inné služb� vojenské 
a stavba školy zastavena. - Táž toužebn� nyní o�ekává svého dokon�ení. Nech� pak slouží 
mládeži k lepšímu vychování, mecenáši knížeti Janu II. z Liechtenštejna ku cti, obci i vlasti k 
ozdob�. 

Ke školní obci náležely p
vodn� Rataje, Lede�ko, Malovidy, Út�chvosty, Ježovice, Pod-
veky, Makolusky a Zbizuby. Když pak z�ízeny školy v Podvekách a Lede�ku, z
staly školní 
obcí jen Rataje a Malovidy. 

291Obec politickou tvo�í: Rataje, Ježovice, Lede�ko, Malovidy, Út�chvosty a Vraník. 
Posloupnost u�itelstva, pokud se zjistiti dala, jest tato:1078) Prvním u�itelem uvádí se r. 

1656-66 jistý Martin Balík (Babík), dále Adam Hlavá� (1666-96 †), Jan Studený (1696-1700), 
Václav Šop (1700-23), Karel Hormík (1723-35, snad Horník), Bernard Kalous (1735-54). To-
ho asi r. 1747 zastupoval Jan Pacák. Jan Kavan (1754-72), Jos. Vojtíšek (1772-1782), Jan 
P�nkava (1782-1808),1078a) Jos. Bezvoda (1808-61), Jos. Hnátek (1861-78). Za tohoto �íd. u�i-
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tele byli zde podu�itelé: Jos. Bezvoda, Jos. Procházka, Jan Mareš, Fr. Fišer, A. Žák, Ant. Vo-
to�ek, Frant. Skalák, Jan �áp, Frant. Mucek (1876-83) a Em. Hnátek (výp.), Josef Horálek 
(1778-1910 �íd.), Jan Kremla (1883-87), Jos. Brunclík (1883-88), Alois K�i�ka (1877-97), Ka-
rel Paul (1888-90), Jos. Ro�ek (1890-97), Jos. Bárta (1897-1909), Frant. Moravec (1897-99), 
Jan Chmelík (1899-00), Václav N�mec (1900-01), Edvard Klein (výp.), Vojt. Miškovský 
(výp.), Berta Skokanová (1900-02), Alex Jelínek (1901 † 02), Josefa Grabingrová (výp. 1901-
02), Bed�ich Ho�ejš (1902), Julie Plocková (1902-3), Bohumil �ernovský (1902-06 a op�t 
1905-08), Emil i e  Rainbergro vá  (1903-10 a op�t 1913 až dosud), Zden�k Ledr  (1905 a 
op�t 1911 až dosud), Jos. Lelek (1908-09), Rudolf Krátký (1909 výp.), Jos. Rou� (1909-10), 
Bohuslav Blažek (1909 ustanoven pro exposituru 292do Lede�ka, kde dosud p
sobí), Ru-
dolf Faukner (1909-10 výp.), Vojt�ch Robovský (�íd. 1910 † 13), Jarosl. Pichl (1910-11), Ma-
rie Mašínová (1910-13), Ant. Urban (1913 výp.), Jind�ich Snížek (1913), Jose f  Rychl ík 
(1913 �íd. dosud). 

Posloupnost ind. u�itelek. Marie Hnátková (1878-1902), Zde�ka Moravcová (1902-05), 
Mar i e  Kalousko vá (1905 dosud). 

Míst. škol. rada. P�edsedové: Vilém Kausek, Karel B�e�ka, Frant. J
za, op�t Karel B�e�ka, 
Frant. Pokorný, Ant. Hošta a MUDr.  Jos .  S t arý dosud . 

M. šk. dozorci: Karel B�e�ka, Jos. Lutrýn, Karel B�e�ka, Václav Langšádl, Frant. J
za, 
op�t Václav Langšádl, Jos. Krása, Frant. Stehlík a MUDr.  Jos .  S tarý dosud . 

Pam�tní knihu školní založil r. 1878 �ídící u�itel Josef Horálek. Do ní vepsal vše, co záko-
nem škol. v r. 1870 vydaném se na�izuje. 

Fara a kostel. Až do r. 1343 náležely Rataje farou k Divišovu.1079) Téhož roku za panová-
ní cís. Bed�icha Slí�ného a Ludvíka Bavorského, Jana Lucemburského a papeže Klimenta VI. 
p�ipomíná se již fara, kterouž odkazem opat�il Pertold z Lipé a r. 1349 ku prosb� �e�ka z Lipé 
pánové z Vlašim� a ze Šelnberka poddané fará�e tohoto z panské právomocnosti propustili a je 
odevzdali k vlád� novému fará�i ratajskému.1080) Kde druhdy fara stávala, neumí nikdo pov�-
d�ti. Teprv od r. 1713 je zjišt�no, že dal Václ. Oktavian Kinský ze Vchynic a Tetova spušt�ný 
a neobydlený hrad Pirkštejn upraviti na faru.1081) 

R. 1371 dal Jan z Pirkštejna ke kostelu p�ipsati lán v Ježovicích a Jind�ich z Lipé jako po-
ru�ník nezl. syna jeho zavád�l nového fará�e r. 1395 do Rataj. R. 1416 usadil na Rataje Jan 
Ptá�ek z Pirkštejna op�t nového fará�e a syn jeho Hynce Ptá�ek, prve horlivý katolík, stál pak 
v �ele strany podobojí a zajisté jako majitel panství ratajského a patron chrámu Pán� dosadil 
sem kn�ze svého vyznání. 

P
vodní kostel stával naproti zámku a p�ipomíná se již za papeže Klimenta VI. jako „fa r -
n í“. Po n�m nezbylo ani památky. Dle pov�sti byl to chrámek malý, nepatrný a býval, jak již 
�e�eno, katolický, podobojí a po bitv� na Bílé Ho�e op�t katolický. 

Nyn�jší farní chrám založený r. 1675 ve slohu smíšeném (renaissa�ním a barokovém) do-
stav�n nákladem Františka Maxmiliána z Talmberka r. 1691,1082) zasv�cený sv. Matouši 
evang. a apošt., byl 21. zá�í 1691 v den svátku téhož sv�tce vysv�cen Janem Frant. z Talmber-
ka, biskupem královéhradeckým, kterýž byl bratrem majitele Rataj. Jak o tom sv�d�í erb talm-
berský a nápis s chronogramem, kterýž takto zní: 

IOANES FRIDERICVS A WALDSTEIN ARCHIEPISCOPVS PRAGENSIS VT CON-
SECRARETVR ISTA A IOANNE GRAT LOSE CONSENTIT. (1691.) 

Stavitelem byl architekt Ond�ej de Qu arde. Od t�ch dob se chrám ten valn� nepozm�nil. 
Stojí na zrušeném h�bitov� obklopen zdí kol do kola, vypínaje se na malém návrší nad �ekou 
Sázavou a skýtá milého pohledu se všech stran. 

Vkro�íme-li dovnit�, spat�íme tu vysoký a vkusný barokní oltá� s hladkými sloupy, který 
dosahuje v presbytá�i výškou až ku klenb�. Ozdoben jest �ezbami, vázami, prolamovaným 
�ímsovím a sochami sv. Václava a Karla IV. 

293Oltá� ten r. 1747 obnovil nákladem svým Vilém Št�pán Kinský, což dokazuje na oltá�i 
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znak rodu tohoto. Staré památné obrazy nahrazeny novými (Smrt sv. Matouše a Nejsv. Troji-
ce), ale zrna špatn�jšího. Lo	 jest tvaru obdélníkového a nad triumfálním obloukem spat�uje-
me erb Talmberk
, dv� lekna proti sob� postavená, dole p�ti ko�eny spojená a nad p�ilbou dvé 
orlích k�ídel. 

Téhož roku byly z�ízeny ješt� dva postranní oltá�e a sice sv. Jana a sv. Frant. Xavera a r. 
1752 t�etí oltá� sv. K�íže. Staré obrazy t�chto oltá�
 byly v letech 1873-79 nahrazeny nezda�i-
lými obrazy sv. Cyrila a Metod�je, blah. Anežky a sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Vojt�-
cha.1083) 

V presbytá�i stojí z �erveného mramoru sekaná schránka pro Nejsv�t�jší ve slohu re-
naissa�ním se znakem talmberským. Na barokních patkách umístn�ny d�ev�ná �ezaná poprsí 
sv. Václava a sv. Ludmily - ovšem také jen ceny všední. 

P�ed hlavním oltá�em stojí ohromn� veliké dva svícny, veliká k�titelnice z r. 1685 a na ol-
tá�i menší svícny, vše ulito z cínových rakví, které nalezeny byly v podzemních kryptách. 

Krypty jsou zde troje: nejstarší uprost�ed lodi, kam pochovány �lenové slavné rodiny Ptá�-
k
 z Lipé a Pirkštejna. Z této krypty zachovalo se nám epithafium, které bylo zazd�no ve zdi 
chrámové a �etl se na n�m tento nápis: 294† HYNCE PTACEK Z LIPE a PIRKSSTEGNA NA 
RATAGICH a POLNE, NEGWYSSI HOFMISTER A MINCMISTR KRAL. CZESKEHO. 

Druhá krypta náležela rodu Malešických z �ernožic, o �emž sv�d�í nápis na kamen�, jenž 
nyní zazd�n v pilí�i k
ru a n�kdy kryl tuto kryptu. Zní: SOBIE A RODU MEMU K ODPO-
CZJWANJ TENTO POHRZEB DAL WISTAWIETI * GA GAN MALESSICKY Z CZER-
NOZZIC LETA 1579. Uprost�ed vytesán znak Malešických: had �ty�ikrát svinutý, nad koru-
nou patero pštrosích per a had, který se okolo t�í prost�edních per vine. 

T�etí krypta náležela rodu Talmberskému a upravena byla v presbytá�i u hlav. oltá�e. Na 
kamen� kryjícím vchod �te se tento nápis: EX VALLE TALMBERG RATTAGENSES PE-
TVNT IN PETRA QVAE CHRISTVS EST, FORTVNATOS VIVERE DIES IN ASTRIS. 
(1701.) To jest: Z údolí prosí Talmberkové Ratajští na skále, jež jest Kristus, aby se t�šili z 
blažené v��nosti nad hv�zdami. Rok 1701 jest úmrtním rokem zakladatele t. chrámu Frant. z 
Talmberka. (Epithaf Ptá�k
v nahrazen památ. deskou.) 

V chrám� tomto jest ješt� pozoruhodno: Vedle cínové trojnohé k�titelnice, kterou r. 1685 
daroval kostelu Max. Leopold z Talmberka,1084) krásný st�íbrný kalich, zvaný talmberský, mi-
sal z r. 1735 um�lými pracemi z r. 1762 ozdobený a �erveným sametem potažený, dále �ezby 
stolic v lodi, cechové prapory p�ipomínající �emeslo bedná�ské, kolá�ské, truhlá�ské, sedlá�ské, 
sklená�ské a hrn�í�ské, ková�ské, záme�nické a noží�ské. Dále jsou tu korouhve se znaky �ez-
nickým, mlyná�ským, peka�ským a krupa�ským, zednickým a tesa�ským. Z uvedeného jest 
z�ejm� vid�ti, že ratajský lid byl dob�e �emesel znalý, takže se �emeslo stalo výnosným prame-
nem obživy t�ch rod
 a �ím více jim p�ibývalo majetku, tím více rostla osada pod hradem a v 
místech trhových, ve kterých se oby�ejn� �emeslníci rádi usazovali, a aby se jim dob�e vedlo, v 
jisté poddanství pán
 se dávali. 

Kazatelna, umíst�ná v lodi chrámové, je ozdobena um�lými �ezbami a hodnostá�i církev-
ními. Proti sakristii jest kaple, v níž ze starého barokního oltá�e z�ízen boží hrob, opat�en 
vkusnými starobylými �ezbami. 

Chrám ratajský stojí na zrušeném h�bitov� obklopen starou zdí kol dokola vypínaje se na 
malém návrší nad �ekou Sázavou, odkud jest milý pohled do celého sázavského okolí. U 
chrámu tohoto byla r. 1891 otev�ena nová cesta a p�i zakládání silnice nalezeny byly dv� ka-
menné desky, na nichž vytesány jsou ostrev a leknín. Desky zasazeny blíže vchodu na h�bitov 
do staré zdi. Ostrev, k�ížem položené dv� osekané v�tve, jest heraldickým znakem mnoha �es-
kých rod
 a zde znamenají pány z Lipé.1085) 

Leknín, pojmenování v �eské heraldice, erbovní znamení (dv� lekna nebo lupeny lekníno-
vé dole ko�eny spojené), jest znakem šlechtických rod
. Mezi nimi byl již roku 1284 Hroznata, 
který sídlel na Ratajích a Úžicích. Z téhož rodu pocházejí Talmberkové a ti za sv
j znak p�ijali 
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lekno.1086) 

295Nejstarší kn�ži, kte�í vedli správu farnosti,1087) k níž náležely i Úžice a Vav�inec, uvád�-
jí se Jakeš (1369), Winter z Kladrub († 1378), P�ech z Dub�jovice, Mikuláš Petr z Mohelné 
(1395), Theodorik,1087a) mnich kláštera sázavského (1411), kterýž zam�nil své místo 
s_plebánem Martinem z Kozmic (1416). Po odchodu tohoto kn�ze zanikla zdejší farnost a byla 
teprv osazována až po válce t�icetileté. 

Prvním fará�em jmenuje se kn�z František Zbyn�k Binovský (1651 † 1619/452).1088) Týž 
založil první matriku, která se dosud v archivu chová. Poté spravovali r. 1652 administráto�i: 
Augustus z Tábora, jesuité z Hory Kutné, Petr Karel Lukavecký a opat sázavský Benedikt. R. 
1653 byl fará�em Václ. Voj. Bílek z Himmelsteinu,1089) který zde t. r. zem�el. Po n�m následo-
vali Daniel �erný (1653-68), Ji�í Šlechta (1669-70), Jan Stanisl. Dudacius (Duda) do r. 1689. 
Po �as pot�eby vypomáhali zde benediktini sázavští Ji�í Itali, Jan Manner, pak jesuité kutno-
horští Jan Pavlovský, Václ. Akvinas, Ond�ej Ritschio, Petr Karel Vaní�ek, Karel Labuška, 
Václav Salát a kn�z Cukr z Prahy. 

R. 1689 vedli správu fary Norbert Šnajdr, zásmucký františkán, a Václav Bernard Singer, 
který tu pobyl do r. 1692. Za jeho administrace byly 296v chrám� ratajském pok�t�ny dv� Tur-
kyn� a jeden Turek. Byli to vále�ní zajatci, které sem p�ivedl generál Ludvík hrab� z Her-
berwillu, kterýž m�l za manželku Marketku z Talmberka. 

První Turkyn� byla pok�t�na 30. prosince 1689 jménem Marie Polyxena, druhá 6. ledna 
1692 jménem Kate�ina Alžb�ta a Turek pok�t�n jménem Václav Antonín. Kmotrami byly pan-
ny Polyxena a Františka z Talmberka a jich otec Leopold z Talmberka.1090) 

R. 1692 stal se administr. benediktin sázavský Dominik Ptá�ek a pak r. 1693 jako fará� zde 
zem�el. Následoval Václ. Leopold Heselius, šlechtic z Czetwimberku do r. 1696, Jan Jakub 
Chmelvoda (-1698), Ond�ej Ludvík Princ (1698-99), admin. Petr Chrisosthom Perták (1699-
1701), Fr. Jakub Wazman (1701-04), admin. Adam Václ. Císa� (1709-13), Josef �íb (1713-
20), adm. Frant. Albrecht, františkán, Jan Norbert K�íž, �e�ený Kozi�ka (1720-33), Jan Ji�í Ha-
laš (1733-43), admin. a kaplan Jan Ji�í Nykodým (1743-44), Václav Chládek (1744-58), ad-
min. Frant. Zeman (1758), František Gubernator (1759-72), Daniel Frant. Weber (1773-1810), 
Jakub Neubauer (1810-12), admin. Jos. Jevel, Frant. Brabec (1812-14), Vojt�ch Volf (1814-
39), admin. Frant. Wagenknecht, Václ. Jos. Veverka (1840 † 1865), byl také jmenován osob. 
d�kanem, Václav Jos. Rothberger (1866-69), Fr. Šeferna (1869), (1870-73), Frant. Xav. Paták 
(1873-79), Václ. �ermák (1879-88), Antonín Je�men (1888 † 97), Kamil Jane�ek (1897-
1901), Jan Balabán (1901-07), Otakar Hála (1907-11), administrátor Jar. Rud. Pazderka, fará�, 
Alois Janoušek (1912-13), adm. Karel Naxera a Adol f  Je jkal  od r. 1914 fará�em dosud. 

D�jiny Rataj a Pirkštejna. Napsali Blažek a Zavadil. P
vod Rataj dlužno hledati již ve 
XII. století, kdy se tu scházeli okolní lidé na trhy.1091) P�i létech 1263-1289 byl majitelem m�s-
te�ka i hradu Pirkštejna P�ibyslav z Rataj.1092) Po n�m následoval ješt� p�ed uplynutím XIII. 
stol. Hroznata z Husic (Úžic) a Choustníku.1093) Hroznata nabyl v
kol Rataj mnoho zboží, kte-
ré svým syn
m takto rozd�lil:1094) Arnošt obdržel nov� vystav�ný hrad Talmberk, Jenec n�kte-
ré osady v okolí, Záviš hrad Újezdec n. Vltavou a Rataje, vsi Mirošovice a Smilovice, polovici 
vsi Úžic a vesku Ledecko d�dil He�man. 

Hroznata pocházel ze slavného rodu se znakem „lekno“ (vodní r
že - leknín) a ten zdvihl 
se jako purkrabí hradu pražského se svými t�emi syny proti králi a statky jejich byly zabrány a 
darovány arcibiskuství pražskému.1095) 

Ale ani He�man, nejmladší syn, dlouho panství svého neudržel. Provinil se proti �ádu zem-
skému a potrestán byl ztrátou všeho svého jm�ní. P�ipadly tedy Rataje s p�íslušnými obcemi 
králi Václavu II. Ten, cht�je odškodniti biskupství pražské za zboží jemu otcem, králem Ota-
karem od�até, rozkázal panu Hynkovi z Dubé, aby hranice zboží ratajského obešel a tím také 
cenu jeho ur�il. Hynek z Dubé vykonal rozkaz královský 23. kv�tna 1295. Na obcházce byli s 
ním mimo jiné: K�iš�an z Pobipes, Havel z Nespe�ic, Mladota, Václav, Martin a He�man z 
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Podvek, Slavek Jan ze Zbizub, Tomáš a Jan z Ledec. Roku 1295 dne 11. srpna bylo králem 
Václavem postoupeno zboží ratajské právoplatnou listinou biskupu pražskému Tobiáš i  z  
Bech yn� .1096) A tak potomci slavného rodu sešli úpln� na jm�ní. 

297Zdá se, že ani biskupství nebylo dlouho v držení Rataj. Po�átkem XIV. století byly Ra-
taje v držení rodiny Újezd skýc h  z  Kunic . Z této rodiny pošlý Záviš z Kunic zam�nil pan-
ství ratajské s králem Janem Lucemburským (1310-1346) za hrad Újezdec v kraji práchy�-
ském.1097) 

Roku 1325 byly prodány Krakovany a tu v list� daném t. r. sv�d�il Markvart z Ratay. Byl-
li tento p�ídomek dle zdejších Rataj, byl� on tedy jich majitelem, jež mu biskupství postoupi-
lo.1098) Nestalo-li se tak, pak p�ešly Rataje v držení pán
 z Lipé a Pirkštejna snad koupí �i da-
rem od krále Jana Lucemburského. Páni z Lipé byli zvláštní linie pán
 z Lipé a z Dubé, v�tev 
starodávného rodu se znakem „ostrev“ - dv� osekané, k�ížem položené v�tve. 

O p
vodu velikého rodu tohoto byly rozli�né domn�nky a pov�sti. Dalimil dí o n�m:1099) 
„mezi lepšiemi Chval bieše, ostrev na š�ít� nosieše; tu ostrev k jméni p�ijide; le� m� psáti, kak 
ten rod vnide.“ Pak se mluví o 298Smilovi Sv�tlickém, druhu a ú�astníku P�emysla Otakara I. v 
jeho vyhnanství roku 1192-1211.1100) Pozd�jší rodopisci domýšleli se, že Hovora (Dovora), 
osvoboditel knížete Jaromíra z rukou Vršovc
, byl prvním toho rodu p�edkem. Zajímavo je, že 
osobní jméno Hron požívalo v n�m veliké vážnosti, odtud �ast�ji nazýváni Hronovici (Rono-
vici).1101) 

P
vodní sídlo této linie, hrad Sloup, jinak Pergenstein, octlo se v moci cizí. A tu mocný a 
bohatý rod z Lipé hrad i m�ste�ko k tomu jinak velmi zp
sobilé opevnil a na nejnep�ístupn�j-
ším míst� nový hrad vyzdvihl.1102)

V polovici XIV. století byly Rataje postoupeny Janu ze Sloupu, jinak z Pirkštejna a ten již 
r. 1366 zval se pánem na Ratajích a na památku svého rodu pojmenoval zadní hrad ratajský 
P i rkš t e jnem.1103) 

Z té doby asi pochází krásn� vytesaný znak Hronovic
 (ostrev) nalezený p�i stavb� silnice 
a zazd�ný na ohradní zdi starého h�bitova ratajského. 

Prvním držitelem Rataj z toho rodu byl J ind � i ch  z  Lipé, který mocn� zasáhl svou rukou 
do d�j
 naší vlasti. Roku 1304 a po t�ech letech po druhé hájil spolu s jinými pány �eskými 
pokladnici království �eského - Horu Kutnou proti Albrechtovi Rakouskému. Jind�ich z Lipé 
a Jan z Vartemberka hrdinn� uhájili nejen Hory Kutné, ale i celého království. R. 1309 se 
zmocnil se svými p�áteli m�st pražských, p�inutil slabého krále Jind�icha Korutanského, aby se 
odst�hoval na Staré m�sto pražské a sám ve jménu jeho ujal se vlády. 

Jind�ich Korutanský povolal brzy z Korutan a Bavor nové žoldné�e a ti zemi zle hubili. Po 
p�íchodu jejich Jind�ich z Lipé dne 27. listopadu 1309 zbaven byl ú�adu královského podko-
mo�í (t. j. finan�ního ministerstva té doby); nicmén� když složil �ádné ú�ty z ú�adování svého, 
král uznal spravedlnost osobních požadavk
 jeho v úhrnu 10.320 h�iven st�íbra.1104) 

Zbavení ú�adu podkomo�ského bylo asi p�í�inou ve�ejného odstoupení Jind�icha z Lipé od 
krále. Již roku 1309 sú�astnil se Jind�ich poselství ku králi n�meckému do Norimberka s jiný-
mi �eskými pány, nabízejíce synu jeho Janovi �eské království s podmínkou, aby vstoupil v 
manželství s kn�žnou Eliškou. 

Téhož roku zmocnil se znovu Prahy a vyhnav odtud žoldné�e krále Jind�icha Korutanské-
ho, uvedl do �ech a na stolec královský povznesl Jana Lucemburského (1310). 

Od té doby stal se Jind�ich z Lipé rádcem krále Jana. Za �asté nep�ítomnosti královy obsta-
rával správu celé zem�. Ale brzy zneužíval svého postavení. Král Jan pot�eboval na své výboje 
a hlu�né radovánky p�i cizích dvorech mnoha pen�z. Proto dával za své nep�ítomnosti �echy 
spravovati tomu, kdo mohl mu dáti najednou nejv�tší sumu pen�z. Nájemce takový, jakožto 
král
v nám�stek, vydíral pak ty peníze na obyvatelstvu domácím. Zpravidla býval jim Jind�ich 
z Lipé nebo n�který syn jeho, po p�ípad� aspo� n�kdo z jeho p�átel. 

Jind�ich z Lipé po�al se tedy obohacovati z korunních d
chod
. Tak m�l odvád�ti králi 
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týdn� p�t set h�iven st�íbra z dol
 kutnohorských, ale on odvád�l oby�ejn� jen 20 neb i 16 h�i-
ven. 

299Ješt� citliv�ji zasáhl v záležitosti dvorní. Jind�ich hled�l dojíti p�ízn� královny vdovy, 
Alžb�ty Hradecké, jíž pat�ila v�nná m�sta: Hradec, Jarom��, Chrudim, Mýto a Poli�ka. Alžb�-
ta nežila s královnou Eliškou ve valné lásce, takže dv
r pražský a hradecký byly tábory nep�á-
telské. 

Snaha Jind�ichova nez
stala bez ú�inku a statný a dvorský pán rád byl vid�n na dvo�e 
Hradeckém, takže klevetní jazykové vid�li v pánu z Lipé již soka samého krále a druhého Zá-
više. 

Libov
le jeho dostoupila kone�n� takového stupn�, že král Jan dal jej dne 26. �íjna 1315 
na hrad� pražském zajmouti a uv�zniti na hrad Tey�ov. Z toho vypukla domácí válka. Celé 
mocné pokolení Hronovic
, �ili jak tehdy se �íkalo, celá „Ostrev“, páni z Lichtenburka, z Du-
bé, z Housky, z Lib�šic, z P�ibislav�, ze Žleb
v a jiní a s nimi všichni p�átelé vzácného v�zn�
zdvihli se proti králi. I královna Alžb�ta ujala se Jind�icha a dala osaditi proti králi svá v�nná 
m�sta, krom� Vysokého Mýta, Jarom��e a Poli�ky, jež p�istoupila dobrovoln� ku stran� králo-
v�. Válka trvala rok (1316) a skon�ila smírem. Králi byly vráceny korunní statky, jež si šlechta 
neprávem p�isvojila a Jind�ich z Lipé propušt�n ze zajetí. 

Roku 1317 odebral se král Jan do N�mec a odevzdal vládu královn� Elišce. Za jeho nep�í-
tomnosti znovu vzbou�il se Jind�ich proti královn� Elišce, takže byla nucena prchnouti s d�tmi 
na hrad Loket. Zv�d�v to král, p�išel s vojskem sebraným v cizin� a plenil statky odbojných 
pán
. Kone�n� na sn�mu v Domažlicích (1318) došlo ku smíru. Jind�ich z Lipé op�t ustanoven 
správcem královských m�st �ili podkomo�ím a pán
m statky byly ponechány. D
ležitý ten 
ú�ad byl d�di�n� ponechán i rodu jeho, jenž jej tém�� bez p�erušení až do r. 1620 zastával. 

300Od svého nového povýšení stal se Jind�ich z Lipé nejd
v�rn�jším p�ítelem krále Jana. 
Od té doby rozhodoval tím neobmezen�ji, �ím v�tší byla králova d
v�ra. Také vyznamenal jej 
král, že jednu ze svých p�íbuzných, Anežku z Blankenheima, provdal za nejstaršího jeho syna 
Jind�icha Železného. 

Poslední léta žil Jind�ich jako královský hejtman na Morav�, nejspíše ale proto, aby byl 
blízko královny Alžb�ty Hradecké, kteráž p�ebývala od roku 1319 nejvíce v Brn�. Tam také 
zem�el 26. srpna 1329 a pochován za velikého ú�astenství v novém chrámu „kláštera Králové“ 
na Starém Brn�.1104a) Smrti jeho nejvíce litovala královna Alžb�ta. Opat zbraslavský Petr píše, 
že bolest její pro smrt milá�ka jejího byla tak veliká, že všichni se zhrozili velikého ná�ku, jaký 
vedla. 

Jind�ich z Lipé zanechal �ty�i syny: Jana, Jind�icha, Bertolda a �e�ka. D�dicem Rataj stal 
se vyšehradský probošt Ber to ld  z  Lipé.1105) Zastával od roku 1336 s d
stojenstvím pro-
boštským spojený ú�ad nejvyššího maršálka a po odchodu krále Jana Lucemburského do Fran-
cie (1337) jmenován byl zemským hejtmanem. Bertold z Lipé zdržoval se �asto na Ratajích. 
Za n�ho p�ipomíná se poprvé kostel v Ratajích, jenž již d�íve asi stál. Že kostel již p�ed r. 1336 
stál, jest jisto, nebo� jmenovaný probošt Bertold dne 10. kv�tna 1345 osvobodil mlýn ratajský, 
nyní B�e�k
v, ode vší roboty pro kostel ratajský.1106) 

Vypravuje se, že prý kostel ratajský stával na míst�, kde jest nyní zahrada správce panství 
ratajského a na blízku že byl h�bitov a to na stran� k m�ste�ku obrácené. Že tato pov�st není 
lichou, vysvítá z toho, že na jmenovaných místech byly vykopány kosti mrtvol. Na zahrad�
obchodníka pana Hrubce vykopána byla celá lidská kostra. Ovšem, že nález kostí lidských v 
on�ch místech mohl by míti p�í�inu jinou, ale pravd�podobn�jší jest domn�nka prvá. Fara stá-
vala na míst�, kde je nyní d
m �ís. 37. mezi hostincem „na Pošt�“ a domem p. Hrubce. 

R. 1346 se pánové z Lipé o všechny statky svoje rozd�lili. Na �tvrtý díl p�ipadlo zboží dí-
lem v �echách, dílem na Morav� ležící, t. „hrad y ra ta j ské“ s m�ste�kem, m�sta Bludov, 
Šumperk a Jeví�ko, vsi Kornice, St�ít�ž, Humpolec a hrad olomu�anský u Blanska; avšak tak, 
že statky Jind�ichovy (syn Jan
v), Bertoldovy a �e�kovy nedílné z
stávaly a všem t�em nále-
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žely spole�n�.1107) Bertold zem�el r. 1347 a statky p�ipadly pak �e�kovi z Lipé. Nedílnost 
statk
 t�ch nez
stala dlouho, nebo� brzo �en�k byl ze všech spolk
 propušt�n a z
stala mu jen 
�ást zboží ratajského a n�které statky moravské.1108) Spole�nou vládu zavedli sob� r. 1347 a 
brzo na to ji rozvázali.1109) 

�en�k z  Lipé stal se (1349) po smrti Jind�icha z Lipé nejvyšším maršálkem království 
�eského. Mezi tím byly mu Rataje r. 1349 pro dluhy zastaveny a t�mito zástavními pány, zdá 
se, že byli Hynek z Vlašim� a Janek ze Šelnberka, na jejichžto p�ímluvu osvobodil ob�any ra-
tajské od robotování pro kostel ratajský.1110) Statky odkázal svým t�em d�tem: Janovi, Smilovi 
a Elišce (1360). 

Starší Jan �i Hanuš , �e�ený P tá�ek, m�l v držení Polnou a po brzké smrti bratra Smila 
také Rataje. I p�ijal od svého oblíbeného sídla, hradu Pirkštejna, p�íjmí „z Pirkštejna“. Zde na 
hrad� Pirkštejn� ztrávil nejv�tší �ást 301svého života a z�ídil p�i kostele ratajském kaplanství. 
Daroval r. 1371 kostelu lán pole v Ježovicích, aby fará� zdejší živil za to jednoho kaplana a 
p�ed hlavní oltá� z�ídil v��nou lampu, aby ho�ela za spásu duše jeho a manželky, jakož i blahé 
pam�ti �e�ka z Pirkštejna otce, Juty matky naší milované, Smila bratra našeho, Elišky, sestry 
naší atd.1111) 

Z popisu diecése pražské, jejž dal sepsati arcibiskup Arnošt z Pardubic v letech 1344-1350, 
jest patrno, že fara Rataje pat�ila tehdy dekanátu kou�imskému. V té dob� vyskytují se již i v 
okolí kostely v Podvekách sv. Havla (1358), v Úžicích (1373), ve Vav�inci (1359), v Uhl. Ja-
novicích (1359) s vlastními fará�i. 

Jan �i Hanuš z Pirkštejna zastával po dlouhý �as ú�ad p�ísedícího soudu zemského a nazý-
val se již r. 1366 pánem na Ratajích.1112) Zem�el ku konci XIV. století ustanoviv d�dici statk

syny Hanuše a Hynce. 

Hanuš  P tá�ek z  Lipé a  P i rkš t e jna  žil zprvu v rozbroji s králem Václavem IV. 
(1378-1419). Podnikal na vlastní p�st �asté výlety do okolí a škodil velmi statk
m králov-
ským, m�st
m i klášter
m, krátce �e�eno, oblíbil si �emeslo loupežnické, �ímž mnoho cti své-
mu jménu nep�idal. 

Zem� �eská byla postižena tehdy mnohými pohromami. Král Václav IV. byl kone�n� i do 
v�zení zavle�en a tu mnozí rytí�i používajíce nep�ítomnosti královy, po�ali pokojné cestovate-
le p�epadávati a olupovati, �ímž jména ne práv� �estného „loupežník
“ si vydobyli. Bratr krále 
Václava IV. Zikmund, cht�je u�initi p�ítrž t�mto nešvar
m, p�itáhl s velikým vojskem do �ech 
a mnohé z on�ch hrad
 loupežných zbo�il. Takový osud stihl též hrad 302Talmberk, jehož maji-
telem (vlastn� uchvatitelem, nebo� vyhnal posádku talmberskou a Diviše z Talmberka ve v�-
zení držel) byl jakýsi Havel Medek z Valdeka, sídlící r. 1349 na hrad� Tejnici nad Sázavou. 
Pov�stný loupežník Racek Kobyla, jehož král Zikmund se svými Uhry stíhal, prchl na hrad 
Skalici. Tento hrad byl od Uhr
 brzy obsazen a on vší nad�je na vít�zství zbaven, byl nucen se 
vzdáti, prchl v noci na hrad Talmberk a zahnav tehdejšího majitele Havla Medka z Valdeku, 
sám jej obsadil (1402). 

Král Zikmund mezi tím ztroskotav hrad Skalici, pronásledoval rytí�e loupežného Racka i 
na hrad Talmberk, jej dobyl a stejný osud hradu Skalice mu p�ipravil. Racek Kobyla prchl od-
tud na hrad ratajský, kdež byl od stejn� smýšlejícího Hanuše z Pirkštejna s otev�enou náru�í 
p�ijat. Oba pak spole�n� s Erhardem z Kunštátu prý mnohých p�kných šr
tek prod�lali. Král 
Václav IV., a� dobrák, p�ece uznával, že všeho moc škodí a dal oba Hanuše i Erharda na den 
7. b�ezna 1406 do Prahy p�ed zemský soud p�edvolati, aby se ze svých �in
 zodpovídali. Ni�e-
ho tím nebylo docíleno. Hanuš Ptá�ek snad slíbil pokojn� se chovati, ale myslel jinak, nebo�
brzy na to za�al na novo a h
�e, takže roku 1407 m�l Lacek z Krava�, p�ítel domu z Lipé co 
d�lati, aby rozezleného krále udob�il a k smírnému narovnání p�im�l. Ale Hanuš, a� na n�jaký 
�as ustal, p�ec brzy své oblíbené �emeslo provád�l a to v takové mí�e, že z daleka vyhýbáno 
Rataj
m jako místu zlopov�stnému. Kone�n� roku 1407 dne 14. �íjna smí�il se s králem slíbiv 
se pokojn� v zemi chovati.1113) 
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Ale mír dlouho nepanoval; nebo� Hanuš zase své �emeslo opakoval. Když r. 1410 král 

Václav žádal berni, píše Jind�ichovi z Rožmberka, že vyvadil 4 hrady, a to Lichtenburk, Lom-
nici, Tachov a Rata je .1114) Takové opat�ení Hanuše p�ec zastrašilo. Brzo potom hlásil se pra-
vý d�dic zboží ratajského Jan Ptá�ek z Pirkštejna a z Polné a dal t. r. Hanuše, Hynka a �e�ka 
na soud, aby mu Rataje vydali. Dne 1. února 1412 vynesli mocní oprávcové (ubrmanové) takto 
za právo: Hanuš má ve 4 ned�lích postoupiti vše, což k ratajským hrad
m a m�stu i zboží, kte-
ré k tomu náleží. Za škody, ježto Hanuš „brán�  p án�  P tá�ko vo  zbož í“ má, obdrží ves 
Senohrady a 50 h�iven st�. za odstoupení Rataj.1115) 

Co se stalo s jeho soudruhem Rackem a kdy se od Hanuše odlou�il, není známo. V d�ji-
nách však uvádí se to jméno r. 1414, kdy Racek Kobyla stál v p�ízni krále Václava IV. Racek 
totiž poslán byl od krále na Hory Kutné, aby tam vyzvedl od správce dol
 povinnou da� králi. 
Tam byl Racek nejspíše pro zpupnost zabit. V té dob� zastával již Hynek Ptá�ek ú�ad nejvyš-
šího maršálka. 

Hanuš Ptá�ek zem�el roku 1420. Rataje m�l v držení po jeho smrti Hynce P tá�ek  z  
P i rkš t e jna , nejslavn�jší z držitel
 Rataj. Avšak brzo se ukázalo, že Hynce Ptá�ek jest muž 
znamenitý, když postavil se v �elo veškeré strany podobojí a byv prve katolíkem stal se za ne-
dlouho Husitou v pravém toho slova smyslu. Pravilo se, že z v
le jeho jediného býval pokoj v 
�echách. Byl� to muž bystrého rozumu a mysli vysoké, byl� vždy hovorný a veselý.1116) 

Po smrti krále Albrechta usiloval Hynce Ptá�ek i jeho strana ne�ekati, až nedosp�lý syn 
Albrecht
v Ladislav Pohrobek dosp�je, ale aby se stal v �echách hned n�kdo králem, jenž by 
dostáti mohl danému slovu a splniti sliby kdysi císa�e Zikmunda, aby zavládl nový po�ádek dle 
zásad v�tšiny národa. 

303Ob� strany, jak Ptá�kova tak i strana Rožmberkova a Menharta z Hradce, smluvily se 
povolati sn�m obou stran v pátek Nového léta 1440 do Prahy a tam se uraditi, koho by m�li 
voliti králem.1117) Na tomto sn�mu drženém na radnici starom�stské u�in�n smír o všechny po-
savadní rozep�e, obojí strana od svého zvolence upustila a ustanoveno, aby v dob� bezvládí 
všechna správa vykonávána byla krajskými hejtmany. 

V kraji kou�imském zvolen byl Hynce Ptá�ek ratajský a 17. b�ezna 1440 na sn�mu �áslav-
ském zvolen byl vrchním hejtmanem,1118) kterýmžto d
stojenstvím nabyl ješt� v�tší moci a 
vážnosti. Za jeho nám�stka zvolen Jan �abelický ze Soutic, p�ítel Ptá�k
v od mladosti. 

P
sobením Ptá�kovým uzav�eno bylo na sn�mu v Praze (1443) vypraviti posly k císa�i 
Fridrichovi s ur�itou žádostí, aby jim Ladislav byl vydán. Vyjednávání o dalších záležitostech 
strany podobojí m�lo se díti na sn�mu v Dob�íši. I pan Hynce Ptá�ek vydal se již na cestu, ale 
zachvácen byv t�žkou nemocí, p
ldruhé míle od sídla svého Rataj, musel se vrátiti dom
 a zde 
dne 27. srpna 1444 náhle skonal a pochován v krypt� pod kostelem. 

Byla to ohromná ztráta nejen pro stranu horlivých, ale i pro celý národ, nebo� jedin� on byl 
schopen zjednati vlasti pokoj bez prolévání krve. Ztráta znamenitého hejtmana byla nahrazena 
v
dcem stejn� schopným a také tak váženým, a� ješt� mladým - Ji�íkem z Kunštátu a Po-
d�brad. 

304Hyncem Ptá�kem vym�el rod jeho po me�i. Vdova jeho, paní Anna z Hradce, vdala se 
po dvou letech za Jind�icha z Michalovic. Poru�níkem nezletilé dcery Žofie ustanoven byl1119) 
Jan �abelický ze Soutic, který se stal brzy hejtmanem kraje kou�imského. Za jeho správy 28. 
srpna 1447 m�ste�ko Rataje neopatrností �eled� vyho�elo. �abelický sídlil z v�tší �ásti na Ra-
tajích, kdež r. 1463 svou sli�nou schovanku Žofii1120) provdal za knížete Viktorina z Minster-
berka, syna krále Ji�ího z Pod�brad. Tím s�atkem dostaly se hrady Polná, P�ibyslav, Ronov, 
Rataje a Pirkštejn po smrti Žofie knížeti V iktor ino vi  z  Mins te rberka. Téhož r. ješt� kní-
že Matyáši z Brtnice, písa�i svému, obnovil list na osvobození domu v Ratajích, kterýž m�l od 
Jana ze Soutice, ale jemu i s domem a m�ste�kem sho�el.1121) 

Kníže Viktorin, nejstarší syn krále Ji�ího z Pod�brad (1458-1471), proslul jako state�ný 
vojev
dce ve válkách, které musel vésti král Ji�í s neposlušnými poddanými a s králem uher-
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ským Matyášem. Zden�k ze Šternberka zdvihl z uražené hrdosti a neukojné zištnosti odpor 
proti dávnému p�íteli svému, králi Ji�ímu, a tím zavdal podn�t k válce ob�anské. P�idržel se 
krále uherského Matyáše, jenž cht�l koruny �eské dosáhnouti k rad� papežské. Vložil tedy 
houfy žoldné�
 svých na hrad �eský Šternberk. Viktorinovi bylo uloženo oblehnouti hrad 
Šternberk, jenž byl krom� jiných hrad
 v �ervenci 1467 dobyt. 

Viktorin nedo�kal se pádu hradu. Brzy odtud odtáhl s vojskem proti Slezan
m do Kladska, 
nad nimiž zvít�zil 16. �ervna t. r. Odtud táhl na Moravu, osvobodil Špilberk od vojska m�st-
ského obležený a porazil Brn�nské. Za�átkem roku 1468 táhl dle rozkazu otcova do Rakous 
proti císa�i a zvít�zil. Po návratu na Moravu obsadil T�ebí�. Když pak nemohl ubrániti m�sta 
proti Uhr
m, vyvedl vojsko své 14. kv�tna na klášter nad m�stem a odtud se v noci z 5. na 6. 
�ervna s v�tšinou vojska š�astn� skrze Uhry probil. 

R. 1469 dne 27. �ervence m�l sch
zku v m�st� Vesel í  n. Moravou se svým švakrem Jin-
d�ichem z Lipé. P�epaden byl náhle Uhry, po state�ném odporu zajat a do Uher odvezen,1122) 
na�ež musel králi Matyáši statky své v �echách, zejména m�sto Kolín, hrad a celé panství ra-
tajské postoupiti a podvoliti se mu, napotom sloužiti jako králi a pánu svému.1123) Teprv 23. 
prosince r. 1479 jej král Matyáš z tohoto závazku propustil a s ním o Rataje 305smlouvu u�in�-
nou za neplatnou prohlásil.1124) Mezi tím p�ešly Rataje zp
sobem neznámým v držení �e�ka 
Kuny z Kunštátu, který je roku 1475 ješt� držel.1125) Zdá se pak, že Viktorin nabyl op�t d�di�-
ného práva svého, a� s bratrem Jind�ichem mnohé nesnáze a r
znice byly.1126) 

Teprv 22. listopadu 1486 u�inili oba brat�i narovnání tak, že Viktorin Bernardovi Oplovi 
2000 kop gr. �. zaplatil, za které Opl panství v zástav� držel a užíval, a panství ratajské mu na-
potom vráceno bylo. 

A kníže Viktorin z Minsterberka prodal panství své r. 1487 Bohuslavu ze Švamberka a na 
Zvíkov�; oba dvory popl. s m�ste�kem Ratajemi a vesnice: Kozojedy, Mirošovice, Ledecko, 
Úžice s podacím, Sta�kovice (�erné Bláto), Smilovice, Opatovice, Malovidy, Ježovice, Mako-
lusky, Út�chvosty, Litichovice i s p�ísl. za 3000 kop pr. gr. ale vymíniv sob� z prodeje troje 
hony na pustin� b�ezinami a v�esem porostlé u �erného Bláta k držení a užívání Bernardu 
Oplovi z Fictum. To stalo se r. 1487 ten pond�lí p�ed sv. Vítem.1127) 

Bohuslav ze Švamberka byl jako kníže Viktorin v�zn�m krále Matyáše. I on r. 1479 byl 
propušt�n z v�zení uherského a žil pak v odlou�enosti na svých zámcích. Zem�el r. 1499 dne 
15. února na Boru a tam v kostele sv. Mikuláše pochován. Ze 4 syn
 zem�eli t�i p�ed otcem a 
ratajské zboží d�dil nejmladší syn Jind�ich, kterýž odstoupil Rataje, Bor a Domažlice 18. kv�t-
na 3061493 Kriš to fu  ze  Švamberka, jenž se trvale usadil v Ratajích. Oženil se roku 1505 s 
Magdalenou rozenou ze Šellenberka († 19. dubna r. 1508), po druhé (20. listopadu 1508) s 
Anežkou Bezdružickou z Kolovrat. Roku 1513 p�ikoupil hrad Orlík a po smrti strýce Jind�icha 
(† 1523) zd�dil i zámky Švamberk a Zvíkov. Témuž Krištofu ze Švamberka žaluje Zden�k z 
Bošína, purkrabí na Ratajích, že nem
že dobýti platu na Nešperákovi z Rataj.1128) R. 1524 u�i-
nil sm�nu s Václavem Rob mh apem ze Su ché, tak že tento: v Ratajích hrad a druhý hrad 
�e�ený Pirkštejn a m�sto, tudíž p�i t�ch hradech vesnice Kozojedy, Malovidy, Ježovice, Út�-
chvosty, Sta�kovice, Smilovice, Mirošovice, Opatovice, Makolusky, Litichovice a Želives celé 
v Úžicích, Ledecku a Hoštalovicích což tu m�l i s p�íslušenstvím obdržel a onen zase tvrz po-
blíž Strakonic ležící Sudom�� s vesnicemi Sudom��í, Ražicemi a Humny.1129) - Panství své 
Robmhap rozší�il o vesnice Chmelišt� a Vav�inec, které p�ikoupil.1130) Robmhap zde nedlouho 
panoval; prodal� Rataje 3. února 1528 za 6500 kop pražských groš
1131) rytí�i Lad i s l avo vi  
Maleš i ckému z  �ernožic  se všemi dávkami a robotami, jehož potomk
m náležely p�es 
p
l století. Purkrabím jmenován Ambrož z Pilbína.1132). 

Vladykové Maleši�tí z �ernožic m�li v držení Rataje za panování krále Ferdinanda I. 
(1526-1564). Ve znaku svém m�li hada �ty�ikrát svinutého, nad zav�enou p�ílbou sedm pštro-
sích per, z nichž p�t prost�edních had �ty�ikráte otá�í. Týž znak ud�len i Rataj
m. Pe�e� se 
znakem dosud chová se v majetku Rataj. Ladislav Malešický z �ernožic, který zem�el v �ase 
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asi 1533-37,1153) m�l s manželkou Barborou, rozenou z Ostrova, t�i syny: Viléma, Václava a 
P
tu, dceru Johannu, provdanou za rytí�e Markvarta z V�žník. Ze syn
 zem�el nejd�íve Vilém 
(1541), po n�m v krátkém �ase P
ta a pánem na Ratajích stal se r. 1544 Václav Maleš ický 
z  �ernožic . Týž p�ikoupil v druhé polovici XVI. století od Diviše Slavaty z Chlumu a Ko-
šumberka hrad Talmberk (pustý zámek) s vesnicemi Talmberkem, �ekanovem, Chrastnou a 
díly ve vsích Karlovicích, Ledecku a Úžicích s podacím kostelním i s p�íslušenstvím.1134) Od 
té doby z
stává Talmberk s panstvím ratajským spojen. 

R. 1577 postupuje P�ibík Sekera ze Sed�ic na Jest�íbci Smilovi z Hod�jova na Chot�šicích 
a manželce jeho Anežce, roz. z Nemyšle, práva svého, kteréž má ke 1400 kop. gr. �. na d�dic-
tví Václava Malešického z �ernožic a na Ratajích, zámku a m�ste�ku, na vsích Vav�inci, 
Chmelišti a Smilovicích. 

Juxtou r. 1620 Bernard ml., Bohuslav a Adam, brat�i z Hod�jova, na Konopišti, Teynci n. 
Sáz. pravnukové a Smil z Hod�jova na Tloskov� též pravnuk postoupili práva svého na n� p�i-
šlého k polovici summy nadepsané Ji�ímu z Talmberka, nejvyš. komor. král �eského. 

Václav Malešický odkázal p�ed smrtí (1571) Rataje synu Jan ovi  Maleš i ckému  z  
�erno žic . Týž zasnoubil se s Veronikou z �í�an. Záv�tí 30. dubna 1580 vyhotovenou odká-
zal statky d�tem: Václavovi, Janovi, Ladislavovi, Magdalen� a Kate�in�. Poru�níky byli Miku-
láš z �í�an, Václav z V�žník, Jan Be�kovský ze Šebí�ova na Mratín�.1135) Tento Jan Malešický 
z�ídil sob� a své rodin� v kostele ratajském hrobku (1579). Kámen, jenž kryl n�kdy vchod do 
této hrobky, jest zazd�n v pilí�i k
ru a má nápis: 

„Sob� a rodu svému k odpo�ívání tento poh�eb dal vystav�ti já, Jan Malešický z �erno-
žic.“ Uprost�ed kamene vyryt jest rok 1579 a znak rodu Malešických. 

307Rataje dostaly se �ejko vi  z  Olbramo vic , jenž m�l za manželku Magdalenu, dceru 
Jana Malešického. Po její smrti († 1593) spravoval statky zpo�átku sám, pozd�ji dostaly se 
dce�i Veronice, provdané za Mikuláše H �ana z  Haraso va. Kone�n� pro dluhy p�ešly na rod 
Š ternberský a po n�jaký �as p�echázely p�ímo z ruky do ruky. 

Paní Veronika ze Šternberka koupila Rataje 19. �íjna 1604 za 61.400 kop míš.1136) Již roku 
1609 jmenuje se však držitelem Rataj Ferdinand,1137) purkrab� z Donína, president nad apela-
cemi a nejvyšší hofmistr král. �eského († 1616).1138) 

Císa� Rudolf II. povolil 16. dne m�s. kv�tna 1610 k žádosti Ferdinanda z Donína, pána na 
Ratajích atd., dva výro�ní trhy m�ste�ku Ratajím. Týž pán z Donína zapsal své manželce Mar-
két� roz. Tr�kové z Lípy a na Chrasti, kterou r. 1607 k manželství pojal, 10.000 kop gr. �. na 
svých statcích.1139) Po smrti jeho p�ipadlo zboží ratajské jeho bratru Janu, purkrabímu z Doní-
na, kterýž je 3. dne m�s. �ervna r. 1611 za 72.000 kop gr. míš. prodal pí. Markét� z Donína, 
roz. Tr�kové z Lípy.1140) Tr�kovna provdala se roku 1615 za Ji�íka z Talmberka. R. 1623 p�i-
koupila z konfiskace statek �erné Bláto.1141) Když r. 1627 byly Rataje od roznícených sedlák

zpustošeny, prodala je r. 1628 rytí�i Janovi de Vitte z Lilientálu za 60.000 kop gr. míš.1142) 

308Po smrti Jana de Vitte stala se majitelkou Rataj vdova Anna rozená z Glouchova, která 
zboží ratajské prodala i s Kácovem pí. Benign� Kate�in� z Lobkovic,1143) od níž Rataje koupil 
20. zá�í (vklad) r. 1636 Bed�ich z Talmberka, president nad apelacemi, za 70.000 zl. rýn-
ských.1144) Touto koupí p�ešly Rataje po dlouhý �as v majetek rodiny z Talmberku. 

Ke zboží tomu náleželo tehdy: Zámek a m�ste�ko Rataje Hrazené, pustý zámek Talmberk, 
vsi Ledecko, �ekanov, Chrastná, Úžice, Smilovice, Sta�kovice, Mirošovice, Opatovice, Ma-
kolusky, Podveky, �ást Zbizub, Tlu�e�, Lžovice (?), Malovidy, Chmelišt�, Vav�inec, dvory v 
Út�chvostech, Vraníku a �erném Blát�. 

Pánové z Talmberka, starobylá rodina panská, nyní vym�elá v�tev starodávného rodu 
„lekna“ a tudíž sp�ízn�ni s pány z Kúnic a Martinic. P�íjmí své vzali od stejnojmenného hra-
du Talmberka, který založil r. 1280 pan Hroznata z Choustníka a Úžic, nejvyšší purkrabí král. 
�eského, pro syna svého Arnošta, p�edka šlechtického rodu z Talmberka. 

Bed�ich �i Frydrych z Talmberka zasahoval mocnou rukou v události své doby. Byl dob-
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rým státníkem, jenž š�astn� prod�lal bou�livá léta 1618-1620, za�ež byl za odm�nu v�rnosti od 
císa�e Ferdinanda II. jmenován presidentem soudu apela�ního a nejvyšším sudím království 
�eského (1625). Z manželství jeho s Ma�í z Lobkovic pošli synové František Vilém a Jan Ar-
nošt Eusebius a dv� dcery Polyxena Marie a Alžb�ta Eusebie. Po smrti své (13./X. 1643)1145) 
odkázal Rataje a Nemyšl Františkovi Vilémovi a Janovi Vlašim, Domašín a V�žníky. Franti-
šek ujav se Rataj oženil se s Voršilou z Pappenheimu na B�ezin� a zd�dil po svobodném bratru 
Janovi i jeho statky. Spojené zboží držel do r. 1663,1146) kteréhož roku v zá�í postoupil je své-
mu synu Františku Maxmiliánovi, kterýž m�l za manželku Evu Kustošovnu ze Zub�í a z Lipky 
a roku 1675 starý zámek úpln� p�estav�l. Zem�el 1701 v den 16. m�s. února jako rada soudu 
dvorského a komorního. Za jeho vlády zu�il v zemi �eské mor a také mnoho lidu na Ratajsku 
ranou morovou se sv�ta sešlo. V Ratajích byla první ob�tí moru Eva Kustošovna, manželka 
pána ratajského.1147) 

Tento pán na Ratajích, �erném Blát�, T�ebovli a Talmberku míval �asté spory o honitbu s 
pány �ernokosteleckými. Aby bylo jednou spor
 t�ch konec, vyslal 22. dne m�s. kv�tna r. 
1687 do Kostelce nad �ernými lesy svého obilního písa�e Jana Sobotku k jednání o myslivost 
s plnomocn�nými ú�edníky knížete Lichtenštejna. A u�in�no také narovnání, že hranice obce 
vranické nesmí Kostele�tí p�ekro�iti. Actum ut supra. Podpisy a pe�eti.1147a) 

Po Fr. Max. následoval v držení panství syn jeho Jan  Fran t .  Ludvík z  Ta lmb erka. 
Nedlouho po smrti otce svého Fr. Maxmil. Leop. z Talmberka následovala téhož na v��nost 
dcera jeho Polyxena, baronka z Ty�i, ve v�ku 35 let v Libini (1703). Dle p�ání svého v testa-
mentu projeveného bylo mrtvé t�lo její do Rataj p�evezeno a zde 8. �ervna 1706 v téže krypt�
po bok svým rodi�
m k v��nému spánku uloženo.1148) Z fundace od ní založené (2000 zl.) po-
žívají fará�i ratajští d
chod 120 zl. ro�n�, za�ež povinni jsou každého týdne �ísti t�i mše sv. za 
Frant. Leop., za Evu a za Polyxenu z Ty�i.1149) 

Nástupci Frant. Leop. Maxm. z Talmberka Janovi nevedlo se asi valn�, nebo� p�evzal ot-
covských dluh
 50.000 rýn. a bratru m�l vyplatiti 70.000 fl. a proto již r. 1709 vyskytuje se na 
zdejším panství sekvestor jistý František Poš. Jan z Talmberka prodal již r. 1712 veškeré své 
zboží Václavu Oktavia309novi hrab�ti ze Vchynic a Tetova, který starý sešlý hrad Pirkštejn ko-
lem r. 1713 na farní d
m p�estav�ti dal a panství své synu Josefu Janovi Maxmilianovi, pánu 
na Sloup� atd., rytí�i �ádu sv. Jana, postoupil.1150) 

Jan z Talmberka zem�el r. 1730 bezd�tek v Horosedlicích. Starší bratr František m�l s Fe-
licitou, roz. z Vrtby, syna Josefa Václava a t�i dcery; odebral se do Slezska, kam se byla jeho 
dcera Terezie roku 1728 vdala za Václava Leop. Šípa z Branice († již r. 1731 v Opav�). Jeho 
syn Josef, poru�ík p�šího pluku, zem�el také v Horosedlicích roku 1735 jako poslední potomek 
starodávného rodu svého.1151) 

Vzácnou památkou rodu Talmberského jest tak zv. Talmberský kodex, chovaný v �eském 
Museu. Jest to rukopis na vel. papí�e 445 list
, psán pro pana Jind�icha z Hradce, nejv. purkra-
bí pražského v letech 1503-06. Kniha ta obsahuje nejbohatší sklad jak listin pro správu zem-
skou d
ležitých, tak nález
 soudu zemského od roku 1320 do prvních let století XVI.; jest to 
jeden z nejp�edn�jších skvost
 st�edov�ké literatury. Jakým zp
sobem dostal se kodex rodu 
Talmberskému, není známo. Roku 1678 dal jej Jan František svob. pán z Talmberka bratru 
svému Janu Fr. Krištofu z Talmberka, biskupu královéhradeckému, žádaje jej, aby si jej na 
památku ponechal, a aby rodin� Talmberské nikdy nebyl odcizen. Pozd�ji dostal se vzácný ru-
kopis do knihovny arcibiskupské a pak do knihovny Musea království �eského. Palacký uve-
�ejnil mnoho listin z tohoto rukopisu a všude podotýkal, že výpis u�in�n z kodexu Talmber-
ského. Uchoval tím památku, že rodin� té náležel, i když ona již vyhynula. 

310R. 1719 13. ledna p�ipadly Rataje Hrazené1152) �tvrtému synu hrab. Š t�pánovi  Vi -
lému  Kin skému ze Vchynic a Tetova, pánu na Ratajích, Talmberku, Chocni, Chocenici, 
Rychenburku, Rosicích, Ú�eticích a B�ezovicích.1153) Št�pán hrab� Kinský byl tajným radou J. 
M. C. a komo�ím, r. 1733 stal se nejvyšším zemským maršálkem, místodržitelem, od roku 
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1737 nejvyšším komo�ím a nejv. hofmistrem král. �eského. Roku 1721 byl mimo�ádným vy-
slancem u cara Petra I. v Moskv�, u krále Augusta II. v Polsku, též u francouzského krále 
Ludvíka XV. Pro veliké zásluhy povýšen byl roku 1746 do stavu knížecího. Zem�el 12. b�ezna 
1749 jako rytí� zlatého rouna a pochován v Praze. 

Syn a d�dic Rataj Jan  Maxm.  hr .  Kinský, rytí� �ádu sv. Jana, zdržoval se �asto mimo 
�echy. Za jeho nep�ítomnosti spravoval panství kníže Fr. Josef Kinský a po smrti jeho, man-
želka Leopoldina, rozená hrab�nka z Palffy. Roku 1755 p�ipojil k Rataj
m p�ikoupený statek 
Uhlí�ské Janovice. Ale již 1. �ervence roku 1764 koupila panství ratajské i s p�ikoupeným 
statkem uhlí�skojanovickým vévodkyn� Mar ie  Terezi e  Ann a Fe l ic i ta s  Savojská a  
Kar ign anská, rozená kn�žn a  z  Liech tenšt e jna , majitelka panství �ernokosteleckého, 
ú�i�ovského, škvoreckého, kounického atd. za 305.000 zlatých rýnských.1154) Následujícího 
roku (1765) p�ikoupila ves Podveky a les Ušalek. Zem�ela ve Vídni dne 20. února 1772, odká-
zavši poslední v
lí ze dne 16. srpna 1769 nejen Rataje, ale všecka svá rozsáhlá panství kn í že -
t i  Fran t .  Jose fu  z  Liech tenš te jn a , cís. taj. radovi, ko311mo�ímu a rytí�i zlatého rou-
na.1155) († 18. srpna 1781). Ten odkázal panství své nedosp�lému synu Alo isu  Jose fo vi . 
Týž byl dne 7. prosince 1781 prohlášen plnoletým a uveden v právo majitele. Nový majitel 
panství byl p
vodn� d
stojníkem vojenským. Od r. 1783 v�noval se výhradn� správ� svých 
statk
, pe�uje hlavn� o lesnictví a chov dobytka. Také knihovnu a um�lecké sbírky rodu 
Liechtenštejnského zna�n� rozmnožil. Zem�el 24. b�ezna 1805 bez potomk
 a následnictví p�i-
padlo jeho bratru Jose fo vi  kn í žet i  z  Liech tenš te jn a . Týž vstoupil roku 1782 do armá-
dy a sú�astnil se v letech 1787-1790 války, vynikaje všude odvahou a podnikavostí. Byl maji-
telem ryt. k�íže voj. �ádu Marie Terezie. 

Roku 1805 bojoval proti Francouz
m u Slavkova a ú�astnil se pak jednání s císa�em Na-
poleonem. Roku 1806 stal se rytí�em zlatého rouna a r. 1808 generálem jízdy. Roku 1809 vy-
nikl slavn� v bitv� u Ošpru a velel armád� u Wagramu. Mír mezi Rakouskem a Francií byl též 
jím podepsán. Od t�ch dob p�estala jeho vojenská sláva a on v�noval se jen správ� svých stat-
k
. Zem�el 20. dubna 1836. Ze šesti jeho syn
 p�ejal Alo i s  Jose f (1796-1858) veškeré ot-
covské zboží. Byl od r. 1827 �lenem, pak p�edsedou „Zem�d�lské spole�nosti pro království 
�eské“, kteráž blahodárn� p
sobila po vlastech našich.1156) Nyn�jším majitelem panství rataj-
ského jest panující kn íže  Jan  I I .  z  Liech ten št e jna .

Zámek ratajský vévodí východnímu konci m�ste�ka. Po schodech vedle sochy sv. Jana 
p�ijdeme do dvoru bývalého pivovaru k hlavnímu pr
�elí zámku. Jednopatrový zámek, ozdo-
bený malou vížkou a obrácený k západu, má vzhled novov�ký a v n�m nyní jsou jen byty a 
kancelá�e knížecích ú�edník
. Pozornost poutají malebné �ímsy okenní z �erveného nu�ického 
pískovce. Z té strany je zachovalý hluboký p�íkop, jímž byl kdysi zámek odd�len od m�ste�ka. 
P�es kamenný most vejdeme k zámecké brán�, na níž jsou dva erby s latinským nápisem: „An-
no 1672 illustris. D. D. Franciscus Maxm, Dnus de Talmberg cum sua illustrissima conjuge 
Eva de Talmberg nata Custossiana, volentes Familiae Talmbergianae suisque posteris memori-
am relinquere, hanc arcem Rattagensem collapsam temporibus deficillimis extruxere. Tu quis-
quis possessor fueris, ora pro eis Deum et vale. (Léta 1672 uroz. p. p. Fr. Maxmil. z Talmberka 
se svojí uroz. manželkou Evou z Talmberka, roz. Kustošovnou, chtíce rodu Talmberskému a 
svým potomk
m památku z
312staviti, tento zámek ratajský, sešlý p�et�žkými �asy, vystav�li. 
Ty, kdokoliv držitelem budeš, pros za n� Boha a bu	 zdráv!) 

Dlouhý pr
jezd má klenbu k�ížovou, ozdobenou ve svorníku znakem talmberským. Pr
-
jezdem vstoupíme do zámeckého dvora. Že t�í stran stojí tu zámecké budovy s otev�enými ar-
kádami; toliko k východu jest �tverhran zcela otev�en a uzav�en pouze železnými vraty. 

Nejstarší �ást zámku jest jižní k�ídlo, stojíc na míst� bývalého rytí�ského hradu. Staré �asy 
pamatují podzemní sklepy a silné zdi, v horním pat�e pak malá okna, nepravideln� vedle sebe 
a nad sebou umíst�ná. Severní a západní k�ídla jsou nov�jší v baroku vystav�ná na míst� sta-
rých budov roku 1672 za Fr. M. Leop. z Talmberka. Stavitelem zámku byl Ond�ej de Quarde. 
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Na pr
�elí záp. k�ídla jest znak rodu Liechtenštejnského. 

Projd�me pak dvorem zámeckým a vstoupíme do krásné aleje kaštanové, vedoucí k vý-
chodu, jíž m
žeme projíti a druhou stranou po silnici vrátiti do m�ste�ka pod zámkem. Tu bý-
val hluboký p�íkop, ale ten již dávno byl �áste�n� zasypán a z �ásti p�eklenut a p�etvo�en v 
podzemní sklepy. Úzký kamenný post p�ipomíná, že tu býval kdysi zvoditý most s branou. Ta 
byla zbo�ena r. 1825 a zbyla pouze hradba podle p�íkopu s baštami. Za mostem objeví se nám 
op�t v pravo zámek ratajský, jenž z té strany vchod do m�sta bránil. 

Hrad Pirkštejn strmí na již. konci m�ste�ka na nejkrásn�jším výstupku skalním. Hluboký, 
ve skále rulové vytesaný p�íkop d�lil jej od m�ste�ka; p�es p�íkop vedl k brán� zvedací most, 
který nyní nahrazen jest klenutým mostem kamenným. Ve zdi u vrat jsou ješt� z�íti otvory pro 
�et�zy, po nichž se most spoušt�l. Po n�m dostal se do dvora, k vlastnímu hradu, jednopatrové 
to �tverhranné stavení, sloužící nyní za obydlí místních fará�
. Dlouhá, vysoká chodba d�lí 
hrad v p�ízemí i v poschodí na dva díly a z té vchází se do sedmi komnat dole klenutých, v po-
schodí rákosovým stropem opat�ených. V podzemí je p�t ve skále tesaných sklep
. 

Na dvo�e vysokou zdí obklí�eném strmí okrouhlá, stanovou st�echou krytá bašta 21 m vys. 
Bašta mívala d�íve vchod na jižní stran� n�kolik metr
 nad zemí, který jest nyní zazd�n. Nej-
spodn�jší �ást - nyní zasypaná - sloužívala za hladomornu. Nyní slouží za zvonici a p�ístupna 
jest z venku. V nejvyšší �ásti visí dva zvony velké a jeden malý zvon. V�tší má tento nápis: 
ANNO DOMINI MCCCCCVI HAEC CAMPANA FUSA EST AD LAUDEM DEI OMNI-
POTENTIS PER MAGISTRUM ANDRAEAM DICTUM PTACZEK IN MONTIBUS KUT-
NIS. (1506.) 314Druhý jest bez letopo�tu a má na sob� vyobrazení sv. Petra, Matouše, Pavla a 
Bartolom�je a pod korunou tento nápis: WE GMENIE SWATEHO PETRA A PAWLA TEN-
TO ZWON BYL UDIELAN.1157) Na t�etí zvon si Ratajští vydlužili peníze od zámožného kn�-
ze Ji�íka z Kou�im�. V jeho kšaft� z r. 1543 uvádí se, že Ratajským p
j�il na zvonec v Ho�e 
koupený.1158) 

V býv. rytí�. sále hradebním je velká knihovna, nazvíce církev. spis
, z
statky to po býv. 
fará�ích a staré obrazy zajisté sem z kostela dané pro výzdobu. Pod hradem je zahrada starou 
hradbou ohrazena, v níž dosud z�íti lze st�ílny. Z vých. strán� pod hradem vycházela podzemní 
chodba, kudy se chodilo k „Živému potoku“ pro vodu, nebo� v celém m�ste�ku nebylo tehdy 
studn�. 

Hrad Pirkštejn byl již v XVI. století pustý; teprv r. 1713 hrab� Václav Oktavian Kinský jej 
k farnímu obydlí ur�il a jemu nyn�jší podobu dal. A této okolnosti d�kujeme, že se nám aspo�
v hlavních �ástech zachovalo starodávné sídlo pán
 z Lipé a Pirkštejna, v n�mž se �astokráte 
konaly d
ležité sch
ze rytí�stva �eského a v n�m také p. Hynce Ptá�ek z Lipé a z Pirkštejna 
vypustil svého mohutného ducha. 

Právo tržní. V Ratajích n. Sáz. konají se trhy výro�ní: 1. ve st�edu v kvatembru p�ed sv. 
Mat�jem; 2. v pond�lí p�ed Velkon; 3. ve st�edu po Nanebevstoupení Pán�; 4. v pond�lí p�ed 
Narozením Pán�. Týhodní trhy povoleny každý pond�lek.1159) 

�emesla. �emesla kvetla zajisté zde hned brzo po založení osady. �emeslníci seskupili se 
v cechy, jichž prapory dosud v kostele chované jsou toho nejlepším d
kazem. Nyní jsou zde 
jen �emesla nejpot�ebn�jší. 

Komunikace. Rataje byly velice vzdáleny sv�tového ruchu, spojeny jsouce zcela oby�ej-
nou nesch
dnou cestou, nebo� tam vedla jediná cesta, kterou z m�ste�ka zase ven vyjeti bylo, 
kdož dále se ubíral. I povstalo po�ekadlo: „V Rataj ích  je konec  sv� t a .“ Tomu bylo odpo-
moženo r. 1891, když proražena vedle kostela hradební ze	 a vystav�na tu nová okresní silni-
ce k Živému potoku. Druhá komunikace p�inesla Rataj
m velikých výhod. Jest to lokální drá-
ha Kolín-�er�any, postavená r. 1900. Touž otev�ely se prameny dopravné, bez nichž žádného 
obchodu a pr
myslu provozovati nelze. 

Soudnictví. V minulých stoletích vykonávali soudnictví sv�tské i duchovní vrchnosti. 
Oby�ejn� nevykonával je pán-majitel pozemkový, nýbrž jeho soudní ú�edník - justiciár. No-
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v�jší doba nesnášela se s myšlenkou, že by soukr. osoby m�ly i dále vykonávati soudní právo, 
zrušila poddanství a soudy patrimonální a p�enesla právo jejich na státní ú�ady zvlášt� k tomu 
z�ízené.1160) A tak z�ízen r. 1850 c. k. okresní soud v Uhl. Janovicích, jemuž všecka soudní 
práva p�i�knuta byla a Rataje Hrazené k tomuto soudu p�ikázány. 

Zdali Rataje m�ly hrdelní právo, ur�it� zjistiti se nedalo, avšak soudíce dle toho, že Rataje 
m�ly soudní i právní ú�ady a že nejstarší obyvatelé pamatují se, že kope�ku as 10 min. za Nov. 
Dvorem �íkalo se „na Šibeni�ním vrchu“ a dosud v názvích pozemk
 se udává, dá se zcela ur-
�it� �íci, že Rataje m�ly také právo hrdelní. 

R�zné pohromy. Rataje byly hojn� navšt�vovány již za dávných v�k
 požáry. R. 1873 slu-
ší zaznamenati v d�jinách Rataj, že ruka zlo�inná zakládala požáry v lednu, v únoru, dubnu, o 
sv. Svatodušních a v �íjnu. Vyho�elo 8 stavení, panské k
lny, 10 stodol a pivovar. Škoda byla 
nesmírná, ale rameno spravedlnosti zlo315�ince p�istihnouti ani zjistiti nemohlo. Ostatní požáry 
byly mén� škodné. A v dob� prastaré vyho�elo celé m�ste�ko na svahu k Živému potoku a sice 
28. srpna 1447.1161) 

Povodn� na Sázav� m�ste�ku nebyly škodlivy, toliko že zkazily úrodu po b�ezích a mlý-
n
m jezy strhaly. Na Živém potoku byla r. 1895 dne 21. �ervna velká pohroma. V Ratajích 
mnoho nepršelo, ale u pramen
 potoka byla velká pr
trž mra�en. Celá krajina, jíž se potok vi-
ne, byla zatopena, voda strhala most okresní silnice vedoucí k mlýnu B�e�kovu, odplavila �ást 
jeho zahrady a dva domky na D
lích. Týž rok stihlo Rataje velké krupobití koncem m�síce 
�ervence. Obilí, které nebylo s polí ješt� sklizeno, bylo úpln� zni�eno, ba tém�� do zem� zatlu-
�eno. R. 1908 bylo taktéž v �ervenci veliké krupobití. Mra�na p�itáhla od východu a v malé 
chvíli veškerá okna obrácená k východu a jihovýchodu byla kroupami vytlu�ena. 

Pr�myslové závody. Lihovar byl zrušen v Ratajích v r. 1878 a v Kozojedech r. 1881; v Ra-
tajích zrušen i pivovar r. 1881 a to v nedostatku dobré komunikace a nastalé konkurence. Sou-
kromá elektrárna hrab�te ze Šternberka v býv. mlýnu B�e�kov� a 2 mlýny ratajské náležejí k 
podnik
m pr
myslovým. 

Rataje mají svou školu, faru, c. k. poštov. a telegr. ú�ad, �etnickou stanici i zdravotní ob-
vod. Nejbližší nádraží jest Nový Dv
r n. Sáz. a zastávka Rataje na míst. dráze Kolín-�er�any. 

�END�JOV. 

Na severní stran� vrchu „Jordánu“ (467 m n. A.) založena osada �end� jo v - také jinde 
�en	ov  zvaná.1162) Obec �ítá 21 �. p. se 149 obyv. náb. katolického. Domy tvo�í náves, na 
které jest rybní�ek a kapli�ka se zvoni�kou. Z rybní�ka tohoto vytéká pot
�ek na stranu záp. a 
nese vody své do �estínky. Domy stav�ny jsou z tvrdého materiálu, kryty z �ásti došky, z �ásti 
taškami. Na n�kterých jsou lomenice s kab�inci, ale bez nápis
. Nábytek i kroj je moderní. 

Hlavní zam�stnání obyvatelstva je polní hospodá�ství. V obcích celé katastr. obce jest 
mnoho zedník
 a tesa�
. Ti odcházejí na práci až kolik hodin cesty a vracejí se oby�ejn� vždy 
v sobotu dom
. Ženy jejich obstarávají pak samy veškeré domácí i polní práce. (Jezdí, orají, 
sejí, vlá�í, válí, sekají atd.). Mládež škole odrostlá z
stává doma, nebo jde do u�ení a služeb. 
Nejstarší rodina v �end�jov� je rodina Pudilova. 

Majetek obce jsou polnosti, luka a les ve vým��e 74 ha 16 a, z nichž se odvádí p�ímé dan�
147 K 28 hal. Celá osada politická má vým�ry 838 ha 58 a 49 m2 a platí 2995 K p�ímé dan�. 
Luka se pe�liv� hnojí struskou Thomasovou. Deš�
 i bou�ek bývá hojn�, ale jsou neškodné. 
Názvy pozemk
 jsou: v Lužinách, na Staré vsi, pod Strán�mi, u Lípy, na Ždánovech, u Jedli-
ny, v Cejchování a na Homoli. 

�end�jov m�l r. 1770 usedlík
 6 a 1 pustou chalupu. Bylo tu 169 str. polností, z nichž osé-
valo se 46 oz., 44 ja�í, ostatní lada a porostliny. M�li 3 kon�, 7 vol. potah
, 10 krav, 7 jalovic, 
29 ovec a 8 prasat.1163) R. 1771 zb�hl jeden usedlík z gruntu a vrchnost odevzdala pozemky v 
nov� usedlému sedláku. V r. 1845 nazývá Watterich �end�jov „Walddörfchen mit einem Förs-
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ter“ o 20 domech se 130 obyv., mezi t�mi 1 žida.1164) R. 1848 m�l �end�jov 17 pop. �ís. se 
129 ob.1165) 

D�jiny. O �end�jovu nacházíme první písemné zprávy v XV. stol., když Vesela ze Lhoty 
koupil d�dictví P�íby z Pobipes (Polipes) za 200 kop gr. �es.1166) Tehdy tvo�ilo n�kolik vesnic, 
dvor
 a tvrzí zboží pobipeské a �end�jov (�en316	ov) také se uvádí v listin� odevzdávací. Sta-
tek pobipeský (polipský) náležel ješt� r. 1487 �len
m rodiny z Pobipes, ale týmž rokem p�i-
znává se Ond�ej z Jistebnice, že d�dictví pobipeské prodal Slavatovi z Chlumu a Košumberku 
za 100 kop groš
.1167) Slavata spojil zboží pobipeské s �estinem-Kostelem, ale pozd�ji bylo 
p�ipojeno k panství kácovskému, ku kterému náleží až podnes. 

�end�jovská mládež navšt�vovala od nepam�ti školu zru�skou. Roku 1904 byla p�iškolena 
k nov� z�ízené škole v Nov. Samechov�, farou, poštou, telegr. a zdravotním obvodem náleží 
do Zru�e a stanicí �etnickou do Kácova. Nejbližší železni�ní stanice jest Zru� na míst. dráze 
Posázavské. 

SAMECHOV NOVÝ A STARÝ. 

Asi 4 km východn� Kácova leží n�kolik minut od sebe ve výši 400 m n. Adrií dv� osady 
Nový a  S t arý Samechov. Prvá má 27 pop. �ísel s 149 obyv., druhá 25 pop. �ís. se 130 
obyv. vesm�s vyznání katolického. V Novém Samechov� stojí domy po r
znu, ve Starém S. 
tvo�í náves. Skoro u každého domu je slušná zahrada se št�pným stromovím. V Novém S. �íká 
se jedné �ásti osady „na Kopci“. Na návsi je rybní�ek a v n�m ostr
vek. Stával prý zde za sta-
rodávna hrad, �emuž nasv�d�ují zde zbytky zdí. Domy v obou osadách jsou nazvíce zd�né, ale 
kryté došky. Starobylých, svérázných chalup není. Nábytek i od�v zmodernisován. 

Hlavní živnost obyv. jest zem�d�lství, bu	 na pozemcích vlastních anebo od velkostatku 
kácovského najatých; v zim� pracuje se na mlatech, na polích atd., vždy� jest v domácnosti po-
�ád dosti práce. 

Nejstarší rodiny v Nov. Samechov� jsou: rodina Kroutilova, Duspivova, Janatova a Mar-
hanova, ve Starém S. Havrdova, Pacnerova, Pýchova, Šedivých a Šlesingrova. Mládež škole 
odrostlá z
stává bu	 doma p�i hospodá�ství, bu	 jde na u�ení nebo do služby. 

V Nov. Samechov� se �íká v
bec v N�mcích . Má to sv
j význam. Ve století XVIII. ne-
cht�li poddaní u dvor
 panských pracovati, pon�vadž jim vrchnosti málo platily. Milostivá 
vrchnost se na poddaných vymstila. Povolala sem d�lníky z N�mec a ti se zde usadili a po �ase 
byli zde jako doma. Ano i do zastupitelstva se dostali a n�mecké ú�adování zavedli. 

Dnes ovšem již nejsou pány ve vsi, ale památka po nich p�ece z
stala. Prozrazují to dosud 
zde zachovaná jména: Edr, Eichler, Pacner, Pajer, Kahlenbacher. Kökl, Šlesinger, Stroll, Kreu-
tzinger atd. 

Majetku obecního v N. Sam. není; vým�ra celé pol. obce je 838 ha 58 a a 49 m2 a odvádí 
2995 K p�ímé dan�. Názvy pozemk
: u Jedliny, u K�íže, za Školou, na Zásekách, v Cejchování 
atd.; ve St. Sam. má obec 40 ha 49 a a 65 m2 obec pozemk
, za n�ž odvádí se 92 K 80 h p�ímé 
dan�. 

Luk u osad je dosti a pe�liv� se obd�lávají a hnojí Thomasovou struskou. Spojovacích pro-
st�edk
 u osad mimo silnici, která vede k �estínu, není. Názvy pozemk
 u Star. Sam.: pod Vr-
chy, u Jedliny, vedle Malé jedle atd. Deš�
 bývá hojn� v celé krajin�, bou�ek také; krupobití 
neškodné. Lid jest velmi zdravý, nemocí v
bec zde nebývá žádných. Pr
myslových závod

zde není, proto chudoba jest po v�tšin� všude. 

V Samechov� bylo r. 1651 šest usedlík
 a ti m�li 152 korce polností. Z t�ch osévali 44 
ozimem, 43 ja�í. M�li 5 ko�., 7 volských pot., 17 krav, 18 jalovic, 32 ovce, 15 prasat, lou�ného 
na 4 vozy sena a 2 vozy otavy. Dvorec panský byl jen rok hospodá�em osazen, pak ho vrch-
nost k svému užívání obrátila. Chalupníci byli tu dva, ale ten druhý za sedláka považován býti 
mohl.1168) R. 1848 m�ly ob� osady i s dvorem 40 pop. �ísel s 293 obvateli (2 rodiny israel-
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ské).1169) 

317Škola. Mládež zdejší byla p�ikázána návšt�vou školní do Zru�e. Dle záznam
 školní 
kroniky zru�ské byla založena ve S tarém Samechov�  r. 1810 tak zvaná „ško la  po moc-
n ická“, na kteréž vyu�ovali u�itelští pomocníci ze školy zru�ské. Ti tam zprvu docházeli, ale 
pozd�ji tu také bydleli. Škola tato z�ízena pro Starý a Nový Samechov a trvala 25 let, byvši 
vys. rozhodnutím krajské komise ze dne 25. prosince 1835 �. 47.727 zrušena a dítky t�chto 
osad byli op�t do školy zru�ské p�ikázány.1170) Jména pomocník
 u�itelských se nezachovala, 
protože starší záznamy velkým požárem r. 1827 byly zni�eny. Ve kterém dom� se vyu�ovalo, 
nikdo nepamatuje, ba již i pam�tníci této školy vym�eli. Po zrušení této školy pomocnické na-
všt�vovali op�t školu zru�skou, a to až do r. 1904, pon�vadž obce Nový, Starý Samechov a 
�end�jov obdržely výnosem c. k. z. šk. rady ze dne 1926/104 �. 40.350 povolení, aby si z�ídily 
vlastní školu a dvou t�ídách. Na základ� toho vystav�ly obce tyto dle plánu inž. Jana Zvoníka 
stavitelem Josefem Gallatem z Uhl. Janovic nákladem 25.000 K školu, a ten ji svému ú�elu 
191/904 odevzdal. 

Posloupnost u�itelstva. Josef Doležal (�íd. 1904-10), Václ. Lázinka (1904-05), Alois Pro-
cházka (1905-08), Josef Lelek (1907-08 výpom.), Jan Klusá�ek (1908-09), Jan  Rou�  (�íd. 
1910 dosud), Arnoš t  Chleborád  (1909 u�. dosud). (Mobilisován.) 

Posloupnost p�edsed� a míst. škol. dozorc�. P�edsedou m. šk. r. jest Kare l  Pero tka od 
r. 1904 dosud, dozorcem míst. �en�k Eich l er  od r. 1904 dosud. 

318Vyu�ovati ženským ru�ním pracím na zdejší škole povoleno vým�rem c. k. zem. šk. r. 
ze dne 1923/1204 �ís. 55.126 a 1. ledna 1905 po�ala vyu�ovati, byvši jmenována u�itelkou, 
Rosa Kroupová z �estína, provdaná Lehká a je u�itelkou dosud. 

D�jiny. Nedaleko Starého Samechova ukazují se dosud stopy bývalé tvrze, jež slula Ho-
v�dl ina . Bývala p�íbytkem majetník
 zboží samechovského. 

Nejstarší známý majitel byl Pavel z Hov�dliny, a ten pohnal roku 1318 k soudu zemskému 
Zdeslava z Malešova pro škody, které mu byl na jeho zboží u�inil.1171) R. 1380 p�ipomíná se 
Bohun�k ze Samechova,1172) kterémuž r. 1405 odpíral Jodok z Borovska provolání odúmrti po 
† Václavu ze Sloupna.1173) 

Mat�j Samechovec ze Samechova, d�dic Bohu�k
v, jenž se již r. 1398 p�ipomíná jako ru-
kojm�,1174) odpíral také roku 1405 dot�ené provolání na odúmrt.1175) 

Na po�átku století XV. byl pánem na �ásti Samechova a Hov�dlin Mikuláš Samechovec ze 
Samechova.1176) Týž zapsal r. 1407 v m�síci �íjnu 250 kop. gr. na dvoru poplužním v Same-
chov� a kmetcích dvorech, pak v Hov�dlin� atd. Veselovi ze Lhoty a Martinu ze Samecho-
va.1177) 

Spor o odúmrt nebyl dosud skon�en, a Mikuláš ješt� r. 1414 odpíral jménem své choti 
Voršily provolání již svrchu �e�ené a když r. 1415 zem�el, bylo veškeré jeho jm�ní za odúmrt 
královskou provoláno. D�dicové a v��itelé zboží samechovského nebyli s tímto provoláním 
spokojeni. Tak Vesela ze Lhoty, vdova Markéta z Borovnice, Anna vdova po Rackovi ze Se-
zemic a Anna vdova po Mikuláši z Chot�bo�e zvedly se poznovu proti provolání královskému 
a vytrvalostí svou se jim poda�ilo, provésti právo a odvolání odúmrti.1178) 

Dv
r poplužní v Hov�dlin� držel p�ed tím manžel dot�ené vdovy Anny Rackové ze Seze-
mic, a když zem�el, poz
stalá vdova své v�no 120 kop gr. na témž dvo�e zapsané prodala Ve-
selovi ze Lhoty 30. zá�í r. 1415.1179) Týž Vesela ze Lhoty a Zden�k z Janovic koupili od P�íby 
z Pobipes r. 1417 za 200 kop gr. d�dictví, které ona na zboží tom zapsáno m�la.1180) Van�k ze 
Samechova, kterýž r. 1420 obdržel od císa�e Zikmunda zápis na 391 kopu gr. za škody a služ-
by, byl posledním, jenž se po vsi Samechov� nazýval.1181) 

R. 1540 p�ipojen Samechov k panství zru�skému, jak o tom sv�d�í zápis z téhož roku. A v 
té dob� již byla tvrz Hov�dlina spustlá, pon�vadž v popise toho panství se již nenalézá.1182) 

Na Zru�i byl po�átkem XVII. století pánem Albrecht Bavor z Kalenic a ten prodal 10. srp-
na r. 1614 za 11.100 zl. rýn. ves Samechov se dvorem poplužným, p�i též vsi pustou tvrz, jež 
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slula Hov�dlina, v téže vsi výsadní kr�mu atd. atd. Karlu �ejkovi z Olbramovic a na Kácov� a 
�ejka koupený state�ek p�ipojil k panství kácovskému, u kteréhož z
stal až do doby svobo-
dy.1183) 

D�jiny obou osad i tvrze Hov�dliny jsou tak úzce spojeny že vlastn� nelze je rozlu�ovati; 
platí ob�ma osadám i tvrzi stejnou m�rou. 

319Samechov Nový i Starý náleží farou, poštou, telegr. stanicí a obvodem zdravotním do 
Zru�e n. Sázavou, stanicí �etnickou do Kácova. V Novém Samechov� z�ízena r. 1904 dvout�. 
škola, kamž Starý Samechov p�iškolen. Nejbližší zastávka železni�ní jsou Chabe�ice a stanice 
železni�ní Zru� na míst. dráze Posázavské. 

SAMEK. 

P�i okresní silnici pe�eckožandovské ve výši 475 m n. m. leží samota Samek. Do Uhl. 
Janovic odtud jest 5 km. Na Samku je hospoda a chalupa. Ob� �ísla 35. a 36., v nichž žije 13 
obyv., náležejí popisem do Nepom��ic. Samek - silni�ní hospoda - vznikl roku 1791, kdy byla 
pro „formany“ nouze o p�enocování na cest� z Kolína do Pacova. 

Tehdy majitel Samku Mat� j  M�š�án ek  založil u své chalupy zá320jezdní hostinec, v 
n�mž poskytl „forman
m“ p�íst�eší a odpo�inku. P�ibývajícími dopravními prost�edky stávala 
se hospoda tato vždy zbyte�n�jší, až kone�n� upadla obchodem nadobro, když „forman é“ 
jezditi p�estali. 

Dnes jest majitelem „Samku“ Jo se f Rezek, kterýž má 30 korc
 p
dy orné a lu�in na 2 
vozy sena a na jeden v
z otavy. Platí 79 K p�ímé dan�. Druhým osadníkem jest zde Vincenc 
Jel ín ek, majitel pop. �ís. 36. Má 8 korc
 polností. Ostatek drží ješt� bývalý majitel Opasek. 
Jelínek platí 30 K 36 h p�ímé dan�. 

Samek náleží se vším kam Nepom��ice p�ikázány jsou. 

SAMOPŠE. 

Pon�kud jihozápadn� 11 km od m�sta Uhl. Janovic a 33 km od Hory Kutné ve výši asi 
400 m n. A. leží p�i pravém b�ehu �eky Sázavy - poblíž Hrazených Rataj - obec Samop še. V 
celé krajin� sázavské zabýval se lid zem�d�lstvím a hlavn� seli zde zvláštní pšenici, kterou 
jmenovali samopše- špal tu . Od pšenice této odvozuje prý se jméno osady.1184) K osad� ná-
leží mlýn Bilin1185) (Bárt
v) na pravém a panský dv
r Sedlišt� na levém b�ehu Sázavy. 

V Samopších jsou 24 pop. �ís. a v nich bydlí 160 obyvatel
 vesm�s katolík
. Domy tvo�í 
malou náves, jsou stav�ny z kamene a ze d�eva; kryt jest v�tšinou doškový. Starých svéráz-
ných chalup zde není. Zahrad a sad
 ovocných jest po�ídku a ovocnému stromoví ve zdejším 
drsn�jším podnebí se valn� neda�í. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� rolnictvím a nádenictvím p�i panských dvorech. Mládež po 
vyjití ze školy oddává se oby�ejn� zam�stnání svých otc
, nebo jde na �emeslo. - Nejstarší ro-
diny jsou rodina Pe�enkova a �ihákova, které se tu pamatují p�es 300 let. Kroj i nábytek jest 
moderní, ale jednoduchý. 

Deš�
 nebývá p�es p�íliš, míra spadlé vody jest dosti skrovná. Bou�e jsou mírné a v�try 
p�evládají západní a severovýchodní. Krupobití p�ichází málo kdy a nezanechává po sob� ni-
jakých škod. Vrch
 v okolí jest n�kolik bezejmenných, dosahujících i p�es 300 m n. A. 

Obecní majetek záleží ze 3 ha 94 a 88 m2 orné p
dy, 2 ha 22 a 81 m2 lesa a 35 a 43 m2 luk. 
Z toho platí obec 118 K p�ímé dan�. Celá obec má 92 ha 74 a a 51 m2 polností, z nichž platí 
334 K 76 h p�ímé dan�. 

R. 1427 dne 17. �ervence dali brat�i Sezima a Bo�ek z Kunštátu jako nedílní páni kostela 
sv. Prokopa na Sázav� mlýništ� pusté pod Samop šemi  k ustavení mlýnu na t�i kola pod úrok 
dv� kopy groš
 platu rozdíln� na sv. Ji�í kopu a sv. Havla také kopu a šestero k
r (slepic) opa-
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trnému Va�ko vi , mlyná�i z Podrataj, s tím vším právem, co jest p�íslušelo od starodávna k 
tomu mlýnu a na potvrzení listu tomu sv�d�ícího dožádali si p�iv�šení pe�etí slovut. panoší Ja-
na ze St�ímelic, Jana ze Sloupna a Petra ze Msti�ovic, jenž jest psán léta od narození syna bo-
žího tisícího �ty�stého dvacátého sedmého ten �tvrtek na vyslání sv. apoštol
 po celém sv�-
t�.1186) 

Samopše náležely k rycht� b�lokozelské a p�i založení purkrechtních knih r. 1615 bylo zde 
p�t grunt
. 

Grunt I. byl Bárt
v mlýn s pilou. Bárta † 1619, syn a d�dic jeho Jan Bárta i manž. zem�eli 
r. 1625. Byl pak prodán milost vrchností Mat�ji Starohorskému r. 1628 za 300 kop gr. Mat�j † 
1691 a syn jeho Josef ml. jmé321nem stal se d�dicem mlýnu a gruntu toho, což prošacováním 
ú�adu bylo schváleno.1187) 

Mlýn tento leží na pravém b�ehu �eky Sázavy a zove se od starodávna Bilin (Bilina). O je-
ho majetek d�lili se r. 1786 brat�i Josef a Jan Bárta. Mlýn m�l tenkráte dv� kola a vyšacován i 
s polnostmi na 1200 zl. rýnských. Brat�i smluvili se tak, že si ponechal ml. bratr Jan mlýn a ce-
lou živnost a staršímu bratru Josefovi vyplatil 600 zl. rýnských.1188) 

R. 1788 byl majitelem tohoto mlýna Mat�j Bárta. Kterak byl sp�ízn�n s nadepsanými brat-
ry, není nikde doloženo.1189) Dnes jest majitelem mlýna, ve kterémž jest i semená�ská stanice, 
p. Václav Vencl, inženýr v Plzni.1190) 

R. 1651 byli v Samopších 3 sedláci, 1 chalupník, stavení rozbo�ené a pusté 1 selské. 
Všichni m�li 123 str. polností z nichž osévali 34 str. ozimem a 12 str. ja�í; ostatek byla lada a 
porostliny. M�li 5 potah
 vol., 14 krav, 14 jalovic a 4 vep�e.1191) 

R. 1615, jak již o tom zmínka se stala, bylo zde p�t grunt
. Prvý byl Bárt
v mlýn. Grunt II. 
m�l Šimon Pavl
 a byl r. 1647 odevzdán Bartoši Barešovi. Grunt III. byl Mat�je Rambouska a 
r. 1651 postoupen Janu Zálabskému. Grunt IV. náležel Markovi Kutišovi a 1647 p�evzal jej 
Matouš Kutiš. Grunt V. byl Jakuba z Radlic, kr�má�e a ten † 1628 a nový zápis u�in�n na Jana 
Vrabce za sumu 80 kop gr. a 1649 byl majitelem tohoto gruntu Jíra Vaza�.1192) 

322V Samopších byla také panská hospoda, kterouž prodal opat sázavský Anastasius Slan-
�ovský a celý konvent r. 1759 první den v m�síci zá�í Vojt�chu Budínskému se 6 korci polí a 7 
korci a 3 v�rteli od gruntu Mikulášového ladem ležícího za 130 zl. rýnských.1193) 

R. 1848 byla v Samopších 22 pop. �ís. se 142 obyv. vesm�s vyznání katolického.1194) 
Škola. Až do r. 1870 byla obec Samopše p�iškolena do Úžic. Toho �asu dostalo se obci 

povolení z�íditi jednot�ídní školu ve�ejnou pro obce Samopše, Mrchojedy a P�ívlaky. Pon�-
vadž nebylo ješt� školní budovy, vyu�ováno zatímn� v �ísle 4. a to potrvalo do roku 1880, ve 
kterémžto roce vystav�ly �e�ené obce novou školní budovu, v níž se po�alo vyu�ovati 28. zá�í 
toho roku. Školu vystav�l dle plán
 J. Kozáka, mistra zednického z Rataj, stavitel Zápotocký z 
Kolína za 13.000 K. P�ívlaky obdržely povolení c. k. zem. šk. r. ze dne 11. února 1913 na ex-
posituru u�itelskou a zahájily 1. dubna 1913 vyu�ování.1195) O prázdninách r. 1914 vypukla 
válka, u�itelstvo bylo k vojsku povoláno a exp. p�ívlacká ztratila také svého u�itele a mládež 
byla p�ikázána op�t ke své škole mate�ské. Nyní dochází sem mládež z Mrchojed, P�ívlak a 
samot Krdlišt�, Budína, Boroví a Biliny. 

Posloupnost u�itelstva. Prvním u�itelem byl zde Antonín Jirk
v (1870-72), dále Frant. 
Skalák (1872-75), Alois Procházka (1875-88), Josef Fetter (1888-1903), Antonín Procházka 
(1903-09), kterého v �as jeho nemoci zastupoval Frant. Procházka (r. 1909). V kv�tnu t. r. 
odešel Ant. Procházka na odpo�inek, Ant. Nejepinský (1909-10), Jose f Kos  (1910 spr. školy 
- je mobilisován), výp. Ot. Paukner, Alois Jelínek, Vladimír Hrbek a nyní zast. spr. školy sta�-
kovický u�itel J an  Klu sá�ek. 

Vyu�. industriální. Ru�ním pracím ženským po�alo se vyu�ovati 1. ledna 1890 a ustano-
vena byla u�. Kate�ina Šillerová do r. 1892, Marie Lísková (1892-93), Antonie Fettrová (1893-
94), Augusta Hegewaldová (1894-99), op�t Antonie Fettrová (1899-03), Zd�nka Št�drá (1903-
04), Anna Lísko vá (1905 dosud). 
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P�edsednictví místní školní rady. P�edsedové: Josef Šedivý (do r. 1879), Frant. Žoha 

(1879-82), Josef �íhák (1882-88), Jan Beran (1888-91), Jos. �íhák (1891-93), Josef Bilina 
(1893-95), Václav Šiller (1895-97), Josef Navrátil (1907-08), Alo is  � íh a  (1908 dosud). 

Míst. škol. dozorci: Frant. �íhák (do r. 1888), Josef �íhák (1888-95), Ant. Beneš (1895-
98), Jos. Škvor (1898-03), Frant. �íhák (1903-09) a Jos .  Žíko vský (1909 dosud). 

D�jiny. Samopše uvád�jí se již r. 1400 a 1406 jako zboží kláštera sázavského.1196) Za opa-
ta Petra II. byly r. 1415 ješt� v soupisu statk
 t�ch.1197) Ale již r. 1421 dostala se valná �ást 
statk
 t�ch - tedy i Samopše - pán
m Zajíma�
m z Kunštátu a na Jevišovicích.1198) A když r. 
1436 Jan Zajíma� zem�el, drželi Samopše jeho brat�i Jan a Prokop. D�dicem jejich byl Jind�ich 
Zajíma�, který se zde vyskytuje r. 1460 a po n�m syn jeho Ludvík, který po otci d�dil klášterní 
statky a v listin� soupisné byly i Samopše. 

R. 1500 povolil král panu Prokopovi Zajíma�ovi z Kunštátu zástavu na �ásti statk
 kláš-
terních a zástavou tou p�ešly Samopše na pana Michala Slavatu z Chlumu a Košumberka, pána 
na Kostelci n. �ernými lesy. Pán
m z Chlumu byly brzy od�aty,1199) králi postoupeny a pak 
dány v zástavu rodin� Švihovských z Rýzmburka. 

Mezi Švihovskými a králem nastaly jisté rozep�e a král od�al jim statky a odevzdal komo-
�e královské. A tak p�ipadly i Samopše ke statk
m t�m.1200) 323Páni Švihovští ucházeli se mno-
há léta o vrácení statk
, ale že se po bitv� b�lohorské sú�astnili nepokoj
,1201) na�ídil císa� Ru-
dolf II., aby statky ty pán
m z Waldštejna na Komorním Hrádku byly postoupeny.1202) Tak 
p�ipadly i Samopše rodin� z Waldštejna, ale již r. 1667 dne 9. kv�tna byly odevzdány statky 
sv. Prokopa d�dici Janem a Viktorinem z Waldštejna v držení a užívání opatu a konventu sá-
zavskému a v soupise byly i Samopše a mlýn Bárt
v.1203) (Bilin). 

R. 1786 odevzdány statky svatoprokopské pod správu c. k. administrace státních statk
 - 
náboženskému fondu.1204) R. 1804 p�ipadly statky tyto p�i ve�ejné dražb� Františku Heilber-
grovi za 311.500 zl., který však † 1805, d�íve než mohl dražebním podmínkám dostáti a statku 
ujal se jeho bratr Jan. R. 1808 p�ešly statky ty na c. k. rytmistra Viléma Tiegla z Lindenkro-
nu1205) a od n�ho koupil je r. 1869 za 420.000 zl. Jan svobodný pán z Neuberka a Samopše by-
ly dosud stále v soupisu statk
 t�ch.1506) 

R. 1876 koupil panství svatoprokopské Bed�ich Schwarz, jehož syn Richard jest dosud 
majitelem. Od r. svobody splynuly d�jiny Samopše s d�jinami m�ste�ka Sázavy. 

Samopše mají svou školu, farou, poštou, telegr. stanicí a obvodem zdravotním náležejí do 
Sázavy, �etnickou stanicí do Rataj. 

Dodatek: Z pohnutých dob �ty�icátých minulého století zaznamenáváme, že r. 1846 na 
panství sázavském p�itížilo se velice robotník
m ovdov�lou majitelkou pí. Tieglovou z Lin-
denkronu, kteráž totiž cht�la, by sedláci vozili d�íví do Prahy. Novou tuto povinnost robotní 
však sedláci na se vzíti necht�li. St�žovali si u zem. správce, který sem vyslal komisary, ale 
vše nic nepomohlo. Vrchnost nutila nejvíce sedláky samopešské k této robot� a tak zde vypuk-
la vzpoura. Fará�i Bicanovi se pošt�stilo �e�í svou lid v Samopších od hrozného p�edsevzetí 
ukonejšiti. Ale 11. kv�tna dostavili se na Sázavu komisa�i, vyslýchali lid a odsoudili mnoho 
sedlák
 (nejvíce samopešských) na m�síce do tuhého v�zení.1207) 

Poznámky 
466) Viz Kopaniny v II. díle I. �ásti „Kutnohorska.“ - 466a) Kniha purkrechtní panství ratajského. C. 71 Zem. 
arch. - 467) Hrady a zámky XII. - 468) Rel. tab. II. 422. Arch. �. V. 535. (Léta P. 1487 v pond�lí p�ed sv. Ví-
tem.) - 469) Arch. zem.: Josef. katastr z r. 1781. - 470) Reg. boh. I. 328. - 471) Hrady a zámky XII. - 472) LL. 
CCIII. IV. a Lib. conf. - 473) Reg. král. lib. XXII. Arch. �. VI. 577. - 474) Da�ický-Rezek I. 93 a 97. - 475) 
Arch. kutn. Liber sent. ab 1529-55 Hora Kutná F 17. - 476) Arch. kut. z r. 1530. - 477) Obstávka vykonávala 
se zat�ením a uv�zn�ním dlužníka neb i jiným zajišt�ním jeho osoby, jako na p�. st�ežením v byt� a pod. 
O. N. Sl. XVIII.) - 478) Arch. �. XII. 376. - 479) D. Z. I. E. 24. - 480) D. Z. D. D. 12. K. 11. - 481) Ješt� r. 1890 
byl v Kralicích mlýn. - 482) Z. Z. D. D. 66. F 22. - 483) Kolínsko díl II. 225. - 484) Hrady a zámky XII. - 485) 
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Arch. kutn. Kopiá� od r. 1601-13 fol. 452. - 486) D. Z. 194 F 30. - 487) Archiv zemský: Rula panství pe�ec-
kého z r. 1651. (Grunt. kniha.) - 488) Katastr �áslavska ad 64. Arch. zem. - 489) „H or sk é  osad y“ panství 
pe�eckého byly zvány tyto osady: Onomyšl, Man�ice, Sud�jov (Sv. Anna), Krsovice (Sv. Jan), Kralice, 
Krali�ky a Buda. (O t�chto „h orsk ých  osad ách “ viz heslo „On om yš l “. - 490) D. Z. P. F. IV. fol. 81. - 
491) Arch. zemský: Rula panství pe�eckého z r. 1651. - 491a) Soupis království �eského z r. 1893. - 492) Tuto 
pot�ebu uznával také fará� byká�ský a žádost za školu velice podporoval. - 493) M i l í �  = stojmo nebo lež-
mo složená hromada d�íví na zuhelnat�ní zapálená. Za dob dolování na Horách Kutných zabývalo se na sta 
lidu pálením milí�
. Uhlí vše dodávali do vysokých pecí a zde se ním „kýzy a rudy šmelcovaly.“ - 494) 
Sommer: Topogr. �ásl. kraje. - 495) Lib. conf. I. 1. 56. - 496) Arch. �es. r. XXV. str. 606. - 497) a 498) Lib. 
conf. III. 147, V. 3. - 499) Tomek: D�jiny m�sta Prahy. - 500) Bibl. místop. XII. - 501) Lib. erect. XIII. S. 2. - 
502) Bibl. míst. d�jepis
 XII. - 503) Katastr �áslavska ad 64. Arch. zem. - 504) Hist. sborník 1885 str. 160. - 
505) Bibl. míst. d�j. XII. - 506) Lib. erect. XIII. S. 2. - 507) Hrady a zámky XII. str. 279. - 508) Da�ický: Pam�-
ti II. - 509) Ott
v Slov. Nau�. - 510) Ott
v Slov. Nau�. XIX. - 511) Hist. sborník III. - 512) Archiv �. r. XXV. 
str. 607. - 513) Arch. zemský: Registra záduší kralického kostela sv. Jana K�titele, darovaný archivu zem. 
baronem Hrubým z Jelení. - 514) Histor. sborník 1885. - 515) Schaller: Topografie �áslavska str. 238. - 516) 
Sommer: Topogr. kraje �áslavského str. 360. - 517) V r. 1910 m�ly Krsovice 27 dom
 se 117 obyv. - 518) 
Arch. �. XXV. str. 608. - 519) Emfyteusté = viz „Kutnohorsko“ II. díl �ást I. str. 305. - 520) Kniha pozemko-
vá osady svatojanské v Arch. zem. - 521) Arch. zemský: Jos. katastr z r. 1787. - 522) Purkrechtní kniha pan-
ství jindického. - 523) Emler: Poz
statky I. 203. - 524) D. Z. 250. A 30. - 525) D. Z. 4. C 10 a 43. A 6. - 526) D. 
Z. 8. E 14. - 527) Arch. �. r. XXI. str. 81. - 528) Hrady a zámky XII. 279 a Da�ický dokládá: „dobrý ekonom 
byl“. - 529) Kolínsko II. 224. - 530) D. Z. 194. F 30. - 531) Da�ický-Rezek II. 223. - 532) Archiv zem.: Rula 
panství pe�eckého p�i r. 1651. - 533) Bibl. míst. d�jepis
 XII. - 534) Palacký: Popis král. �eského. - 535) Hra-
dy a zámky XII. a Bibl. míst. d�jep. XII. - 536) Hrady a zámky XII. - 537) Míst slov. historický a Hrady a 
zámky. - 538) Arch. arcib. praž. a Hrady a zámky XII. - 539) Rel. tab. II. 422 a Arch. �. V. 535. a Emler II. 
423. - 540) Bibl. míst. d�jepis
 XII. - 541) D. Z. 3. L 12. - 542) D. Z. 2. B 17. (Mlýn Chuchelník náležel k Le-
decku.) - 543) D. Z. III. B 14. B 23. Arch. t�eb. - 544) D. D. 64. str. 199-200. - 545) D. Z. 10. E 6. - 546) Zem-
ský archiv: Purkrechtní kniha panství ratajského z r. 1651 a Rust. kat. z r. 1600. - 547) Zem. archiv: Katastr 
josefinský �. 931. - 548) Seznam míst král �eského vydaného r. 1893. - 549) Místop. slovník historický. - 550) 
a 551) Grunt. kniha uhl.-janovická z r. 1581, nyní v Arch. zemském. - 552) a 554) Arch. zemský: Grunt. kniha 
uhljan. z r. 1581. - 553) Rybník dosud je napušt�n a zove se rybník „Novák
v“. - 555) Arch. zem. Rula 
panství �eskošternberského z r. 1651. - 556) Gruntovní kniha uhlí�skojanovická z r. 1743 �. 20. uložena v 
Arch. zemském. - 557) Arch. zem.: Kniha gruntovní vesnice Lhoty Janovické z r. 1743 �. 20, kdež se jme-
nuje Lhota také „Lh ota  P os vá tn á“. Již r. 1581 také Lhota „P os vá tn á“ slula v knize pozemkové. - 558) 
Arch. zem. Sollar-Extract panství Šternberského �. 68. - 559) Seznam míst. v království �eském vyd. 1893. 
- 560) Arch. �eský: Katastr josefinský z r. 1771. - 561) D�jiny Lhoty Kam. sepsány dle prof. Vávry (Sborník 
Historický r. 1885). - 562) Újezd = oujezd slul starým �ech
m okres (�ást zem�), kterýž zahrnoval „všecky 
druhy p
dy k velikému hospodá�ství pot�ebné a náležité: pole, pastviny, luka, lesy, vody tekuté i stojaté. 
Tyto Újezdy staly se základem pozd�jších samostatných panství. (Jire�ek: Slov. právo II. 269.) - 563) a 563a) 
Arch. zem.: Katastr �áslavska ad 64. - 564) Sborník Histor. 1885. - 565) Archiv zemský: Purkrechtní kniha 
panství pe�eckého zal. 1725. - 566) Arch. zem: Purkrechtní kniha panství pe�eckého �. 15. - 567) Flu so vn a  
= d ra s lá rn a  jest budova, kde se ve v�tším množství vyrábí draslo. (Potaš - salajka.) Ott. N. Slov. - 568) 
Palacký: Popis král �eského. - 569) Seznam míst v král. �eském z r. 1883. - 570) Archiv zem.: Purkrechtní 
kniha panství pe�eckého. - 571) Archiv zem. Purkrechtní kniha panství jindického z r. 1787 a rustik. katastr. 
- 572) Viz heslo „Ža n d o v“ o líš�anském mlyná�i. - 573) Arch. zem. - 574) Lib. conf. vydání Tinglovo. - 575) 
Lib. conf. II. 37., 66. - 576) D. D. 13. f. 151. - 577) Lib. conf. II. 66. V. 287. - 578) Dobner. monum. VI. 441. - 
579) Lib. conf. - 580) a 581) Hrady a zámky XII. - 582) D. D. 15. f. 269. - 583) D. D. 23. F 8. - 584) D. Z. 250. H 
11. - 585) D. Z. 17. O 26. - 586) D. Z. 250, 170, 26, 90. B 6. - 587) Bibl. míst. d�j. XII. - 588) D. Z. 143. H 24 a 
295. K 2. - 589) D. Z. 155. K 21. - 590) Bibl. míst. d�j. XII. - 591) Zem. archiv: Rula panství kácovského r. 
1651. - 592) Schaler: Topogr. �áslavska. - 593) Palacký: Popis král. �eského. - 594) V roku 1848 bylo zde 26 
pop. �. s 174 obyv. (Palacký: Popis); r. 1890 ve 34 pop. �. 224 obyv. (Seznam míst království �eského z r. 
1893). - 595) Arch. zemský: Rula panství ratajského z r. 1652. 3. a 4. - 596) Archiv zemský: Gruntovní kniha 
obce makoluské v soud. okr. uhl.-janovickém. - 597) Emler II. 423 a D. Z. III. L 5. 6. 12, Hrady a zámky 
XII. a Rel. tab. II. 422. Arch. �eský �. V. 535. - 598) Bibl. m. d�j. XII. - 599) D. Z. 2 B 17. - 600) D. D. 145. C 
17. - 601) D. D. 145. G 5. - 602) a 603) Schaller: Topogr. kraje kou�imského. - 604) O tom, zdali se má psáti 
Ma je lov i ce  �i M a le j o v i ce , rozchází se mín�ní. My ovšem dokládajíce se autoritami v historii Palac-
kým, Bílkem, Sedlá�kem, Kotyškou, Orthem a Sládkem, pak historiky n�m. Schallerem, Sommrem a Wat-
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trichem, pak starými listinami v Arch. zem. i dskami zemskými tvrdíme, že jedin� jest správné M a le jo -
v i ce  a nikoliv M a je lo v i c e , což také již r. 1142(43) zakl. listina kláštera sedleckého potvrzuje. I Dobner 
ve svých spisech užívá M a le j ov i c e . Mnozí historikové tvrdí, že osadu tu založil M a le j o v  a ne neprá-
vem, pon�vadž ve starém v�ku nalézáme v Arch. �esk. „páni z  M a le jo va“, „brat�i z  M a le j ova “ a r. 
1440 17. dne m�s. b�ezna podepsali na sn�mu �áslavském Hyn ek  a  S t ach  z  M a le jo va  zápis na mír. 
(Viz d�jiny.) Možno tedy za to míti, že zakladatelem byl skute�n� n�který pán Malejov a nazval osadu tu 
po sob� M a le jov i c e . My užíváme názvu starého i nov�jšího. - 605) Vypsal z farní matriky býv. fará� uh-
lí�skojanovický P. Václav Trnka, kterýž také do matriky zanášel k�ty v Male jov i c í ch . - 606) Arch. zem.: 
Rula panství jesuitského v Žíšov� r. 1692, 3 a 4. - 607) Arch. zem.: Katastr josefinský z r. 1785. - 608) Z ru-
kopisu † fará�e uhlí�skojanovického P. Václava Trnky, kterýž jest uložen v kutnohorském arch. museu 
„Vocel“. - 609) Z poz
stalosti fará�e P. V. Trnky. - 610) Z t�chto pokoutních škol zachovaly se n�které spisy, 
o nichž bude zmínka p�i uvedených osadách. Uloženy jsou v archivu školy malejovické. - 611) Palacký: D�-
jiny král. �. I. 2 str. 374 - 612) Lib. conf. I. 2. 18. - 613) Lib. conf. III. 180. - 614) Liber conf. III. 180 (Luky u 
Jihlavy - �i u Žlutic?) - 615) Lib. conf. V. 255. - 616) D. Z. 477, K 25 a Erben: Reg. boh. 103. - 617) Schaller: 
Kraj �áslavský str. 64. - 618) Arch. mus. Sbírka cedulová. - 619) Lib. conf. - 620) Emler: Výpisky z �esk. listin 
c. k. ve�ej. knih. pražské. Arch. �eský VIII. str. 491. - 621) Bibl. míst. d�j. XII. - 622) Tom. 182. B 27. a Bí-
lek: Konfiskace 75. - 623) Schaller: Kraj �áslavský 22. - 624) D. Z. kvat. 96 a Bílek: Konfiskace 75. - 625) Viz 
II. díl �ást I. „Ku t n oh o rsk a “ heslo „K �es e t i ce“. - 625a) J. E. Watterich: Landeskunde des Königsrei-
ches Böhmen r. 1854 v Praze. - 626) Zem. archiv: Rula kraje kou�im. �. 30. a viz heslo „H o l� i c e“ v Kut-
nohorsku II. �ást 2. - 627) Revisní rula panství ratajského z r. 1715. Arch. zem. - 628) Místop. slovník hist. 
585. - 629) Reg. II. 1196. Hrady a zámky XII. - 630) Reg. II. 725 a 727. - 631) Veselí = m�sto na Morav� p�i 
dráze „Brno-Vlára“. - 632) Arch. �. I. 310. - 633) a 634) Arch. �. I. 310. a 314. - 635) Arch. �eský V. str. 534. - 
636) D. Z. 3 L 12., Emler II. 423 a Rel. tab. - 637) Bibl. míst. d�jep. XII. - 638) D. Z. 2. B 17. - 639) D. Z. 145 
C 17. - 640) D. Z. 145. G 5. - 641) Josefinský katastr z r. 1785 v Arch. zem. - 642) a 643) Míst. slovník 585. - 
644) P�íjm�ní staro�eské rodiny téhož erbu a p
vodu jako Mitrovští z Nemyšle. (Ot. Sl. N.) - 645) Bibl. míst. 
d�jep. XII. - 646) D. Z. 45 C 6. - 647) D. Z. 1. P 19. - 648) D. Z. 44. L 7. - 649) D. Z. I. D 23. 4. D 30. - 650) Ko-
línsko II. 223. - 651) D. Z. 297. I 23. - 652) Arch. kutn. 17406-2. - 653) Arch. kutn. 17406-3. - 654) a 655) Sla-
vík: Panství kutnohorské. - 657) D. Z. L F 19. a Arch. Kutn. 17406-5. - 658) D. Z. 391. A 13. - 659) D. Z. 81. 
A 1. - 660) D. Z. 490. F 2. - 661) Purkrechtní kniha panství pe�eckého zal. r. 1725. - 662) Arch. zem. Josefín-
ský katastr z r. 1787. - 663) S�ítání lidu z r. 1890. - 664) Bibl. míst. d�jep. XII. - 665) Arch. �. I. 528. - 666) D. 
Z. 12. M 6. - 667) D. Z. 60. J 15. - 668) Kolínsko II. - 669) D. Z. A 57. L 11. - 670) Purkrechtní kniha panství 
pe�eckého zal. r. 1725. (Arch. zem.) - 671) Arch. zem.: Rula z r. 1654 �. 71. - 672) Purkrechtní kniha panství 
kácovského zal. r. 1674. - 673) D. Z. 2 D 23. (Vlasák.) - 674) Arch. �es. XII. - 675) D. Z. 490. E 6. - 676) �as. 
�. M. L V. 240. - 677) Arch. zem. Katastr josefínský z r. 1751. - 678) Arch. zem. Katastr josefínský. - 679) 
Arch. zem. P�iznávací rula panství žíšovského r. 1651. - 680) Z rukopisu † fará�e P. Václava Trnky ve „Vo-
celu“ kutnohorském. - 681) Arch. zem. P�iznávací rula panství žíšovského z r. 1651. - 682a) Z rukopisu † fa-
rá�e P. Václ. Trnky. - 682b) Kraj. soud kutnohorský. Hlavní výtah všech nápad
v ze starých gruntovních 
knih statku k�esetického obce Mitrova se týkající. (College societatis Jesu u Hor Kuten r. 1766.) - 683) D. 
Z. B I. 43. - 684) Arch. �eský VIII.: Emler str. 491. - 685) Tom. 171. H 16. - 686) Tom. 182. B 27. - 687) D. Z. 
96. B 4. a 466, V 15. - 688) Arch. zem.: Rust. katastr panství ratajského z r. 1651, 2. a 3. - 689) Revisní rula 
panství ratajského. - 690) Ott
v Slovník Nau�. XXVII. - 691) Arch. arcibiskupský a Hrady a Zámky. - 692) 
Zem. arch. moravský. Vincenc Brandl: Codex dipl. et epistol. Mor. VII. 507. - 693) Hrady a zámky XII. - 
694) Arch. �eský V. 535. - 695) D. Z. Tom. 51. A 3. - 696) Bibl. míst. d�jep. XII. - 697) Schaller: Kraj. �ásl. - 
698) Sommer: Kraj �ásl. - 699) Palacký: Popis království �eského. - 700) Orth a Sládek 452. - 701) Bibl. míst. 
d�jep. XII. - 702) Popis král. �eského dle s�ítání lidu z r. 1910. - 703) Bibl. míst. d�jep. XII. - 704) Arch. zem. 
Katastr josef. 1785. - 705) Místo, kde se sila vojt�ška, které zde lid �íká moravka, pon�vadž sem z Moravy 
byla p�enesena. - 706) Grunt. kniha panství kácovského �. 4. fol. 269. - 707) Grunt. kniha m�st. �estína fol. 
547. - 708) Tamtéž �. 6919 fol. 547. - 709) Ze zápisk
 školy �estínské. - 710) Berní rula kraje kou�imského v 
Arch. �eském �. 15. - 711) a 713) Arch. musejní: Regesta purkrechtní „Rychty B�lokozelské“ panství sázav. 
obnovené 1615. - 712) Berní rula kraje kou�imského v Arch. zem. �. 15. - 714) Hrady a Zámky XII. 60. - 715) 
Emler: Regesta IV. 168. a Hist. slov. místop. - 716) H. Z. XII. 130. - 717) Sedlá�ek: Míst. slov. histor. a Bibl. 
míst. d�jep. XII. - 718) Bibl. míst. d�j. XII. - 719) Schaller: Kraj kou�imský. - 720) Bibl. míst. d�jep. XII. - 721) 
Bílek: Statky a jm�ní atd. 187. - 722) Místop. slov. historický. - 723) Arch. zem.: Revisní rula panství sázav-
ského z r. 1678. - 724) Arch. zemský: Josefínský katastr založen r. 1785. - 725) Dle vypravování starých ob-
�an
 zbizubských a hroznických. - 726) Dominikální grunt. kniha panství kácovského �. I str. 207. p. v. - 
727) Tamtéž. �. III. fol. 40. - 728) Tamtéž fol. 41. - 729) Nová grunt. kniha okr. uhljan. - 730) Domin. grunt. 
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kniha �. I. fol. 100. p. v. - 731) Nová kniha pozemková okr. uhlí�skojanovického. - 732) Arch. zem. Domini-
kální katastr �. 37. (p�iznávací tab.) - 733) Bibl. míst. d�jep. XII. - 734) D. D. 14. B 4. - 735) Hist. slov. místo-
pisný. - 736) Bibl. míst. d�jepis
 XII. - 737) Urbární kniha mlýn
 a hospod statku sázavského založ. 1721. 
(Arch. zemský.) - 738) Také byl nade vsí velký rybník, ale ten p�em�n�n v luka. Zbylá hráz to ukazuje. - 739) 
Viz dodatek této obce. - 740) Arch. zem. Katastr josefinský z r. 1781. - 741) Arch. zem.: Katastr �áslavska 
ad 64. - 742) Hist. sborník: Prof. Vávra „Panství pe�ecké“. - 743) a 744) Arch. zem.: Katastr �áslavska ad 64. 
- 745) Z rukopisu redaktora Otty Kamila Vacka. - 746) Purkrechtní kniha panství pe�eckého zal. 1725 za pá-
na Joachima z Bredy. - 747) Výpis z rukopisu redaktora Otty Kamila Vacka. - 748) a 749) Pam�tní kniha fary 
sud�jovské. - 750) Arch. zem.: Rula panství pe�eckého. - 751) a 752) Emler: Poz
statky D. Z. II. 505 a D. Z. 5 
F. 28. - 753) D. Z. 12. K 11. - 754) a 754a) Kolínsko II. 224. - 755) Arch. Kutnoh. Memorabilia z r. 1586-1589 
m�s. ledna dne 13. - 756) Arch. kutnoh.: Kopiá� 1601-1613 fol. 612. - 757) D. Z. 310. E 14. - 758) D. Z. 81. A 
1. - 759) D. Z. 270. K 14., 81. A 2 a 490 F 2. - 760) O povstání selském viz heslo „Ža n d o v “. - 761) D. Z. B 
24., 241. C 4. - 762) D. Z. 241. G 17. - 763) Archiv zemský: Rula panství pe�eckého. - 764) D. Z. 773 B 27. - 
765) Viz heslo: „Onomyšl“. - 766) a 767) Regesta z r. 1729. - 768a) Historikové píší všude Nesp e � i c e  a niko-
liv N ešp e � i c e . - 768) R. 1890 v 29 �. 222 obyv. - 769) R. 1890 v 18 �. 94 obyv. Ú�ední seznam míst krá-
lovství �esk. vydaný r. 1893. - 769a) Škol. kronika. - 770) a 771) Arch. zem. Rula panství kácovského �. 71. - 
772) Arch. zemský. Kniha mlýn
 panství ratajského. - 773) Sommer: Topogr. kraje �áslavského str. 77. - 774) 
Riegr
v i Ott
v Nau�. slovník. - 775) Schaller: Topogr. kraje �áslavského z r. 1787 str. 217. - 776) Místopis-
ný slovník historický. - 777) Regesta II. 725. - 778) Bibl. míst. d�jep. XII. a Míst. slovník hist. - 779) D. Z. 424 
U. V. Tom. 41-1541. - 780) Hrady a zámky XII. - 781) D. Z. 88. B 25. - 782) Hrady a zámky XII. a D. Z. 490. 
E 6. - 783) Palacký ve svém „Popise“ nazývá osadu Netu š i l y , Kotyška ve slovníku Netu š i l y a v závor-
ce Netušil. - 784) Arch. kutnohorský �. 17. 406-5. - 785) D. Z. D. 20. - 786) D. Z. L. F. 19. - 787) Tabulka o d
-
chodech dvora rašovického p�i statku lošanském seps. r. 1785 � I. - 788) Geometrická tabulka, popis po-
zemk
 dvora rašovického a p�id�lení jich novým majitel
m �. II. (Oba spisy nalézají se v Arch. kutnohor-
ském v aktech panství lošanského.) - 789) Palacký: Popis král. �eského vyd. r. 1848. Totéž uvádí i Watte-
rich ve spise Landeskunde des König. Böhmen. - 790) Prolozen� tisknutá jména jsou t. �. p
vodní obyvate-
lé. - 791) Vypsáno z listin uložených u c. k. okr. soudu v Uhl. Janovicích. - 792) Almárky rychtá�ské. - 793) a 
794) Arch. zem. Katastr �áslavska ad 64. - 795) Grunt. kniha onomyšlská v Arch. zem. a Schaller: Topogr. 
�áslavska. - 796) Palacký: Popis král. �esk. - 797) Soupis král. �esk. z r. 1893. - 798) Arch. �eský II. 188. - 
799) Viz „Kutnohorsko“ II. 1. heslo „Pab�nice“ a „Janovice �erv.“ - 800) Arch. �eský II. - 801) Místopisný 
slovník histor. - 802) Registra zápis
v obecných i královských z r. 1454 E III. Arch. �eský II. - 803) D. Z. a 
D. D. 42. A 19. - 804) D. Z. 53. G 8. - 805) Kolínsko II. - 806) D. Z. 58. O 11. - 807) Da�ický o n�m v „Pam�-
tech“ II. str. 181 praví, že dobrý o ec on omu s  byl. - 808) Radní protokol kolínský k r. 1618. - 809) Kolínsko 
II. str. 224. - 810) Tamtéž str. 225. - 811) D. Z. 194. F 30. - 812) D. P. II. 23. - 813) D. Z. 297. J 23. - 814) Viz 
Kácov. - 815) D. Z. 300 L 24. - 816) Arch. zem. Katastr �áslavska ad 64. - 817) D. Z. 310. E 14. - 818) Kolín-
sko II. str. 228. - 819) D. Z. 270. K 14. - 820) Rozum�j: Ze svých poddaných celého panství. - 821) Viz u hesla 
Žandov „Selská bou�e na Pe�ecku“ od Dra. V. J. Nová�ka. - 822) D. Z. 506. B 24, 241. C 4. - 823) D. Z. 241. 
G 17. - 824) D. Z. 733. B 27. - 825) Arch. kutnohorský: Lib. her. ab 1426-89 fol. K 2. Actum anno Die et 
presentibus ut supra (1439 ante festum Lucie (10/12). - 826) Relu i ce  = vykoupení z jistých povinností, práv 
anebo naturálních dávek pen�žitou summou. Vyman�ní z �ásti robotní atd. Složením pen�žité �ástky, a�
najednou, a� ve lh
tách k rukám oprávn�ného, p�estává pak právo jeho k t�m požadavk
m úpln�. - 827) P�i 
svém výslechu p�iložili ku protokolu opis výkazu robotního sedlák
 bohou�ovických. - 828) Majitelem 
panství byl již Leopold Hrubý, advokát pražský. - 829) Originál listiny jest uložen v Arch. zemském, ze kte-
rého tento opis po�ízen. - 830) �ást o „h or sk ých  o sad ách “ napsána na základ� sneseného materiálu 
Drm V. J. Nová�kem, �editelem Arch. zem. a na základ� �lánku Dr. J. Kalouska, kterýž materiálu toho užil 
k uve�ejn�ní v Arch. �eském XXV. - 831) Rust. katastr panství ratajského z r. 1600. Arch. zem. - 832) Zem. 
archiv: Purkrechtní kniha panství ratajského z r. 1651-4. - 833) Zem. archiv: Rust. katastr panství ratajské-
ho. - 834) Dle zápisk
 školy majelovické. - 835) Emler: Poz
statky desk II. 139. - 836) D. Z. 2. B 17. - 837) 
Schaller: Topogr. �áslavska. - 838) F. E. Watterich: Landeskunde v. Böhmen. Praha. 1843. - 839) Palacký: 
Popis král. �eského. - 840) R
zných názv
 osady této užívá se velmi zhusta, ale pravý název jest „Ot r y-
b y“, pon�vadž osadu i tvrz založili vladykové Ot r yb c i . A tohoto správného názvu užívají: Palacký, Sed-
lá�ek, Kotyška, Orth a Sládek, Vlasák, Schaller a matriky otrybské ve starší dob�, staré historické listiny, 
P�iznávací tab. panství šternb. z 1748, Památky arch. atd. atd. - 841) Tak pojmenována hájovna tato na ma-
pách gener. štábu. - 842) Arch. zem. Revisní rula panství �eskošternb. z r. 1652, 53 a 54 �. 15. Jména sedlá-
k
 M azou r  a  P e l í š ek  zachovala se posud. Prvé jméno nese mlýn Král
v, druhé samota Pelíšk
v most. 
- 843) Arch. zem. P�iznávací tabule z r. 1714 a 18 panství �eskošternberského, kniha 3. - 844) Arch. zem. 
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Zákl. kniha p�iznaných a vym��ených polí a grunt
v na panství �eskošternberském v kraji kou�imském z r. 
1787. Kat. josef. �. 2362. - 845) Arch. zem.: Gruntovní kniha panství �eskošternberského založena r. 1740. - 
846) Arch. zem.: P�iznávací tab. �eskošternberského panství z r. 1740 �. 7. - 846a) Archiv zem. Grunt kniha 
panství �eskostern. z r. 1740. - 847) Kronika školní. - 848) Kronika školy otrybské. - 849) Ze zápisk
 obecního 
ú�adu v Sob�šín�. - 850) Kronika školní. - 851) Podlaha: Posvátná místa vik. vlašimského str. 191. - 852) Lib. 
erect. F 12. B 20. F 9. G 7. - 853) Bibl. míst. d�jep. XII. a Arch. mus. - 854) Podlaha: Posvátná místa vikariá-
tu vlašimského 191. - 855) Arch. mus. Palackého list. materiál. - 856) a 857) Lib. conf. I. 2. 111. III. 155. - 858) 
Arch. mus. Palackého list. materiál. - 859) Lib. erect. XII. B 20. - 860) Podlaha: Posv. místa vikariátu vlašim-
ského 191. - 861) Lib. conf. V. 108., 182., VI. C 15. D 19. - 862) Lib. erect. fol. 12. B 20. fol. 9. G 7. - 863) 
Lib. erect. IX. G 7. - 864) Historický sborník. - 865) Arch. mus. - 866) Orth a Sládek. - 867) Palacký: Lístkový 
materiál v Arch. musejním. - 868) Hrady a zámky XII. - 869) Arch. mus. Palackého lístkový materiál. - 870) 
Arch. �eský III. str. 504. - 871) D. D. XV. 168. - 872) D. D. 23. A 168. - 873) D. D. 15. 168. a Hrady a zámky 
XII. - 874) D. Z. 150. F 13. a Histor slovník. - 875) Arch. �eský. - 876) Schaller: Topogr. Kou�imska z r. 1788 
str. 76. - 877) Nádenictví se v celém okolí velmi bídn� platí. D�lník vyd�lá si sotva 80 h až 1 K denn�; se-
ká� ve žních 2 K 50 h. - 878) Truhlá�ské �emeslo tu p�evládá. - 879) Arch. zem.: Purkrechtní kniha panství 
kácovského r. 1615 založená. - 880) Originál této smlouvy uložen v arch. místodržitelském, patronátním a 
konsistoriálním. Opis, ze kterého tento vý�atek vzat, uložen v Arch. vikariátu lede�ského a druhý opis po-
�ízený uložen v Arch. školním. Redakce. - 881) Kronika školní. - 882) Orth a Sládek 550 a Palacký, D�jiny I. 
377. - 883) Lib. erect. - 884) Podlaha: Posv. místa vikar. vlašimského: Uprázdn�nou faru v Chotyšanech ob-
držel kn�z Jan, do r. 1359 fará� v Petrovicích. (Str. 136) - 885) Viz �estin Kostel str. 80. - 886) Bibl. míst. d�-
jep. XII. - 887) Lib. conf. I. 110. 125. III. 42. 88. V. 110. 182. - 888) Lib. erect. F. 8. L. 8. a Schaller: Kraj 
�áslavský str. 217. - 889) Pam�tní kniha farní. (P. Jan Procházka.) - 890) Arch. arcibisk. pražského. Parocha-
lia K. org. - 891) Sd�lil d
st. pan fará� petrovický Jan Procházka. - 892) Orth a Sládek 550. - 893) Školní kro-
nika. - 894) Viz d�jiny �estína v této knize str. 83. - 895) Arch. mus. Lístkový materiál. - 896) Historický 
slovník 690 a Hr. a zámky XII. - 897) Lib. conf. I. 110. a 125. - 898) Lib. conf. III. 47., 88. a V. 110 a 182. a 
Arch. musej. - 899) Viz �abelice str. 67. - 900) Lib. conf. Acta Judica, Bibl. míst. d�j. XII. a Historický slov-
ník. - 901) Arch. �esk. - 902) Arch. kutnohorský r. 506. - 903) Arch. kutnohorský p�i r. 1517 (Memorabilie). - 
904) D. Z. Tom. 175. H. 8. - 905) Arch. �eský. - 906) Arch. �. XIII. Reg. soudu komorního = registra �erná 
aksamitová p
hon
v a nález
 z let 1500-1511 psána za uroz. pána, p. Vil. z Perštejna. - 907) O komor. sou-
dech viz �elakovský: Arch. �eský XIII. - 908) Sommer: Kraj �áslavský: - 909) Palacký: Popis král �eského. 
- 910) Soupis král. �eského vydaný r. 1893. - 911) Arch. zem. Purkrechtní kniha panství pe�eckého založena 
hrab�tem Bredou r. 1726. - 912) Arch. zem. katastr josefinský. - 913) Památky VIII. 231 a Tomek: Praha III. 
122. - 914) Lib. erect. Fol. 12. T. 10. a Codex Dipl. P. 3. I. 6. - 915) Ott
v Slovník Nau�. XIV. - 916) D. Z. 
250. D. 4. a Hrady a zámky. - 917) Da�ický-Rezek II. 134. - 918) D. Z. 24. N 14. - 919) D. Z. 391. A 13. - 920) 
D. Z. 81. A 1. - 921) D. Z. 490. F 2. - 922) Bibl. míst. d�jep. XII. - 923) Místop. slov. Kotyšk
v, Histor. slov. 
Sedlá�k
v a Arch. �. XIII. - 924) Sommer: Kraj �áslavský. - 925) Hrady a zámky XII. - 926) D. Z. 13. f. 205., 
15, f. 816. a 323. - 927) Hist. slov. místopisný a Archiv musejní. - 928) Hrady a zámky XII. - 929) D. Z. 250. 
B. 8. - 930) D. Z. 4. B. 12. - 931) D. Z. 8. E. 11. - 932) D. Z. 83. F. 28. K. - 933) a 935) Dsky zem. 10. E. 29. - 934) 
D. Z. 60. D. 22. - 936) D. Z. 90. E. 11. - 937) D. Z. 302. C. 5. Reg. 49. (F. k. s. 419. Arch. mus.) - 938) Viz 
heslo: „Chlum“ str. 115. této knihy. - 939) Palacký: Popis království �eského píše „Pod v�k y“, i na mno-
hých starých listinách „Podv�ky“ nalézáme a nechybíme nikterak, píšeme-li také „Pod v�k y“. I soudíme 
zcela správn�, �ekneme-li, že Podveky psali si Podvieky a z toho �asem „P od v�k y“ se ujalo a v Podveky 
p�ešlo. - 940) Pam�tní kniha školní. - 941) Zem. archiv: Rust. katastr ratajského panství zal. 1600. - 942) Arch. 
zem.: Gruntovní kniha obce podvecké na panství ratajském, založená r. 1721, ze které celý tento výtah jest 
vypsán. - 943) Arch. zem.: P�iznávací tabelka statku ratajského. Anno 1716 zal. - 944) Arch. zem.: P�iznáva-
cí rula panství �eskošternberského z r. 1715 �. 3. - 945) Z kroniky školy podvecké. - 946) Orth a Sládek: 
Slovník historický a Palacký, D�jiny I. 374. - 947) Emler: Poz
statky desk zem. I. 53. - 948) a 949) Arch. mu-
sejní a Bibl. míst. d�j. XII. - 950) Lib. conf. II. 38. - 951) Lib. conf. III. 18. a V. 187. - 952) Bibl. míst. d�jepi-
su XII. - 953) Rybi�ka: Zvona�ství r. 1885, str. 48. - 954) a 956) Hrady a zámky XII. a Reg. II. 725 tab. vetust. 
297. - 955) Histor slovník místopisný. - 957) Hrady a zámky XII. - 958) Lib. conf. D. D. 13. f. 192. - 959) Ar-
chiv kapitulní. - 960) Archiv t�ebo�ský. - 961) Arch. �es. I. 256. - 962) D. D. 16. f. 354. a 23. f. 12. - 963) D. Z. 
145. C 17. (Vklad u�in�n r. 1636.) - 964) Bibl. míst. d�jepisu. XII. - 965) a 966) Bibl. míst. d�jep. XII. - 967) D. 
Z. 2. B. 17. - 968) Hrady a zámky XII. - 969) Arch. �es. IV. 141. - 970) Arch. t�ebo�ský. - 971) Arch. musejní 
(1534). - 972) D. Z. 250. J 10, Arch. mus. a D. Z. 7. K 28. - 973) D. Z. 142. D 4 a Arch. mus. - 974) Hrady a 
zámky XII. Les „U šá l ek “ má zajisté jméno po sedlákovi Hušálkovi, kterýž zde ješt� r. 1745 m�l used-
lost. - 975) Palacký: Popis král. �eského „P ob ip s y“. Také Watterich „Landeskunde des Königr. Böhmen“ 
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uvádí „Pob ip s y“. Dále tak píší: Sedlá�ek, Kotyška a Sládek a Orth. Nebude s chybou, bude-li n�kdo psá-
ti „Pob ip sy“. - 976) Purk. kniha kácovská. - 977) Archiv zemský: Purkrechtní kniha panství kácovského 
založená r. 1654 �. 71. - 978) Lib. conf. I. 1. 55. - 979) Viz D�jiny p�i r. 1734. - 980) Text tento vybrán z písn�
kostelní: „Svatá Maria, p�isp�jž nám, dobré po�así vypros nám, žehnej obilí�ko - Kristova mati�ko!“ - 981) 
a 982) Hrady a zámky XII. a Orth a Sládek. - 983) Lib. conf. Reg. II. 725., Arch. bibl. pražsk. - 984) Hrady a 
zámky XII. a Mus. arch.: Palackého cedulový materiál. - 985) Arch. mus.: Palackého cedulový material. - 
986) Lib. conf. - 987) a 988) Hrady a zámky XII. - 989) Emler: Poz
statky desk zem. II. 139. D. D. 15. F a 327-
28. rel. tab. II. 139. - 990) Hrady a zámky XII. - 991) D. D. 15. f. 326. - 992) Arch. �es. I. 256. - 993) Rel. tab. 
II. 424. - 994) Emler: Poz
statky II. 424. - 995) D. Z. K 153. F. 6.-9. - 996) Arch. arcibisk. pražského. Org. - 
997) Arch. �eský XIII. str. 484 atd. Registr. soudu komorního z r. 1511 atd. - 998) Kanovník Krásl: Sv. Pro-
kop. - 999) Rulla kraje kou�imského: Arch. zemský �. 15. - 1000) Kanovník Krásl: Sv. Prokop. - 1001) Bibl. 
d�j. míst. XII. - 1002) a 1003) Kanovník Krásl: Sv. Prokop. - 1004) D. Z. 46. K 18. - 1005) Bibl. d�j. míst. XII. - 
1006) Bílek: Konfiskace. - 1007) D. Z. 135. G 1. - 1008) Lehner: Osv�ta 1895 a Kniha zápis
v od r. 1533 ulo-
žena v �es. Brod�. - 1009) Kanovník Krásl: Sv. Prokop. - 1010) Poz
statky Emlerovy R 328. - 1011) O Ra�í-
n�vsi se ani Palacký ve svém „P op i su “, ani Schaller ve své Topografii nezmi�ují. Orth a Sládek ve svém 
„S lovn ík u “ nazývají osadu „Ráz�ov es“. - 1012) Arch. zem.: Rula kraje kou�imského �. 15. - 1013) Bibl. 
míst. d�j. XII. - 1014) Kunštát a Jevišovice, m�sta moravská. - 1015) D. Z. 2. H 8. - 1016) D. Z. 46. K 18. - 1017) 
D. Z. 6. L 16. (391.) - 1018) Bienenberg: Sázava a sv. Prokop. (Bienenberg byl hejtm. kraje kou�imského. 
Krásl 326.) - 1019) Arch. zem. Katastr josefínský z r. 1787. - 1020) a 1021) Purkrechtní kniha panství pe�ecké-
ho z r. 1722. - 1022) Revisitace ruly kraje �áslavského z 1678. Arch. zem. - 1023) Arch. zem.: Katastr josef. z 
r. 1787. - 1024) a 1025) Ze zápisk
 školy rašovické. - 1026) Bibl. míst. d�jep. XII. a Lib. conf. - 1026a) Jos. 
Šimek: „Pom�ry nábož. v Ho�e Kutné za doby Ferdinanda I. v �. �. M. 1905, 86. str. 220. - 1027) Lib. conf. 
I. 1. 121 a 165. - 1028) Lib. conf. III. 82. - 1028a) Jos. Šimek: Hora Kutná v XV. a XVI. stol. 169. - 1029) Ledr: 
Janovice Uhl. - 1030) a 1031) D. Z. 81. A 1. - 1032) Pam�tní kniha školy rašovické. - 1033) Bibl. míst. d�jep. XII. 
- 1034) Arch. �. I. 256. - 1035) Historický slov. místopisný. - 1036) Liber erect. IV. 18. p. v. - 1037) Histor. slov. 
místopisný. - 1038) D. Z. 8. L 23. - 1039) D. Z. 47. D 7. - 1040) D. Z. 10. A 20. - 1041) D. Z. 14. A 23. Arch. 
mus. - 1042) D. Z. 14. H 27. a Hrady a zámky XII. 142. - 1043) Pam archael. VIII. 336. - 1044) D. Z. 129. G 25 
a 173. C 28. - 1045) D. Z. 189. N 23. - 1046) D. Z. 191. B 21. - 1047) Archiv kutnoh. horní odd�lení 6387. Viz 
heslo: Žandov. - 1048) Hrady a zámky XII. a Bibl. míst. d�j. - 1049) Arch. kutn. �. 17406-2. - 1050) Tamtéž �. 
17406-3. - 1051) Beckovský: Poselkyn� III. 367. - 1052) Bílek: Statky a jm�ní kolejí jesuitských str. 74. - 1053) 
Archiv kutnohorský �. 17406-3. z r. 1664. - 1054) �as. mus. král. �eského L V. 240. - 1055) D. Z. 81. A 1. - 
1056) D. Z. 490. F 2. - 1057) Bibl. míst. d�jep. XII. - 1058) D. Z. D 20. a D. Z. L a F 19 a Archiv kutnoh. �. 
17406-5. - 1059) Arch. �. I. 256. - 1060) Jos. Ledr: Janovice Uhlí�ské 129. - 1061) Kott: Slovník frasaeologický. 
- 1062) Purkyn�: Arch. für slav. Philos. II. - 1063) Brány, krom� malé branky u fary byly zbo�eny. - 1064) Od 
t�ch dob užívalo se ve všech listinách jména tohoto. Arch. zem.: Rust. katastr panství ratajského. - 1065) 
Zove se vrch blíže Malovid, kde se dolovalo na st�íbro. - 1066) Bývala kdysi pod zámkem jízdárna a dle 
n�m. pojmenování obdržela tato �ást m�sta takové zkomolené jméno. - 1067) Archiv zem. Rustik. katastr 
panství ratajského zal. r. 1600 �. 15. - 1068) Register panství ratajského z r. 1788 v Archivu zemském. Re-
gistrátorem byl Leopold Hartmann. - 1069) Arch. zem.: Gruntovní kniha na prodané mlýny panství ratajské-
ho založena r. 1713 (�. 9.). - 1070) Arch. zemský: Táž gruntovní kniha mlýn
 ratajského panství. - 1071) Viz 
Nespe�ice str. 223. t. spisu. - 1072) Arch. zem.: Gruntovní kniha mlýn
 panství ratajského. - 1073) Arch. 
zem.: Tabela p�iznávací z r. 1716 pag. 58. - 1073a) A. Weis II. 26. Tehdejší u�itel byl za pilnost ve vykoná-
vání svého ú�adu pochvalným listem vyznamenán. - 1074) Tamtéž II. 239. - 1075) Arch. zem. P�iznávací ta-
bela panství ratajského z r. 1713 �. 1. a 2. - 1076) Školní kronika. - 1077) Viz str. 173. tohoto spisu. - 1078) 
Školní kronika. - 1078a) U�itel Jan P�nkava obdržel r. 1780 pochvalné uznání za pilnost ve vykonávání své-
ho ú�adu. A. Weiss II. 26. - 1079) Lib. erectum. - 1080) a 1081) Farní kronika. - 1082) Orth a Sládek: Topogr. 
slov. - 1083) a 1084) Boh. Blažek: Rataje a Posázaví. - 1085) a 1086) Ott
v Slovník Nau�ný. - 1087) Farní kronika. 
- 1087a) Emler: Lib. conf. VII. str. 151. - 1088) a 1089) Arcib. arch. pražský p�i r. 1652 (Arch. mus.) - 1090) Farní 
kronika. - 1091) Hrady a zámky XII. - 1092) Histor. slovník a Reg. II. 638. - 1093) Psal se „z Úžic“ podle blízké 
vesnice. - 1094) Arch. arcib. pražsk. - 1095) Reg. II. 1196. - 1096) Arch. mus.: D. arch. s. Venceslai a Regesta 
II. 725. - 1097) Paprocký o stavech pan. a �. �. M. r. 1839. IV. 424. - 1098) Regesta III. 451. - 1099) Dalimil 
kap. 74. - 1100) Ott
v Nau�. slovník XI. - 1101) Palacký: D�jiny III. 235. - 1102) V díl�í ceduli r. 1346 psané 
praví se „Hrad y  ra t a j sk é“ s m�ste�kem. - 1103) Arch. zem. moravský: Codex dipl. Mor. VII. 507. - 1104) 
Palacký: D�jiny VII. 330. - 1104a) Brandlova kniha pro každého Moravana a Bauer: Brno. - 1105) Hrady a 
zámky XII. - 1106) Lib. erect. IX. B 6. - 1107) Reg. III. 652. - 1108) Reg. IV. 657. - 1109) Chytil: Codex dipl. 
Mor. VII. 521-27. - 1110) Lib. erect. IX. B 6. - 1111) Lib. conf., lib. IX. erect. B 7. Arch. mus. - 1112) Arch. 
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zem. mor.: Chytil: Cod. dipl. Mor. VII. 507. - 1113) Archiv �eský I. 191, 192 a Arch. musejní „Palackého 
lístkový materiál“. - 1114) Arch. �esk. III. 291. - 1115) Brandl, lib. cit. II. 191 a Arch. �. VI. 22 (org. v c. k. 
tajném archivu ve Vídni). - 1116) Hrady a zámky XII. - 1117) Palacký: D�jiny XIV. 733. - 1118) Ott
v slov. 
nau�. XIX. 768. - 1119) Arch. musejní: Palackého histor. materiál. - 1120) Arch. kutnohorský. - 1121) Arch. 
t�ebo�ský a Hrady a zámky XII. 55. - 1122) Bibl. míst. d�j. XII. - 1123) Palacký: D�jiny V. 74. - 1124) Arch. �. 
I. 310. - 1125) Arch. �. VII. 485. Registra V. 77 a za nálezy v Arch. �. IV. 289-291. Excerpta mnichovská. - 
1126) Hrady a zámky XII. - 1127) Arch. �. V. 535. a Rel. tab. III. 422 a Emler: Poz
statky. - 1128) Arch. zem.: 
Palackého lístk. materiál. Datum Rataje fer. VI. ante set. Simonae et Judae annorum 1520/1015. - 1129) D. Z. 
3. L 12-13. a Hrady a zámky XII. - 1130) D. Z. 2. B 17. - 1131) Arch. �. V. a Rel. tab. II. 422. - 1132) Arch. t�e-
bo�. - 1133) Hrady a zámky XII. - 1134) D. Z. 10. E 6. - 1135) D. Z. 23. E 22. - 1136) D. Z. 132. K 28, 178. N 21. 
- 1137) D. Z. 135. F 22. - 1138) D. Z. 86. P 29. a Hrady a zámky XII. - 1139) D. Z. 135. F 22. - 1140) D. Z. 184. J 
28. - 1141) Bílek: Konfiskace. - 1142) D. Z. 295. a G. 50. a Beckovský II. �. 43. - 1143) D. Z. 145. G 17. - 1144) 
D. Z. 145. G 5. - 1145) Bibl. míst. d�j. XII. - 1146) a 1147) Hrady a zámky XII. - 1147a) Arch. zem. - 1148) Matri-
ka zem�elých. - 1149) Farní kronika. - 1150) Hrady a zámky XII. - 1151) Bibl. míst. d�j. XII. - 1152) Arch. zem.: 
Rust. katastr �. 77. (Kniha p�iznávajících tabel od r. 1716. - 1153) Rust. katastr panství ratajského. V knize 
této stále se píše „Ra t a j e  H ra zen é .“ (Arch. zem.) - 1154) D. Z. 595. K 12. - 1155) Z Liechtenštejna kníža-
ta, jeden z nejstarších a nejbohatších rod
 v Rakousku, jehož hlava je spolu jako pán knížectví Liechten-
štejnského suverénem. Již okolo roku 1130 jmenuje se ve Štýrsku Hugo z L. - Linie štýrská rozší�ila se do 
Korutan a Kra�ska. Druhá linie byla moravsko-rakouská, kterou založil Jind�ich z L. - Dnešní knížata po-
cházejí z v�tve, kterou založil Ji�í III. († 1484). Karel (1569-1627), první kníže z L., byl vychován na bra-
trské škole v Ivan�icích. Z ohled
 politických p�estoupil ke katolictví, byl 20. prosince 1608 povýšen do 
stavu knížecího a r. 1614 ud�leno mu vévodství Opavské. Za �eského povstání postavil se Karel z L. roz-
hodn� na stranu katolickou, zú�astnil se bitvy na Bílé Ho�e; dne 17. listopadu 1620 byla mu sv��ena sprá-
va �ech a s tím t�žké krvavé úkoly; potrestání odboje, vojenská okupace zem� a rekatolisace obyvatelstva. 
Zem�el 12. února 1627. Karel z L. rozmnožil nesmírn� bohatství svého rodu. V letech 1622-27 obohatil se 
s konfiskací. M�l 2 bratry: Maxmiliana a Gundakera. - Dcera vnuka Karla z Liecht. Jana Adama Ond�eje - 
Marie Terezie Anna Felicitas (1694-1772) provdala se r. 1713 za prince savojského Tomáše Emanuela. 
Proslula �etnými bohatými nadacemi, jež byla u�inila jako vdova. - Maxm. zem�el r. 1645 jako mnich mi-
noritský; linie Gundakerova drží se dosud. (Dle Ottova Nau�. slov.) - 1156) J. Ledr: D�j. m�sta Uhl. Janovic 
44. - 1157) Rybi�ka: Zvona�ství. - 1158) Farní kronika. - 1159) Viz kalendá� „Pa lack ý“ v r. 1916. - 1160) Ott
v 
slov. nau�. XIX. - 1161) Arch. Kutnohorský. - 1162) Palacký: Popis, Míst. slov. a Slov. Nau�. - 1163) Arch. 
zem. P�iznávací tab. panství kácovského. - 1164) Watterich: Landeskunde für das König. Böhmen. - 1165) Pa-
lacký: Popis z r. 1848. - 1166) Emler: Poz
statky II. 139. - 1167) Emler: Poz
statky II. 424. - 1168) Purkrechtní 
kniha panství kácovského zal. 1651. Arch. zem. - 1169) Watterich: Landeskunde für das Königreich 
Böhmen. - 1170) Obec. škola ve Zru�i: Pam�tní kniha této školy a Archiv vikar. lede�ského. Nebyla tedy ta-
to škola z�ízena v Nov. Samechov� a netrvala ješt� r. 1840, jak uvádí Sommer ve své Topogr. �áslavska 
str. 78. - 1171) Hrady a zámky XII. Tab. vet. 208. - 1172) Relig. tab. I. 466. - 1173) D. D. 14, f. 208. - 1174) 
Arch. kap. pražské. - 1175) D. D. 14, f. 208. - 1176) Druhá �ást pat�ila k Polips
m. - 1177) a 1178) D. D. 15, f. 
256. - 1179) D. D. XV. 258 a Relig. tab. II. 122. - 1180) Emler: Poz
statky II. 139. - 1181) Arch. �eský I. - 1182) 
D. Z. 43. A 1. - 1183) D. Z. 3. E 6, 178. O 10, 181. F 18, 137. H 25 a 188. D 7. - 1184) Dr. Krásl: Sv. Prokop. 
64. - 1185) Mlýn zván byl již v XVI. století „B i l i n “ pozd�ji jmenoval ho lid „B i l i n a“ nebo „Bár t
v“ 
mlýn. (Arch. zem. Berní rula.) - 1186) Krásl: Sv. Prokop 251 a 221. - 1187) Arch. musejní: Reg. purkrechtní 
rychty b�lokozelské na panství sázavském atd. založ. r. 1615. - 1188) a 1189) Arch. zem. Berní rula kraje 
kou�. �. 15. - 1190) Zpráva p. majitele. - 1191) a 1192) Arch. musejní: Reg. purkrechtní rychty b�lokozelské, za-
lož r. 1615. - 1193) Arch. zem. Urbární kniha panství sázavského p�i r. 1759. - 1194) Palacký: Popis. - 1195) 
Pam�tní kniha školy samopešské. - 1196) Bibl. míst. d�j. XII. - 1197) Ott
v N. Sl. a Krásl: Sv. Prokop. - 1198) 
Ott
v N. Sl. XV. - 1199) Krásl: Sv. Prokop. - 1200) D. Z. 46. K 18. - 1201) Bibl. m. d�j. XII. a Bílek: Konfiska-
ce. - 1202) Krásl: Sv. Prokop a D. Z. 391. 6. L 16. - 1203) a 1204) Bílek: Statky a jm�ní klášt. a Bibl. míst. d�j. 
XII. - 1205) D. Z. 952. A 12. a Orth a Sládek: Slov. topogr. král. �eského. - 1206) Bibl. míst. d�j. XII. - 1207) 
Krásl: Sv. Prokop 324. 
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324SÁZAVA A �ERNÉ BUDY. 

Západn� Uhl. Janovic 15,5 km a 34,5 km od Hory Kutné - na samých hranicích okresu 
rozprostírá se na obou b�ezích ladné Sázavy trhové m�ste�ko Sázava a klášterní osada �er -
né Bud y. Za d�ív�jších dob spojoval tyto osady d�ev�ný most, po n�mž se p�echázelo a jez-
dilo ke klášteru sv. Prokopa se strany Posázavské, za�ež se platilo clo za povozy do d
chod

klášterních. První o tom máme zprávu z r. 1552.1298) Most zroben byl v ší�ce �e�išt� p�i vod�
normální, ale p�i vod� v�tší nastaveny byly lávky k mostu a t�ch se užívalo k p�echodu 
osob.1209) 

Dnes ob� osady tyto spojuje r. 1905 nákladem obce, okresu a zem� vystav�ný nový želez-
ný most, jehož konstrukci dodala firma „�esko moravské mo s tárn y“ za 130 tisíc korun. 
V téže dob� regulována také �eka nákladem zem� za 130.000 K a �e�išt� p�eloženo ku levému 
b�ehu, �ímž osada i okolní krajina nesmírn� získala, nebo� sebe menší povode� zaplavila celou 
osadu a zp
sobila velké škody. P�ívozy na �ece jsou ješt� dva, první u mlýna Budína, druhý u 
mlýna Bilina. 

V Sázav� jest 90 dom
 se 648 obyv., v �erných Budách 77 dom
 s 536 obyv. Celkem tedy 
v soum�stí tomto jest 167 dom
 s 1184 obyv., z nichž jest 12 ev. reform. a 36 israelit
.1210) V 
roce 1848 m�ly ob� osady 124 domy a 1051 obyv.1211) Domy sázavské tvo�í nám�stí, ulice, 
nebo stojí o samot�. U dom
 jsou zahrady s ovocnými stromy, zvlášt� vyniká krásným stro-
movím zahrada panská. Ve mnohých zahradách stojí moderní vily. Dle lidového pojmenování 
rozd�luje se Sázava: na Petrohrad�, na Potoce, na Náb�eží, na Závrtku, v Lázních, na Beletín�, 
u Kláštera, u Mlýna, u �ertovy brázdy a na D
lích. Tuto �ást koupil od obce MUDr. Bízek, 
vystav�l si zde vilu a prom�nil celý pozemek v ut�šenou zahradu. Prot�jšek zahrady této upra-
vil vedle své vily u�itel Kone�ný, tak že dnes silnicí dojet�ickou jest nejkrásn�jší vycházka do 
p�íjemných les
 sázavských. 

V Sázav� jest slušné �tverhranné nám�stí, upravené vysázenými lipami v malý, ale p�í-
jemný park, o kterýž se stará spolek okrášlovací. V jižní �ásti stojí kostel sv. Martina (býv. 
farní) a škola. Opodál pak zastávka železni�ní. V �er. Budách nám�stí jest vlastn� široká, do 
vrchu vedoucí ulice, vysázená divokými stromy; tolikéž i strá�, nesoucí se od zámku k �ece. V 
pozadí ulice stojí zámek, farní chrám, z�íceniny chrámu svatoprokopského, budovy panských 
ú�ad
 a fara. 

325Domy jsou stav�ny z kamene, cihel pálených, starší z vep�ovic;1212) kryty v�tšinou taš-
kami, cementkami, mén� šindelem a �ídce došky. D�ev�né domky pouze dva bez lomenic a 
kab�inc
. Domy vesm�s jsou výstavnosti prosté, avšak úhledné a �isté a v�tšinou p�ízemní. 
Byty ve starých domech jsou vlhké, v nov�jších jsou suché a zdravé. Nábytek i od�v �asový, 
moderní. 

Obyvatelé Sázavy neoplývali �asnými statky, ba naopak t�žce dobývajíce sob� chleba živ-
ností, musili n�kdy i hájiti se proti p�ílišným b�emen
m, jež panští ú�edníci na n� nakládali. 
Sv�d�í o tom prosebný list jejich r. 1610 k císa�i Rudolfovi II., kterýž takto zní: 

„Na vaši C. M. ve vší nejsnížen�jší poko�e vznésti p�inuceni jsme, kterak Vaši C. M. pur-
krabí statku sv. Prokopa, na ten �as správce nám vystavený p. Daniel Maškovský pominulých 
dn
v nám chud ým l id em p�ísn� poru�il, abychom dle sn�movního snesení bern i  do-
movní  od sebe odvozovali; kdež my slyšíce, že nás to, �ehož jsme nad pam�t lidskou nikdá 
nepoci�ovali, an ubozí lidé práv� na horách nikdá za p�edešlých vrchností toho statku v to 
jsme potahováni nebývali; za p�í�inou dobývajíce sob� práv� v potu krvi chleba každodenního, 
lesy V. M. C. opatrujíce, co se každého roku d�íví k pot�eb� dvoru V. C. M. z týchž les
v 
splavuje, to vše zhotovovati, a než jedna práce mine, druhá nastane, �asu povodn� p�i mostu V. 
C. M. a p�i stavb� u mlýna všichni velikou práci, za�ež nám se nic neplatí, a to s velikým ob-
meškáním živn
stek svých podnikáme, a když se voda rozvodní, mnozí v chalupách vodu v 
sv�tnicích i pecích mívají, což nem
že než se škodou jak grunt
v tak i schránek jich býti, jak 
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že jich takm�� opatrovati neposta�uje; neb jest také dev�t chalupí p�i m�ste�ku, z kterýchž to-
likéž pan 326purkrabí touž berni míti chce, což více možná není, neb by mnohý z chalupy utéci 
a všeho nechati musel; však jiné bern� V. C. M. všecky rádi dle našich nejvyšších možností 
podstupujeme. Z té p�í�iny V. C. M. všichni pro hojnou odplatu božskou prosíme, že na nás 
ni�eho toho, �ehož jsme chudí lidé nikdá nepoci�ovali, dopoušt�ti nerá�íte, nýbrž to, aby se týž 
pan purkrabí proti nám spokojil, v tom se jako p�edešlí držitelové toho statku zachoval a p�í�i-
nou naši záhuby nebýval. V �emž se V. C. M. k milostivé a brzké ochran� poru�eny �iníme. 
Za V. C. M. na modlitbách trvající primas, rychtá�, konšelé i všecka obec statku sv. Proko-
pa.“1212a) 

Hlavní výživou obyvatelstva jest polní hospodá�ství a �emeslo. Také hledají zdejší p�ísluš-
níci výživy v panské kruhové ciheln�, v lomu váp., na pile a p�i zámeckém dvo�e a to nejen v 
lét�, nýbrž i v zim�. Vedle toho vyráb�jí ze d�eva kole�ka, traka�e, hráb�, top
rka atd., pletou z 
vrbových prut
 košíky, n
še a prodávají je v dalekém okolí. Hledají také výživy v skelných 
hutích. 

Mládež škole odrostlá odchází na �emeslo do v�tších m�st, menšina z
stává doma a v�nuje 
se bu	 živnosti svých rodi�
 nebo sklá�ství ve zdejších hutích. Jména nejstarších rodin jsou 
rodina Kunova, Barešova, Režných a Šebestova. 

Obecní majetek skládá se ze 2 domk
 (�. p. 16. a 17), obecních les
 a pastvin ve vým��e 
60 ha 47 a 27 m2, z �ehož platí obec 90 K. Vedle toho má také obecní vý�ep, kterýž se r
zn�
pronajímá. Osada �ernobudská nemá jm�ní žádného. Celá obec má vým�ry 713 ha 99 a 99 m2, 
z nichž p�ipadá na �erné Budy 346 ha 22 a 85 m2. P�ímá da� celé obce obnáší 7068 K 40 h. 

Jména tratí polních: v Plužinách, v Paloucích, Havranka, na Sk�ivánku, na Vrších a v Ne-
dom�chu; u Luk, Voto�nice, na Davidkách a lesy nad Vosovkou a na Šibenici. 

R. 1651 byli v Sázav� 3 effectivní sousedi a 17 chalupník
. M�li všichni 246 kor. pozem-
k
, z nichž osévali 84 ozimem a 57 ja�í. M�li 10 potah
 vol., 36 krav, 20 jalovic, 110 ovcí a 28 
sviní. V tomto m�ste�ku nachází se 6 chalup, v kterýchžto obec téhož m�ste�ka k svému užit-
ku chová nájemníky.1213) R. 1652, 1653 a 1654 byli tu tito �emeslníci: hrn�í�i 2, �ezníci 4, ko-
lá�i 2, peka�i 2, šindelá�i 2, provazník 1, tkadlec 1 a švec 1. (M�ste�ko bylo majetkem Jana 
Viktorina z Waldštejna.1214) 

R. 1788 bylo dle fasse panství sázavského �. 2327 sel. grunt
 15, z nichž 3 pobo�ené a sed-
láci užívali polností 154 jit. 1438 �tv. sáh
 a sklidili t. r. 1322 míry žita, 176 m�r je�m. a 1036 
ovsa. M�li 43 jitra a 855 �tv. sáh
 luk a sklízeli 123 centy sena a 24 otavy; pak p�stovali 69 ji-
ter 244 �tv. sáhy lesa a sekali ro�n� 67 kub. sáh
 m�k. d�íví.1215) 

V �erných Budách bylo r. 1651 chalupník
 7, zahrad. 2. Obd�lávali polností 27 kor., na 
t�ch osevali 3 oz., 2 ja�í, 8 bylo lad, 11 porostlin a 3 ležely úhorem. M�li 5 krav, 4 ovce, 6 svi-
ní a 4 kozy. Z chalupník
 t�ch byli: 1 hrn�í�, 1 zedník, 1 nádeník a 1 panský posel. Chudý sy-
nek m�l 1 krávu, ten na míst� zde nebydlí, chová ji pro n�ho Václav, hrn�í�.1216) 

R. 1788 byl zde dv
r a ten m�l výsevy 22 jitra 1452 �tv. sáhy, pak 13 jiter 160 �tv. sáh
 a 
klidil 249 m�r pšenice, 607 m. žita a 294 ovsa; luk bylo 27 jit. 879 �tv. sáh
 a klidilo se 396 
ct
. sena; les
 bylo 44 jitra 1225 �tv. sáh
 a klidilo se 205 kub. sáh
 d�íví.1217) U dvora bylo 
mnoho nezd�laných polností. R. 1843 bylo u 5 dvor
 již 4461,98 jiter polností, 1881 jitro les

ke dvoum revír
m a 10 konscribovaných osad.1218) 

327Poblíž ležící dv
r Sedlišt� m�l r. 1789 polí, pastvin a lad 42 jitra 502 �tv. sáhy a klidil 
400 m�r žita, 50 je�m. a 200 m�r ovsa. M�l 38 jiter 1233 �tv. sáhy luk a usušil 86 ct
. sena a 
n�co málo jen otavy. Potah
 dvousp�ežních 8, jednosp�ež. dva, krav 15, jalovic 10.1219) 

Škola. O p
vodu a založení školy sázavské se nikde nedo�ítáme bezpe�ných zpráv. Že ale 
byla zde škola již za dob klášterních a že byla farní, toho d
kazem stará listina zvaná „Spann-
zettel“, v níž �teme: „že my nížepsaní od starodávna pat�ící „suché dni a podsnopni“ nyn�jší-
mu sázavskému kantoru Josefu Sedlá�kovi1220) každý rok p�i sv. Václavu bez upomínání od-
vésti a náležit� zapraviti chceme, se zavazujeme. Primas: Josef Ka�ka.1221) 
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V listin� té dopodrobna se uvádí, kolik pen�z a kolik in natura od správy klášterní i od sed-

lák
 z p�iškolených obcí kantor dostávati má. A pon�vadž se v seznamu kantor
 sázavských 
mluví, že p�ed Sedlá�kem vyu�oval tu jakýsi Luttner1222) a že roku 1795 upravena byla škola v 
konventní budov�,1223) k jejíž upravení zemská vláda 150 zl. nákladu poskytla, vychází z toho 
na jisto, že zde škola d�íve byla, než vydána byla zmín�ná „sp anncedula“. 

Když pak stal se r. 1809 majitelem Vilém Tiegel z Lindenkronu, c. k. nadporu�ík a hodlal 
trvale se usaditi na Sázav�, p�ál sob�, aby škola byla 328z konventu p�eložena jinam k v
li kli-
du a nerušení ve vyu�ování. Proto vystav�l v m�ste�ku r. 1858 s obvyklou konkurencí podda-
ných školu novou. Za staveništ� ur�en domek Václava Be�ky a 6. dne v m�s. listopadu ode-
vzdal mistr zednický Jos. Beran školu hotovou a téhož dne byla mládež sem z konventu p�eve-
dena.1224) Škola stála vedle kostela sv. Martina a u�iteli dali být v dom� Josefa Kuny. R. 1848 
škola vyho�ela a zni�ením m�ste�ka zmizela tato škol. budova docela. 

Od té doby bylo vyu�ováno op�t v klášterní budov� a sice v jídeln� a v malém vedlejším 
pokojíku. I u�itel bydlel v zámku. Pom�ry takové trvaly do r. 1858, ve kterémžto roce byl pan-
ský hostinec ve m�ste�ku p�i�in�ním fará�e P. Ko�ího pro školu upraven a 4. listopadu t. r. 
mládeži odevzdán.1225) 

Až do r. 1821 byla sázavská škola jednot�ídní, teprv r. 1825 rozší�ena na školu dvout�ídní 
a vynesením c. k. z. šk. r. ze dne 1924/1076 rozší�ena o t�ídu t�etí a zapo�alo se vyu�ovati ve 
t�ech t�ídách 1. ledna 1877 a 27. prosince 1882 �. 30.114 z. šk. r. a rozší�ena škola ješt� o �tvr-
tou a pátou t�ídu. Škol. budova byla upravena na p�t škol u�eben a 2. ledna 1884 po�alo vyu-
�ování ve všech p�ti t�ídách.1226) 

Nejstarší záznam o p�íjmech u�itel
 jest následující: „Na pen�zích 12 zl., v naturaliích 
1 str. pšenice, 4 žita, 1 hrachu, 1 je�mene, 24 libry másla, 24 libry tvarohu, 60 žejdlík
 soli, 2¼ 
sudu piva a k št�dr. ve�eru 2 libry kapr
 a na každé svátky 3 libry hov�zího masa, 6 sáh
 d�íví 
a od sedlák
 a chalupník
 9 zl. 32 kr. a 2 str. 1 v�rtel a 2½ �tvrtce žita.1227) 

R. 1795 m�l u�itel sázavský následující p�íjem: Ro�ního platu 10 zl., školné a deputát. De-
putátem byly: 2 libry kapr
, 5 v�der piva, 6 m�r žita, 1 m��ice a 8 mírek pšenice, 8 mírek je�-
mene, 1 m��ice a 12 mírek hrachu, 24 libry másla, 24 libry sýra, 32 žejdlíky soli, 6 sáh
 m�k-
kého d�íví a 1 zl. 37½ Cmze místo masa a pletence. Na otop škol. sv�tnice 8 sáh
 d�íví.“1228) 
Tuto povinnost hradila vrchnost. 

R. 1797 byly p�íjmy u�itelovy takto upraveny: V naturáliích a na pen�zích zl. 65,20, ze 
škol. fondu 12 zl., za poh�by 8 zl., z p�ifa�ených obcí naturálie v cen� 9 zl. 30 kr., sobotátes 40 
zl. 40 kr. P�íjem ze 200 dom
 (60 neplatilo) 7 zl., výnos ze zahrady 1 zl. 30 kr., tedy celkem 
144 zl. 54 kr. R. 1841 byl p�íjem upraven na 197 zl. 06 kr., z nichž platiti m�l u�itel pomocní-
ku 25 zl. a za �išt�ní 2 škol. sv�tnic 24 zl. Pomocník m�l krom� toho p�íjem ze šk. fondu 45 
zl.1229) 

R. 1863 byly na škole dva pomocníci, které u�itel vydržovati musel, byly tedy p�íjmy jeho 
takto upraveny: p�ísp�vky v naturáliích, výnosy z pozemk
, hotových pen�z, z fondu škol., so-
botálesu a za služby varhanické celkem 773 zl. 97 kr. Z toho vydal na pomocníky, �išt�ní ško-
ly, dan�, sv�tlo na k
r a struny 342 zl. 19 kr., takže u�iteli zbyl �istý p�íjem 431 zl. 78 kr. 
Vedle toho m�l na otop 24 sáhy d�íví pro sv�tnice školní a 2 sáhy d�íví na otop pro školu ne-
d�lní.1230) S tímto p�íjmem do�kala se škola sázavská nových šk. zákon
. 

Posloupnost u�itelstva. V první dob� p�i za�ízení školy byl tu u�itelem jakýsi Lutner. Od-
kud p�išel a kam se pod�l, nikde není zaznamenáno. Také jest p�ístupno, že p�ed Lutnerem zde 
ješt� jiní kanto�i vyu�ovali, pon�vadž škola upravena byla již v XVIII. století. 

Po Lutnerovi p
sobil zde Josef Sedlá�ek († 1821), Josef Skružný do r. 1825, Frant. Podho-
la (prov.) do r. 1830 podu�., Josef Hrbek (u�. do 1830-64), Mat�j Mareš, podu�. (zahynul r. 
1848 p�i požáru), Ant. Hoffmann do r. 1850, Karel Pešek do r. 1854 (odešel do Ameriky), Jos. 
Zahrádecký (1856), Antonín Hoffmann (op�t do r. 1859), Karel Pešek vrátiv se z Ameriky stal 
se op�t u�itelem a provis. školy sázavské, který �íd. školu pak def. od r. 1874-86 († 1827/186). 
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329Za jeho p
sobení byli zde tito podu�itelé: Ant. Chalupa do r. 1864 (pozd�jší �editel 

m�š�. školy ve Vlašimi), Jan Pitra do r. 1865, Ant. Kaše (1866-68), Kar. Hruška (1869-70), 
Emil Belšán (1870-72), Josef Kopecký (1873-74), Jan Bartoš (1874-5), Bohuslav Kremser 
(1875-78), výp. Frant. Smetana, Jind�ich Hrbek (do r. 1887), Ant. Bláha (1879-91), Frant. �i-
hák (1884-95), Anna Kroutilová (1884-85), Alois Reimann (1885-6), Karel Št�drý (�ídícím 
1887 † 1917/1209), Václav Sýkora (1886 † 88), Frant. Dosko�il (1886-1900), Frant Havlík výp., 
Frant. Šmatt (1888-96), Bed�ich Vojta (1891-94), Frant. Kruml (1894-97), Anna Lisková 
(výp.), Frant. Carda (1895 † 96), Bohumil Bidlo (1896-1902), Zde�ka Št�drá (výp. r. 1895-8), 
Ant. Löffler (1896-99), Jose f Kone�n ý (1897 u�itelem dosud), Alois Procházka (1899-02), 
Helena Pittnerová (1900-13), Antonie Šulcová (1902-03), Josef Chalupa (1902-08), Frant. Hý-
bl (1903-), Alois Brtek (1905-07), Jos, Vobo�il (1907-09), Bohuslav Mysl ivec  (1907 
do330sud, mobil.), Arnošt Chleborád (1908-09), Jan Procházka (1909-13), Rudolf Hlavatý 
(1909-10), Jos. Kone�ný (zat. správcem školy po smrti �íd. Karla Št�drého), Jos .  Posp íš i l  
(1910 �íd. dosud), Old � i ch  Kahle  (1910-14 u�itelem v B�lokozlích dosud, mobil.), Lad. Pe-
cl (1912), J ind � .  Sn ížek (1913 v Radvanicích dosud, mobilisován), Ant. Pilz (1909-10 v 
B�lokozlích), Božena Pittnerová (výp.), Mar i e  Kl ímová (1914 dosud u�.), Mar ie  Posp í -
š i lo vá (1914 výp. vyu�uje v Sázav� a v Radvanicích st�ídav�), Fe rd .  �ernušák (výp. 1915 
v B�lokozlích dosud). 

Prvním p�edsedou m. šk. r. byl obchodník Frant. Makovi�ka do r. 1877, do r. 1883 Frant. 
Lan�, býv. nadlesní, Ant. Schüller (1883-92), Jos. Chlumský (1892-94), Jan Režný (1894-
1903), Vojt�ch Chlumský (1903-1908), MUDr. Václav Holý (1908 dosud). Míst. šk. do-
zorci Josef Chlumský do r. 1892, Ant. Be�ka (1892-95), Em. Vokoun (1896-99), Vojt�ch 
Chlumský (1899-1901), Em.  Vokoun (1901-13), Em.  Hen ych  (1913 dosud). 

Školní obec tvo�í: Sázava, �erné Budy, B�lokozly (expositura), Radvanice (expositura) a 
Dojet�ice. 

Fara a klášter sv. Prokopa. Klášterníci svatoprokopští z�ídili duchovní správu pro lid v
-
kol kláštera v osad� na levém b�ehu �eky Sázavy. Fara p�i kostele sv. Martina v m�ste�ku Sá-
zav� p�ipomíná se poprve r. 1405.1231) Avšak tehdy byla již starobylá, jak v písemných památ-
kách se o ní praví. Že však teprve té doby se o ní mluví, a že nebylo hojných zpráv písemných 
zachováno, leží na bíledni. Byla� fara tato p�ivt�lena (inkorporována) ke klášteru a tím vy�ata 
z po�tu t�ch, ke kterým potvrzoval biskup fará�e. Na faru sázavskou usazoval opat kláštera sv. 
Prokopa sám n�kterého z brat�í k vedení v��ících, kdežto p�íjmy náležely klášteru. R. 1405 byl 
tu fará�em mnich Jind�ich, který t. r. sú�astnil se volby svého p�edstaveného v klášte�e sv. 
Prokopa.1232) 

Když Pražané r. 1421 zmocnili se statk
 svatoprokopských, mnichy z kláštera vypudili, 
zrušena katolická fara ve m�ste�ku Sázav�, jelikož nová vrchnost kn�ze pod jednou na svých 
statcích trp�ti necht�la. Zajíma�ové z Kunštátu p�ipustili sice po n�kolika letech n�kolik mni-
ch
 zp�t do kláštera, ale �ízení fary nedovolili le� jen kn�žím podobojí.1233) 

První zmínku o fará�i utrakvistickém máme teprve z r. 1553. Oznamuje totiž kn�z Mat�j 
Lede�ský, že kn�z Lukáš ze Sázavy jemu vypov�d�l nep�átelství a jestliže ho potká, by� by to 
i v Praze bylo, že jej protkne.1234) Podací právo vykonávali zápisní držitelé statk
 svatopro-
kopských a podali roku 1579 Pavla St�íbrského.1235) Z �astého st�ídání duchovních správc
 lze 
souditi, že nem�li na r
žích ustláno. Dosv�d�uje to kn�z Jeroným v Kácov�, který praví, že 
býval fará�em podobojí v m�ste�ku Sázav� u sv. Prokopa pod panem Ferdinandem Švihov-
ským.1236) Na domluvu biskupovu, pro� neposlouchá Jeroným dolejší konsisto�e,1237) odpoví-
dá, že  t ak opušt�n a je s t  a nezbývá než p�áti si, aby ji pán B
h dobrými a lepšími kn�žími 
opat�iti rá�il.1238) 

Mnichové vrátivší se ješt� za doby války husitské p�isluhovali svátostmi v��ícím z r
zných 
panství sem docházejícím. Aby stádce v��ících se rozmnožovalo, vyžádal si opat Václav na ar-
cibisk. pražském plnou moc, aby sm�l rozh�ešovati utrakvisty od círk. censur.1239) Tak povsta-
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la nová fara katolická v klášte�e sv. Prokopa.1240) Snadno lze si domysliti, že styky dvou fará�

r
z331ného vyznání v jedné osad� nebývaly vždy p�átelské. Žaluje r. 1587 opat Ond�ej biskupu, 
že fará� podobojí v m�ste�ku Sázav� círk. ob�ady katol. haní a tupí a jemu že pokoje nedá. Za-
stává se ho pan Ferdinand Švihovský, že týž kn�z sázavský podobojí lépe círk. po�ádky, cere-
monie, posty, sv�cení svátk
 zachovává, nežli na p�. opat sám. A zase Švihovský žaluje bisku-
povi, kterak bezprávn� opat bez dovolení rodi�
 v stav manželský potvrzuje, �eládce naší, 
když um�e, zvoniti nedá, provazy od zvon
v odvazuje, klanice vyráží atd.1241) Posledním kn�-
zem podobojí byl Daniel Šrámek Klatovský.1242) 

R. 1598 nebylo již v Sázav� fa-
rá�e podobojí, jen tajn� p�isluhoval 
utrakvist
m predikant, kterého 
vrchnost již trp�ti necht�la a on p�í-
znivého p�ijetí došel na panství �er-
nokosteleckém.1243) A tak splynuly 
na konci XVI. století dv� fary sá-
zavské v jedno. 

Le� nebyli všichni obyvatelé se 
zm�nou tou spokojeni; zejména Sá-
zavští vyhledávali vypuzeného pre-
dikanta a ten jim potajmu p�isluho-
val. 

R. 1599 žádal hejtman Habar-
tický, který panství klášterní �ídil, 
aby do332volil biskup Zbyn�k Berka 
z Dubé �eholník
m podávati lidu v 
m�ste�ku Sázav� veleb. svátost 
podobojí zp
sobou. A ješt� r. 1609 
pokoušeli se Sázavští vypuditi opata 
z m�stského kostela a zjednati si 
kn�ze a kazatele podobojí. Tehdejší 
opat Ji�í Štýrský p�edvídal, že by 
toho pomocí purkrabího dosáhnouti 
mohli, prosil arcibiskupa Karla z 
Lamberka, aby mu dovolil p�isluho-
vati v m�ste�ku Sázav� podobojí i aby purkrabímu dal v�d�ti, že on jest �ádným fará�em v 
m�ste�ku Sázav�.1244) 

Nevíme, z jakých p�í�in stala se za pána z Waldštejna zm�na ve farní budov�. R. 1613 
prodali Sázavští farní d
m a ješt� téhož dne koupili statek od Ž	árského a v�novali ho za farní 
obydlí. Le� zm�na tato netrvala dlouho; již r. 1621 prodali novou faru bez polností a koupili 
op�t budovu staré fary.1245) 

R. 1663 obdržel klášter panství nad m�ste�kem Sázavou a také podací právo ke kostelu sv. 
Martina. Opat jsa patronem chrámu dosazoval fará�e vždy z �eholník
 sázavských. Pozd�ji by-
la fara i s pozemky p�id�lena ke klášteru a �ízena jen administrátorem.1246) Tehdáž pat�ily k fa-
�e Sázavské vsi: B� loko zly,  Benátky,  Cí rkvice,  �erné  Bud y, �e�enice, Doje t � i ce , 
Drletín, Choratice, M�lník, Mostice, Mrchojed y, Nech yba, Oclivy, P�estavlky, Pysko�ely, 
Rad vanice , Samechov, Samo pše, Škvrn�jov, Újezdec, Vlkan�ice, Vran ík a samoty Bár-
t
v mlýn , Dv
 r  Blatce , mlýn  Budín , mlýn  Ka�kov,  (Skelná hu� )  a Vesce.1247)

Zrušení kláštera sv. Prokopa roku 1785 bylo také pohromou zdejší fary a kostela. Pozemky 
byly dávno slou�eny se zbožím klášterním a nyní s celým majetkem propadly. Rytí� z Bienen-
berka, hejtman kraje kou�imského, oznámil rozkaz císa�
v i fará�i a sd�lil mu, že p�estává býti 

Sázava: Kostnice. 
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�lenem �ehole, ale z
stává administrátorem fary sázavské, a dokud jeho d
chody nebudou 
upraveny, bude dostávati plat jako jiní kn�ží. 

Nyní pracoval Bienenberg, aby fara sázavská p�enesena byla do Bud a klášterní kostel aby 
byl prohlášen farním. To stalo se skutkem r. 1788 a chrám v m�ste�ku Sázav� stal se filiálním 
kostelem.1248) Fará� p�est�hoval se ze Sázavy do nov� z�ízené fary v praelatu�e, kdež dosud má 
své sídlo.1249) Ve fa�e chová se pam�tní kniha, z níž hojn� �erpali, kdož se o d�jiny staroslavné 
Sázavy zajímali. Také se tu chovají nejstarší matriky z r. 1761, psány jazykem latinským a r. 
1785 již �eským. 

Statek sázavský p�ipadnuvší po zrušení kláštera náboženskému fondu byl r. 1804 dne 27. 
srpna ve�ejnou dražbou i s podacím prodán p. Františku Heilbergrovi, kterýž se stal patronát-
ním pánem na Sázav�.1250) Jak již jinde uvedeno, vyho�elo r. 1848 celé m�ste�ko a kostel vy-
ho�el do základu i zvony se rozlily. V takovém stavu z
stal chrámek sázavský nepovšimnut. 
Kone�n� se ujal opušt�ného kostela fará� Frant. Ko�í. Ten svolal své v�rné na 13. dubna 1856 
na h�bitov sázavský a tam plamennou �e�í pobídl lid ke stavb� kostela sv. Martina. A potkal se 
se zdarem. Upisovány milodary, náhrada pojistného, dary patrona šlechtice Tiegla, majitele 
hutí p. Kavaliera, císa�ovny Karoliny Augusty, císa�e Ferdinanda Dobrotivého a choti jeho 
Marie Anny, býv. �editele Pešiny, p�ifa�ených i cizích obcí atd. atd. a bylo na hotovosti tolik, 
že 333se ihned zapo�alo úpravou kostela. A 18. dne m�síce �íjna 1857 byl kostel vysv�cen a 
bohoslužbám odevzdán.1251) Stavební místo a zahrádka staré sho�ené školy p�idány jsou k far-
nímu h�bitovu, na n�mž uprost�ed stojí starobylá kostnice, p�i požáru r. 1844 jediná zachrán�-
ná budova. 

V kostele dnešním jsou t�i oltá�e. Na hl. visí obraz sv. Martina biskupa od mistra Hellicha. 
Oltá�e tyto byly zakoupeny v kostele sv. Ji�í v Praze, odtud také pochází kazatelna. Když se 
ukázalo, že sochy oltá�ní nejsou pro sá334zavský chrám dosti vhodnými, dal se fará� Ko�í s 
truhlá�em do práce a zhotovil velmi slušné sochy sv. Jana Nep. a sv. Zikmunda. A sochy ty 
krášlí dosud kostel sv. Martina. Nové dva zvony slity ze staré zvonoviny v Praze u Karla 
Bellmanna r. 1857.1252) Jeden nese obraz sv. Prokopa, druhý v�tší sv. Martina. Na obou jest 
stejný nápis. 

Když vnit�ek chrámu se upravoval, a obmítka se seškrabovala, našly se stopy malovaných 
sv�tc
. Z toho se usoudilo, že utrakvisté sv�tce zabílili a texty z písma napsati dali. A když pak 
op�t kostel stal se katolickým, tu tito zase písmo sv. obílili.1253) Tak kazili v�ci dobré jeden 
druhému. Roku 1888 byl kostel sv. Martina p�i�in�ním tamního fará�e P. Otomara Pohla d
-
kladn� opraven. Vydání na opravu vyprosil na št�drých dobrodincích. 

Shora bylo vzpomenuto, že fara z m�ste�ka p�enesena do �erných Bud a klášterní kostel 
za farní prohlášen. 

Chrám sv. Prokopa postaven byl p�i sázavském klášte�e sv. Prokopem kol r. 1032 a zasv�-
cen Matce boží a sv. Janu K�titeli. Pon�vadž tento chrámek byl malý, zbudoval r. 1095 t�etí 
opat Božet�ch basiliku novou, 69 m dlouhou a 23 m širokou. Pražský biskup Kosmas ji t. r. v 
�íjnu posv�til. Ani tento chrám nez
stal nedotknut rukou lidskou. Snad že již byl stár a v n�-
kterých �ástech vetchý nebo spíše nemoderní, nádhe�e tehdejší nevyhovující, byl nejspíše za 
opata Jana I. (1269-98) - až na n�které výminky - v téže velikosti v gotický p�estav�n.1254) Zdi 
staré apsidy, kaple po stranách mnišského k
ru, taktéž i kaple zvaná „Jeskyn� sv. Prokopa“ 
z
staly. Staré lod� pobo�eny a místo nich povstala velkolepá stejnolodní stavba, jejíž k�ížové 
klenby neslo tré krásných vysokých pilí�
. V pr
�elí vypínala se mohutná v�ž a mezi op�ráky 
nádherná otev�ená p�edsí�.1255) Byl to velechrám, jenž nem�l sob� rovného. 

R. 1421 za válek husitských pobo�en byl chrám klášterní k veliké škod� um�ní, kteréž na 
Sázav� rozkvetlo a stalo se školou odborník
m. Zbytky toho chrámu hlásají až podnes slávu 
výtvarného um�ní, a jest se diviti, že po tolika stu letech, v kterých vydány byly všem zlobám 
p�írodním, zachovaly svou ladnost a p�esnost práce, tak že znalec okamžit� vypátrati m
že ry-
sy tvar
 p
vodních. V rudém pískovci, v n�mž m�li mnichové sázavští zalíbení, zachovaly se 
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fialy, profily i skulptury ješt� tak, jako by teprv p�ed nedávnem vyšly z hut� kamenické.1256) 

A z celého nádherného chrámu zbyla dosud v�ž s krásným ost�ním bývalého portálu a 
klenutím, jež ozdobeno jest trním korunovanou hlavou Spasitele. Jest to práce tak znamenitá, 
že samojediná dosta�ila by vydati sv�dectví o vysokém stupni um�lecké �innosti mnich
 sá-
zavských v dob� posledních P�emyslovc
.1257) Dále se zachovaly: jižní ze	 s okny a dosud 
znalými malbami, ambity a kaple Panny Marie, kterouž se dnes vchází z jižní strany do koste-
la. 

Ve v�ži zmín�né jsou umístn�ny hodiny a dva zvony. V�tší - sv. Prokop - mající 110 cm v 
pr
m�ru má tento nápis: VOX MEA, VOX VITAE, VOS VOCO AD SACRA VENITE! (Hlas 
m
j, hlas života, Vás volám, ku ob�tem poj	te!) Thomas Jarosch goss mich 1550.1258) Druhý 
zvon menší, Hedvika zvaný, mající 80 cm v pr
m�ru, m�l tento nápis: ANNO DOMINI 
3351546 ISTA CAMPANA FVSA EST AD LAVDEM DEI OMNIPOTENTIS PER ME STA-
NISLAVM W. PRAGA. Zvon tento p�elit a sice dvakráte. Poprve dal zvon p�elíti baron Tiegel 
se starým nápisem; po druhé zvon dal p�elíti patron Bed�ich Schwarz s tímto nápisem: HED-
WIGIS IN INITIO ME FECIT * BARBARA INNONAWIT * ANTONIA FELICITER PER-
FECIT (Hedvika na po�átku mne u�inila, Barbora obnovila, Antonia š�astn� dokon�ila.) „Bed-
�ich Schwarz, pán a patron Sázavy a cho� jeho Atonie.“ Na prot�jší stran� jest nápis n�mecký, 
který dal ulíti baron Tiegel a sem poznovu p�enesen. Zní: Mein Nus erschalle weit u breit / zur 
Andacht und Frömmigkeit. / Auch möge mein Geläut ertönen / beim Brautgesang und Lei-
chengängen. / Doch soll nie eines Menschenhand / mich ziehen zum Sturm oder Brand. / Ge-
gossen von Jos. Diepoldt in Prag 1878. 

V malé v�ži kostelní jsou dva zvony: polední�ek a umírá�ek. Prvý v�novala r. 1906 koste-
lu paní Eugenie Kavalierová, druhý jest starší, ale bez nápisu v
bec. 

Velkolepý chrám sázavský celá století ležel v sutinách, ze kterých odnášeny byly i ozdob-
né kostky z pískovce nu�ického a použito jich p�i r
zných stavbách. �asto se p�i bourání nebo 
správ� dom
 nalézají. Kone�n� po skon�ené neblahé válce 30tileté po�alo se s úpravou býv. 
chrámu Božet�chova a provedena jest až v letech 1603-87 v nyn�jší � t vr tý  chrám - ovšem již 
farní,1259) který dodnes zastupuje basiliku Prokopovu, a chrám Božet�ch
v. Dostav�n byl za 
opat
 Daniela Nigrina a Benedikta Grassera (1664-87).1260) R. 1746 sotva restaurovaný kostel 
i klášter za opata Anastásia Slan�ovského vyho�el. Byl pak v n�kolika letech upraven, ale kláš-
ter, který ohn�m byl tak poškozen, že nesnesl žádné opravy, musel býti tak�ka ze základu nov�
postaven.1261) 

Nyn�jší farní kostel stojí vedle býv. kláštera svatoprokopského v �erných Budách, ale zo-
ve se stále farním kostelem sázavským, tak jako i fara sázavskou sluje. Kostel tento jest vlast-
n� stará presbytá� p
vodního kostela. Pr
�elí chrámové tvo�í jednoduchý �tverec, ozdobený po 
každé stran� vysokými pilí�i s jonickými hlavicemi. Uprost�ed ve výklenku postavena socha P. 
Marie s Ježíškem a nad ní v trojhranu „oko  boží“. 

Nad portálem vysekán v mramorové desce tento latinský nápis: MIX. „Deo Spiratore, An-
gelo Monitore, Udalrico Fundatore, B�etislav Consumatore, Severo Confirmatore, Sct. Proko-
pio Imo in Abbatia Rectore Ecclesia Honori B. V. M. et Sct. Joanis Bapt. dicata, 200 et ultra 
Annis Zisskiano Sacri legio Ruinata restauratur MDCLXXXVII“, což �esky takto zní: Božím 
vnuknutím, and�lským napomenutím, za Old�icha zakladatele, B�etislava dokonatele, od Šebí-
�e potvrzena, za sv. Prokopa I. v opatství správce Svatyn� tato ke cti Blahoslavené Panny Ma-
rie a sv. Jana K�titele zasv�cená, 200 a více svatokrádeží Žižkovou zbo�ena, obnovena jest r. 
MDCLXXXVII. (1687). 

336Hlavní oltá� Nanebevzetí P. Marie zdoben obrazem Molitorovým z r. 17531262) a um�-
leckými �ezbami sv. Prokopa a Václava z r. 1714. Po stran� evang. v presbytá�i blíže hl. oltá�e 
stojí menší oltá� ostatk
 svatoprokopských. Na n�m uloženy ve sklen�né sk�íni drahocenné 
památky a sice d �ev�n ý ko f l í k , kterýž zasazen jest do st�íbra po zp
sobu kalicha, d �ev�ná 
lž i�ka a  �ást  kos t i  z t�la sv�tcova v relikviá�i v podob� k�íže dob�e uschována. Koflík, v 
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n�mž podal sv. Prokop knížeti Old�ichovi �erstvé vody, a lžíce jsou dle tradice vlastnoru�ní 
práce Prokopovy. Tento oltá�ík jest starého p
vodu, ale býv. zdejší fará� František Ko�í, t. �. 
kapitolní d�kan na Vyšehrad�, dal jej opraviti a teprv r. 1812 na žádost patrona kostela a maji-
tele panství sázavského Tiegla a fará�e P. Jana Chmely bylo povoleno arcibisk. konsisto�i v 
Praze, aby ostatky byly Sázav� vráceny. To stalo se slavným zp
sobem 18. zá�í 1812.1263) 
Mnohé ostatky sv. Prokopa jsou uloženy v chrám� sv. Víta v Praze i jinde.1264) 

V lodi chrámové stojí dva postranní oltá�e. Na str. evang. oltá� sv. Prokopa s milostným 
obrazem Prokopovým. Pov�st dí, že nalezen byl po válce t�icetileté v sutinách chrámových, 
snad r. 1738. D�íve než zav�šen byl ve chrám�, zdobil ambit klášterní. 

Postava sv. Prokopa na obraze jeví se s tvá�í individuální, portrait jest dílem staršího um�l-
ce než okolek a pozadí. Sv�tec p�edstavuje se bezvousý, od�ný v zelenou tunicellu a pluviál 
barvy �erveno-žluté, s berlou v levé ruce a mitrou na hlav�. Pravicí udržuje 	ábla na �emeni, 
ohe� z úst chrlícího. V pozadí na levo zobrazeny jsou skály, p�ed nimiž v miniatu�e sv. Prokop 
jako mnich o�e pluhem, zap�ažena maje zlého ducha. Pravou rukou drží sv�tec k�íž a jím 	ábla 
k tahu pobádá. Na pravé stran� lze spat�iti kostelík n. �ekou (patrn� Sázavou); poblíž stojí sv. 
Prokop jako vít�z nad zlými duchy, jež z okolí poustevny své byl zapudil. Dnes ovšem d�j ten 
jest již málo znatelným. 

Po stran� epišt. oltá� sv .  Benedikt a  ozdoben obrazem téhož sv�tce p�edstavující smrt 
jeho. V k�ížové lodi jsou ješt� dva oltá�e, totiž „Srdce Pána  Ježí še  a  sv.  Jan a Nep .“ 
Kazatelna s um�le �ezanými sochami a m�ížka p�ed hlav. oltá�em stojí za povšimnutí. V jižní 
lodi visí socha Kristova zvýší 3 m, kterou �ezal fará� Frant. Ko�í. 

Za hlav. oltá�em jest jeden p�ístup to�itým schodišt�m do krypty a druhý p�ístup nový jest 
z hlavní lodi z�ízen, aby poutníci mohli lépe z krypty odcházeti. A krypta tato jest jedinou pa-
mátkou p
vodní románské basiliky, kterou sám sv. Prokop založil.1265) Lid zove ji dnes pouze 
jeskyní sv. Prokopa, pon�vadž prý byl v t�ch místech jeho prvotní skalní p�íbytek. 

Mnichové postavili sem asi v XVII. stol. sochu sv. Prokopa a zdi napodobili ze d�eva �e-
zanými skalisky. Poutníci �ezávali si t�ísky a m�li je za zázra�né. Dnes jest socha nová a �ezání 
t�ísek zakázáno. 

Zvláštní zmínky zasluhuje obraz, kterýž se chová ve zdejší fa�e. Jest naší povinností vylí�i-
ti, kterak se do fary dostal. Obraz „Založen í  k láš t era“ byl malován na omítce v jedné lodi 
chrámu svatoprokopského. P�i požáru r. 1745 z
stal netknut a zachován; le� zachování jeho 
nebylo nijak bezpe�né, pon�vadž na� pršelo, padaly kroupy i sníh a obraz byl by již již 337vzal 
za své. Mezi �eholníky byl bratr um�lec-malí�. Ten sedával ve vyho�elém chrámu a obraz ma-
loval. A poda�ilo se mu obraz v�rn� zachytiti. Brzo potom celá omítka spadla. Rok malby 
ovšem nedá se zjistiti, ale zajisté nechybíme, položíme-li po�átek jeho v první léta po válce 
t�icítileté. Obraz býval umíst�n n�kde v klášte�e a po zrušení kláštera r. 1785 koupil ho tehdej-
ší fará� P. Václav Martinek a odkázal fa�e, kde až dosud ve velké síni zav�šen a pe�liv� cho-
ván jest. 

Osoby, které na obraze se spat�ují, jsou: kníže B�etislav I., biskup Šebí�, sv. Prokop a n�-
kolik brat�í z �ádu.1266) Kníže B�etislav daroval klášteru mnohé statky a skládaje na oltá� na-
da�ní listiny, takto k shromážd�ným promluvil: „Ot�e,  poc t ivý P rokope,  s  b rat � í  sv .  
Benedikt a !  Vám d ávám i  Vašim budoucím všecky tyto  l i s t y  mými  pe�e�mi  
u tvrzen é a  te	  j e  kladu  n a  o l tá �  b l ahosl .  P .  Mar i e ,  ab yst e  j e  od tud  ve  své 
ruce  p � i j a l i  a  všecka zbož í  v  n ich  napsaná,  ode mne vám dan á,  d ržel i ,  j i ch  
užíval i ,  vy i  vaš i  budoucí ,  až  na  v�ky.“1267) K tomu biskup Šebí� odpov�d�l slovem 
„Amen“. 

Na obraze jest vyzna�ena v�novací listina, kterouž kníže drží v levé ruce. Mimo toho jest 
vid�ti r
zné �áry, které asi znamenají hranice v�novaného zboží. Obé jest siln� poškozeno a 
správnosti nápisu dohádati nelze. 

Na dolejším okraji jest latinský nápis tohoto zn�ní: 
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208 (298)

Piissima 410 
VDaLrICVs a VenatIone fatIgatVs haVsto VIno eX aqVa faCto re-

feCtVs InItIa IeCIt. fund. 1009. 

fundatio BrzetIsLaVs pII patrIs pIVs fILIVs et Dotator benefICVs ProCo-
pIo IbI Abbate praefeCto perfeCIt. dotatio 1032.

66  
alia me- 

Ast ZISska! fVr et Latro n. patrIota et eXtrVCta soLoaeqVans, et 
obLata erIpIens Vt barbarVs rVInaVIt fVnDItVsqVe DIsIeCIt. ruina. 1420. 

202 morabilia LocVs Iste SazaVenVs In rVIna posItVS IstIs annIs eIVLaVIt. desolao 244.

414  
Monasterii 

PIeLeCtor! post nVbILa PhoebVs, ILDefonsVs restaVraVIt nIgra 
NIgrIn DeaLbaVIt saCer LoCVs eXVLtaVIt. restaur.1664.

362 Procopi-
anii 

FVrente VVLCano Ipso DIe DotatorIs AnnIVersarIo InCIneratVs 
InterItVs LoCo VtI FeLIX eCInere PhoenIX reUIUIsCens sUreXIt. ince. 1746. 

CaSsato penitus Monasterio Ao 1785 die 4. Nov. Icon haec a U. P. Wenc. Martinek Loci Cura-
to empta, et Parochiae hujati legata est. 

�esky �te se takto: 
Old�ich o lovu unaven, napitím vína z vody u�in�ného ob�erstven, po�átky položil. 
B�etislav, zbožného otce zbožný syn a obdarovatel dobro�inný, když Prokop tam opatem 

ustanoven, dokon�il. 
Avšak Žižka, zlod�j a lupi� a ne vlastenec, i vystav�né se zemí srovnávaje a darované 

uchvacuje, jako barbar v z�íceniny obrátil a od základ
 rozhodil. 
Místo toto sázavské v z�íceninách položené tolik let kvílelo. Zbožný 338�tená�i! Po mra-

�nech slunce! Ildefons obnovil, �erné Nigrin zbílil, svaté místo zaplesalo. (Nigrin = �erný byl 
opatem r. 1664, † 1679.) 

Zu�ivým ohn�m práv� ve výro�ní den úmrtí darovatele v popel obráceno (toto svaté místo) 
na místo zahynutí jako š�astný z popele Fenix k životu se probouzejíc op�t ožilo. (Fenix = bá-
je�ný pták, po letech vždy z popele znovu se zrodil.) 

Pozd�ji p�idáno pod tento nápis: „Po úplném zrušení kláštera r. 1785 dne 4. listopadu obraz 
tento od veleb. pána Václava Martínka, míst. duchov. správce koupen a fa�e této odkázán jest.“ - 

O významu obrazu tohoto všude se píše (J. Krásl) a mluví jako o „zalo žen í  k láš t era  
sázavského“ Nám se však nezdá býti pojmenování to správným, nebo� p�i založení kláštera 
bylo by vid�ti kus stavby, spousty kamene, cihel, lešení a r
zné nástroje zednické a toho tu ne-
ní. Že to celé pozadí obrazu toho jest hotovou událostí. Oltá� a po jeho obou stranách vystave-
né �ásti klášterní z�ejmým toho jsou dokladem, že správn�jším názvem obrazu jest „Sv�cen í  
kl áš t era  sázavského“. 

Úctyhodné stá�í ukazuje se nám na k�titelnici stojící u oltá�e v presbytá�i. Není sice tuze 
veliká, jako jinde vídáme, ale za to velice pozoruhodná. Má podobu kotlíku, na jehož štíhlých 
nohách okrasných stojí ozdobena r
znými ornamenty a hlavicemi a tímto nápisem na dvou 
�ádcích: * LETA * PAIE * 1603 * TE * AUTEREY * PO *  * KWIETY * VDIELA-
A * TATO * KRZTITELYCE † GEZ † ZALOZIEY * GEST * SWATEHO * MAR-
TIA * PRO * CZEST * * A ZDE VDIELAY SLOWA BOZIHO S AKLADEM PAA 
MATIEGE KOWARZE TEHOZ MIESTECZKA A PAA ADAMA ZE VSI RADWA-
ICZ * Na horní �ásti k�titelnice �te se tento nápis: EARODIL BY SE GDO Z WODY A 
DVCHA SWATEHO EMVZ WGYTI DO KRALOWSTWI BOZIHO. GA III. / TOLE 
VDIELAA V HORY V GIDRZICHA KRZEPELKY GK 1603.1268) P�i jmén� konvá�ov�
vryta „š l í g l e  a  p emrl i ce“. 

P
sobením býv. fará�e Jana Kone�ného, nyn�jšího fará�e a viká�e ve Vav�inci, byl kostel k 
700letému výro�í svato�e�ení sv. Prokopa roku 1904 vkusn� upraven a vyzdoben nákladem 
6000 K. Ochotn� podnik ten podporovali: velkostatek sázavský, firma Kavalierova, panující 
kníže Jan z Lichtenštejna jako majitel pozemk
 ve farnosti sázavské a mnozí jiní dobrodinci 
chrámu Pán�. Fará� Kone�ný získal sob� na Sázav� neskonalých zásluh a farníci zachovají ho 
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zajisté u vd��né pam�ti. 

K jižní stran� chrámu sv. Prokopa p�imyká jednopatrová do �tverce stav�ná budova kláš-
terní, nyní v zámek upravená. V jižním k�ídle zvedá se nad st�edem v pr
�elí hranolová v�ž 
beze st�echy. Uvnit� jest malé, ale p�íjemné nádvo�í, obklopené v p�ízemí i v poschodí pro-
strannými chodbami; to� jsou bývalé klášterní ambity (ochozy). Na p�íchozího �iní milý dojem 
i se stromem, který uprost�ed nádvo�í své v�tve rozkládá. Klenby ambit
 byly fresco vymalo-
vány �adou obraz
, výjevy to ze života sv. Prokopa. R. 1870 dal je majitel rytí� z Neuberka za-
bíliti. V refektá�i zachovaly se dosud na strop� p�kné, okrasné ornamenty. Majitel statku sv. 
Prokopa za�ídil si opat339ství i konvent k svému nejv�tšímu pohodlí a zachovává jeho starý ráz 
i podobu. 

Posloupnost opat�. Prvním opatem a zakladatelem kláštera byl sv.  P rokop . Zem�el 
1053 a stal se opatem jeho synovec Ví t . Za tohoto opata panoval v �echách kníže Spyti-
hn�v II., kterýž o v�ci náboženské a církevní dbal se zvláštní horlivostí. Tehdáž vedena nejtuž-
ší hádka o slovanskou liturgii, kteráž m�la veliké zastance a chrán�nce v sázavském klášte�e a 
v �echách ješt� mnoho ctitel
v. Kníže dav se p�emluviti, jako by vedla ku pokrytství a kací�-
ství, svolil k vypuzení ze zem� opata Víta i brat�í jeho mnich
 sázavských. Odešli do Uher do 
slovanských klášter
 a na Sázavu povolán opat ob�adu latinského, rodem N�mec. 

Teprve po smrti knížete, když nastoupil vládu Vratislav II., poslal posly ku králi uherské-
mu s prosbou, aby propustil sázavské mnichy do �ech, a když se vrátili se svým opatem Vítem 
roku 1064, uvedl je slavn� do kláštera sázavského. Opat Vít zem�el asi r. 10781269) a nástup-
cem jeho jmenovali brat�í Jimrama, syna Prokopova, muže skv�jícího se svatostí, sprostností 
holubi�í a velikou št�drostí. Zem�el asi r. 1080. 

V
lí krále Vratislava zvolen byl opatem um�lec Bo žet�ch . Vynikal duchem i neoby�ej-
nou ctižádostí nad jiné vrstevníky. U krále požíval v�tší 340p�ízn� než ostatní preláti zemští, tak 
že popudil i biskupa Kosmasa k žárlivosti o to; nebo� když jednou u veliký svátek sáhnuv do 
ú�adu biskupova postavil Vratislavu králi korunu na hlavu, rozhn�val se biskup tak velice, že 
ho cht�l i s opatství sesaditi. Teprv když mnozí �eští velmoži se za� snažn� p�imlouvali, uložil 
mu mocí svou za �in jeho pokání �ka:1270) „Pon�vad ž ty ,  op at e ,  u míš  dob �e soust ru-
hovat i  a  soch y vy�ezáva t i ,  z  u ložen í  svat ého  poslušenství  n ašeho  k  od� i -
n�ní  vin y tvé ,  k te rou  j s i  ze  zatvrzelos t i  své  opovážl iv�  sp ách al ,  rozkazu-
jem t i ,  b ys  vysoust ruhoval  sochu  u k� i žovan ého  Kr is t a  u  ve l ikost i  mí ry t vé  
výšky a  š í �ky a  s  k� í žem na zádech  svých  donesl  až  do  � íma a  pos tavi l  v  
kost e l e  sv.  Pet r a  apo što la !“ Toho on opat s ochotnou myslí a zkroušeným srdcem vy-
konati neobmeškal a rozkazu biskupskému zadost u�inil. Z toho jde na jevo, že biskup Kosmas 
opatu Božet�chovi hrub� naklon�n nebyl. Božet�ch vrátiv se z �íma, dosedl op�t na stolici 
opatskou. Za n�ho vysv�cen kostel 104/1095. 

Panování jeho však nebylo dlouho š�astné. Král Vratislav II. zem�el 14. dne m�s. ledna 
1092 a smrtí jeho p�estala náhle všechna p�íze� k opatu a klášteru sávskému. Toho použili 
zvlášt� mniši Demetr, Kanan a Goliš a po�ali o svém opatu rozši�ovati �e�i zlé a utrha�né. 
Každý z nich vyhledával proti n�mu obvin�ní, ale p�ípadného sv�dectví nem�l žádný. Úmysl 
jejich byl nekalý; myslili totiž, kdyby opata jakýmkoliv zp
sobem mohli svrhnouti, že by n�-
který z nich stal se opatem. 

I nedávali dvoru kníž. pokoje, oso�ujíce opata stále žalobami nejhrubšími, které kdykoliv 
vyšet�ovány byly, pokaždé ukázaly se býti ni�emnými a vylhanými pomluvami. Tak to trvalo 
plná �ty�i léta a kníže B�etislav II., nástupce Vratislav
v pomluvám t�m stále odolával. Ko-
ne�n� rozmrzen nad stálým tím oso�ováním a škorpením, s radou pán
 vydal koncem roku 
1096 rozkaz, vyhnati opata i svárlivé bratry z kláštera sázavského a uvésti tam mnichy latinské 
z kláštera b�evnovského.1271) K žádosti biskupa Kosmasa zvolen opatem D�thard, probošt 
b�evnovský. Knihy slovanské kláštera sázavského stavše se pak nepot�ebnými, zkaženy a roz-
troušeny všecky a takto úpln� zni�eny. N�kte�í mnichové slovanští chodivše žebrotou po zemi, 
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p�ijati jsou potom z milosrdenství zase do kláštera a poskytována jim do smrti chudi�ká výži-
va.1272) D�thard zem�el r. 1134. Po n�m následovali: Sylves t r , († 1161), Božata . Týž složil 
hodnost po roce a zvolen Regin hard  (N�mec 1162), Blažej  I. († 1248)1273), Blažej  II. († 
1269), Jan  († 1298), Matyáš  (do r. 1332), pak zvolen P � ib ík �i P � ibys lav († 1341), Al-
ber t  († 1376), Pet r  († 1405), Jan  II. († krátce po volb�), Nevlaš  († 1415), Pet r  II. († 
1420), Michael . Za tohoto byl zrušen klášter a jm�ní na sv�tské pány zastaveno. On sám 
uschoval všecky skvosty u Františka Rosentála, hofmistra kutnohorského, ale vrácení pokladu 
toho dosíci nemohl ani hrozbou, ba ani žalobou. Opat i klášter tímto zp
sobem zbaven celého 
jm�ní.1274) 

Dalšími opaty byli: kn�z Václav († 1479), Jan  III. († 1485), Leonard  († 1509), 
Jan  IV. († 1535), Jose f († 1553); krátký �as byl opatem Mat� j  z  Ryn arce. Za n�ho byla 
asi veliká bída v klášte�e, pon�vadž žádal Bud�jovické, aby mu darovali dv� be�ky soli,1275) 
Pet r  III. († 1560), Vác341lav II. (sesazen na rozkaz arcibiskup
v r. 1565), Ad am Pol idor 
(† 1569), Mar t in  Gal lu s , jehož volbu arcibiskup nepotvrdil,1276) Jan  IV. († 1597). 

Po smrti opata Jana IV. nastolen byl Ond �e j  To máškovic . Zem�el mimo klášter r. 
1602 (dle Krásla r. 1600) z p�í�in nám naprosto neznámých. S tan is lav To man ides  † dne 
5. ledna 1610.1277) J i � í  Š týr ský. Za opata tohoto, který se bezprávn� jmenoval také fará�em 
sázavským, žádal Daniel Maškovský, správce panství kláštera sv. Prokopa n. Sáz., arcibisk. 
konsisto�, aby osadil faru Matoušem kn�zem podobojí, jelikož fara již rok bez kn�ze jest.1278) 
Opat Štýrský byl pak p�ec jmenován fará�em m�ste�ka Sázavy, ale opustil klášter r. 1618, byv 
k tomu donucen pobou�enými stavy protestantskými, a vrátil se zp�t r. 1621 a v klášte�e v ti-
chosti živ byl. V m�síci �íjnu dne 10. r. 1624 byl v noci ve své celi zakuklenci zrádn� p�epa-
den, zamordován a o peníze a klenoty kostelní obrán. Nikdo se nedov�d�l, kdo zakuklenci by-
li.1279) 

V dob�, kdy Štýrský opustil klášter, dosadil opat broumovský za opata 342Michala  Bi -
l inského , natož byl mnich sázavský Ji�í II. opatem (Pavlín), † asi v polovici r. 1637,1280) 
Prokop II. (Týlek) rodem Polák, † r. 1650.1281) Od r. 1650-53 byl správcem kláštera Fu lgen-
t ius  Jan  Bí lek. Za opata tohoto píše arcibiskup-kardinál Harrach o osazování far klášter

cisterciáckých. Mezi t�mi byla také fara ve vsi sv. Jakuba u Hory Kutné.1282) (Ješt� za života 
kardinálova byla p�eložena v XVII. století do Církvice.) 

Po r. 1653 zvolen byl opatem fará� sázavský J i � í  t. j. III.; ten však složiv za krátko hod-
nost opatskou vrátil se zp�t na své místo, Jan  P rokop  Mann er  a když zvolen opatem u sv. 
Mikuláše v Praze, byl zástupcem jeho Jan  de Belmont  do r. 1663, Daniel  I ld e fons  Ni-
gr in  (1664-79), Celes týn  J in d � i ch  (rodák t�ebí�ský) † r. 1681 sklouznuv na schodech ve 
v�ži, kde p�stoval karafiáty, a naraziv hlavou na trám byl okamžit� mrtev, Ben edik t  Gras-
ser  † 1697. 

Na žádost konventu spravovali nyní klášter ad min i s t r á to � i  po šest plných let, až r. 1703 
zvolen opatem Václav Košín  z  Radosto va,1282a) ale z na�ízení císa�e Karla VI. hodnosti 
své se vzdal. P�í�inou tohoto na�ízení bylo velké nehospodá�ství a jeho neposlušnost.1282b) 

Opat Košín již r. 1710 v m�síci �íjnu prosí arcib. pražsk. Ferdinanda za doporu�ení ke sto-
lici papežské, aby mohl býti op�t uveden v ú�ad opata.1283) Ale nestalo se tak, pon�vadž ješt� r. 
1721 �ídili administráto�i správu kláštera a teprv t. r. usazen císa�ským na�ízením op�t opat 
Košín , ale nicmén� nástrahy �in�né již d�íve proti n�mu, mrzutosti v konventu nep�estávaly a 
opat Košín  z�ekl se po druhé opatství a odešel do Prahy. Tam r. 1734 zem�el a pochován v 
klášte�e sázavském.1284) Odtud zase vedli administráto�i správu kláštera (Boni fa t iu s  Fr i� ,  
�eský sp iso vate l  atd.) do r. 1744, kdy zvolen opatem An astas ius  S l an�o vský, kterýž 
p�ed tím také jen spravcem kláštera byl.1285) Vedle mnohých dobrých vlastností p�ipisuje mu 
kroniká� i bezohlednost na památky starožitné. On totiž dal náhrobky a pomníky všecky roz-
tlouci, aniž by se postaral za opisy nebo kresby n�kterých vzácn�jších a um�leckých a vložil je 
do nových staveb.1286) Zem�el r. 1763. Za tohoto opata na�ídila císa�ovna Marie Teresia r. 
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1755 dvacátého ledna klášter
m v �echách, aby mladé kleriky své posílaly k studiím na uni-
versitu pražskou a nemají-li zp
sobilých osob, aby summou pot�ebnou p�isp�li jinému sv�t-
skému theologu ke studiím.1287) Za téhož opata žádalo p�t opat
 �eských stolici papežskou, 
aby byli vy�ati z �ádné pravomoci nejjasn�jšího arcibiskupa pražského. Papež Klement XIII. 
vydal o tom bullu r. 1759 a svolil k žádosti t�ch opat
, mezi kterými byl také opat kláštera sá-
zavského v ten �as panující Anastas ius  S lan�ovský.1287a) 

Posledním opatem byl Leander  Kramá � . Ten do�kav se r. 1785 úplného zrušení klášte-
ra odebral se k svému p�íteli fará�i Ondrákovi do Postupic a tam 1. zá�í 1801 zem�el. Pochován 
v kostele sázavském, jehož místo ukazuje jednoduchý epitaf zasazený v pozadí postranní lodi. 
P�i 343zrušení kláštera, který 812 let trval, bylo zde krom� opata 14 �eholník
. Každému vyká-
záno 300 zl. a opatovi 4 zl. denn� za výslužné. Poslední klášterník byl Frant. Stašek, fará� ve 
Zdislavicích. Zem�el r. 1844. 

Po úplném zrušení kláštera spravovali farní osadu tito kn�ží: Václav Martinek, fará� (1785-
92), Filibert Rokosník, kaplan, po fará�i Martinkovi Martin Voves adm. do r. 1792, Jan Chme-
la, �eský spisovatel1288) (1792-1817), Gandolf Koral, kaplan, Martin Kalaš (1817) adm., Mar-
tin Bican, fará� (1817-49), Karel Valda a Frant. Šindelá�, kaplani, admin. Frant. Mašek (1849), 
Frant. Náhlovský fará�em od r. 1849-53, Mat�j Bláha, adm. a pozd�ji kaplan, Frant. Ko�í fará-
�em (od r. 1853-69)1289), kaplani Jind�ich �apek do r. 1855, Vojt�ch Polá�ek do r. 1858 a Ka-
rel Hodiná�, Alois Piská�ek fará�em (1870-80), kaplani Frant. Blážek do r. 1870, Frant. R
ži�-
ka do r. 1872, Václav Sedlá�ek do r. 1873, Josef Krch do r. 1879 a administr. Vincenc Bosá-
�ek. 

R. 1880 do r. 1887 byl fará�em Jos. Šindelá�, Vendelín Hon�k, admin. R. 1888 nastoupil 
Otomar Pohl a byl do r. 1895 fará�em, Jos. Pouska, adm. a ješt� t. r. dosud zde p
sobící Mora-
van Jan Kone�ný, fará�em do 1914. Za n�ho vyst�ídali se kaplani 1903-14 Josef Nízký, Jin-
d�ich Ulík, Frant. Hladík, Václav Br�ák a Frant. Vrabec, Jaroslav Karpíšek, Frant. Zdražil, 
Mo344ravan Alo is  Nogol  (kaplanem a r. 1915 fará�em dosud) a Slezan Al fons  Karas  
(kaplan od r. 1915 dosud).1290) 

D�jiny Sázavy a �erných Bud. Kdy založen byl klášter sázavský, o tom rozcházejí se 
zprávy. Pulkava z Hradenína, kroniká� �eský z dob Karla IV., r
zným zprávám u�inil konec. 
Stanovil založení kláštera na r. 1032.1291) Toho �asu byl biskupem pražským Šebí�, býv. dvor-
ský kaplan knížete Old�icha. Kníže Old�ich zem�el náhle 9. listopadu r. 1034.1292) Jest tedy ne-
sporno, že klášter založen ješt� za života knížete a neodporuje tomu ani jeho smýšlení, ani po-
vaha Šebí�e. Jestliže setkal se kníže s Prokopem, poustevníkem, r. 1030 u poustevny jeho a on 
schválil pak založení celly na Sázav� a povoliv zámysl
m Prokopovým, pak ovšem založení 
kláštera se ur�it� hodí na n�kolik let p�ed smrtí knížete. 

Nelze však za pravdu pokládati mín�ní n�kterých historik
, že by klášter již r. 1009 zalo-
žen býval. Rok tento vytesán nad portálem nyn�jšího chrámu Pán� a ten omylem p�ijat za rok 
založení a toho roku také neznámý malí� užil, když maloval „Sv�cen í  kl áš te ra“. Avšak rok 
ten jako založení dá se zcela vyvrátiti, nebo� nalézáme u Palackého tato slova: Rok 1009, o 
n�mž rukopis Kosm
v a Dobner
v Neplach kladou po�átek sázav. klášt., rozumí se bezpochy-
by po�átek poustevnického života Prokopova, jakž také jiní udávají rukopisové.1293) A to se 
srovnává úpln� s pravdou, pon�vadž sv. Prokop teprv r. 1030 setkal se s knížetem Old�ichem, 
kterýž mu p�islíbil postaviti blíže poustevny, nebo nad poustevnou svatostan k pobožnostem. 

Cella sázavská Old�ichem knížetem vystav�ná m�la však jen krátké trvání, nebo� záhy 
ustoupila novému velkému monastýru, jehož stavbu po�al Prokop sám provád�ti. Kníže, za-
kladatel kláštera nového a velkého, pomýšlel také brzy, kterak by majetek a jm�ní kláštera zís-
kal. Sám daroval klášteru „�eku  Sázavu  od  Mi lobuze ( ! )  až  po  jeskyni  Zákoln ica  
�e�en é ( !)  s  lu kami  a  le sy v
kol“ a vlivem svým p
sobil klášteru zjednati ctitel
, p�á-
tel a p�íznivc
.1294) 

Po smrti knížete Old�icha sluší za druhého spoluzakladatele pokládati syna jeho knížete 
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B�etislava, kterýž se horliv� ujal otcovy nedokon�ené práce a hled�l ji ukon�iti. Knížecí svou 
mocí potvrdil klášteru otcem darované pozemnosti, pole, luka s obou stran �eky pod sv�dec-
tvím a potvrzením svého syna Vratislava za cenu 600 pen�z vykoupil a Prokopu písemn� p�ed 
sv�dky právoplatn� postoupil. Sám pak ze svého vlastního majetku p�ed svými velmoži zemi 
až k lesu Strnovníku (Trnovnice), ves Skramníky a jedno jezero Prokopu a jeho nástupc
m za 
blaho a spásu duše jeho k v��nému držení v�noval.1295) 

Jak rozsáhlé byly statky klášterní v dalších letech, nelze nijak zjistiti, ale známo z r
zných 
záznam
 a zpráv, že p
vodní jeho statky zemské rozloženy byly v
kol kláštera samého po 
obou b�ezích Sázavy až k hranicím nejbližších osad a že za knížete B�etislava povstaly hádky 
o n�které pozemky se strany klášterní a sousedních majitel
. I bylo u�in�no mezi nimi úplné 
narovnání a vymezení hranic. 

Ve XII. stol. po�alo statk
 klášterních p�ibývati. Tak daroval olomoucký biskup Zdík zbo-
ží zbýšovské na �áslavsku, ke kterému náležely ves Zbýšov 345s kostelem sv. Jana K�titele, 
Lhota V�tší (nyní Nová), Lhota Menší (jinak Táborová nebo Proboštová), �ejkovice, Opatovi-
ce, díl Damírova, Petrovic a Komárova.1296) 

Ve Zbýšov� z�ídil opat ješt� p�ed r. 1360 probošství. Proboštové do roku 1362 Racek, 
1362-71 Bransud, 1371-77 Valentin Olkmar, 1377-78 Rubín, 1378 P�ibík, 1405-15 Ond�ej a 
1415 Michal.1297) Král Ji�í zastavil probošství toto Slavatovi z Chlumu, jehož p�edkové již d�í-
ve byli statek drželi.1298) 

V druhé polovici XIII. století p�estal býti hrad D�evi� (na Slánsku) sídlem knížecích ú�ad
, 
ale z
stal sídlem knížecích poprávc
, z nichž p�ipomíná se koncem XII. století Petr s brat�ími 
Milhostem a Ahn�m. Když pak se zakládala hrazená m�sta, pozbyl d
ležitosti a odevzdán hrad 
i tamní kostel sv. Václava s podacím a s nadáním klášteru sázavskému.1298a) 

Tehdejší opat Albert z�ídil tu druhé probošství, k n�muž pak náležela i ves Uherce (na 
Slánsku). Prvním proboštem byl okolo r. 1360 Zdeslav, r. 1368 Valentin, r. 1377 Jarek a r. 
1405 Václav.1299) Po r. 1420 p�ipadlo zboží toto sv�tské vrchnosti1300 a probošství zrušeno. 

Ve XIV. století p�ibylo již klášteru valn� statk
 a vzorným hospodá�stvím a p�i�inlivostí 
brat�í zvýšen blahobyt kláštera tak, že byly v držení jeho tyto osady: m�ste�ka Sázava, Skalice 
Hor St�íbrných a Mnichovice, vsi Pysko�ely, Vlkan�ice, Radvanice, P�ívlaky, Budín, Vod�ra-
dy, Vesce, Vitice, Újezdec, Kruty Dolní i Horní, P�estavlky, Doubrav�any, K�ivolaje, B�lo-
kozly, Samopše, Mrchojedy, Dojet�ice, P�ibyslavice, Rovná, Drletín a Škvrn�jov. Toho �asu 
odvád�l klášter 100 kop groš
 daní do královské komory.1301) 

Na tomto statku svatoprokopském zapsal král Václav majestátem ze dne 1. Septembris r. 
1395 Hanzlínovi ze Zárova, m�š�. Star M�sta Pražského, 210 kop gr., aby na dva roky po po-
lovici splnili z bern� král., jakož týž list ší�e sv�d�í. Datum Praha, Anno Dom. 1395 Die 1. 
septembris. Ten list okázal Jan z Cholpic.1302) 

Do r. 1421 valn� rozmnožen po�et statk
 klášterních a náležely krom� již jmenovaných 
osad ješt� tyto osady: Blatce, B�ezinka, Bilina, �e�enice, Dojet�ice, Chotouchov, Kackov 
mlýn, Lešnice, Lazce, Machotín, Mstišovice, Nesm��, Oclivy, Podhradice, Píse�, Pu�ery, 
Rovná, Stará H
ra mlýn, Skryje, 346Tatce a Teplá. Jmenovali jsme v �ad� statk
 také Skalici 
Hor St�íbrných. Žel, že není možno se dopíditi, zda již p�ed válkami husitskými zde na st�íbro 
kutáno bylo, aby se právem �íci mohlo, že i klášter m�l ú�ast na kutání rudy st�íbrné. Podobno 
tomu zajisté jest, nebo� r. 1742 nalezena byla p�i kopání u zahradní zdi st�íbrná mince, která v 
aversu m�la vyobrazení �eského lva, v reversu pak sv. Prokopa s nápisem „MONETA NOVA 
MONASTERII ZaZaW“. Jiná podobná mince nalezena byla r. 1751 v rumu z kostelního zdiva. 
Celkem pak t�i takové mince uschovával opat Slan�ovský až do r. 1763. Kam se pak pod�ly, 
nikdo pov�d�ti neumí. Z mincí t�ch se soudí, že m�l již klášter v držení st�íbrné hory a mince 
dal na pam�t toho kutání raziti. Že by však m�l klášter právo raziti minci b�žnou v celé zemi, 
jak jinde bylo tvrzeno, tomu nijak víra dána býti nem
že.1303) 

Zboží klášterní rozmnožovali opatové (a nejvíce opat Petr) p�ikupováním a vym��ováním; 
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ovšem nepohrdli také darovanými statky.1304) Opatu i konventu náleželo právo podací a oni je 
také se vší p�ísností vykonávali v t�chto osadách: v m�ste�ku Sázav� a v Mnichovicích, ve 
vesnicích Krutech, Škvrn�jov� z �ásti, v Rovné z �ásti, v Hostiva�i, Skramníkách, Vav�inci, 
Vod�radech a Lochách.1305) 

P�ikva�ila zatím pohnutá doba války husitské. A když na ja�e r. 1421 pro neúsp�chy voj-
ska Zikmundova kláštery v �as pamatovaly na ochranu svých nejvzácn�jších, cenných i um�-
leckých p�edm�t
 a d
ležitých listin, obrátil se opat sázavský na Hory Kutny k hornímu hof-
mistru Františkovi z Rosentalu a když on a jeho manželka Machna p�islíbili, že poklad sv. 
Prokopa v ochranu vezmou a pod v�rou a ctí v �as pot�eby vrátí, byly ty vzácné a cenné v�ci 
do Hory p�ivezeny a p. hofmistru k ochran� odevzdány.1306) Tento sv
j slib doplnil hor. hof-
mistr ješt� v�rohodn�jším skutkem, pon�vadž již r. 1419 opov�d�l nep�átelství své m�st
m 
pražským.1307) Byla tenkráte Hora Kutná uznána baštou katolictví a uschování svršk
 sázav-
ských zde za nejbezpe�n�jší. 

Ale stalo se jinak! Tábo�i a Pražané se sjednotili, dobyli již v dubnu r. 1421 mnohých 
m�st, tvrzí a klášter
 a mezi nimi byl také klášter svatoprokopský,1308) z jehož cel prozatím 
mnichy násiln� vypudili a z kláštera vyhnali.1309) 

Pražané vzavše klášter, ujali se hned také jeho zboží, kteréž k n�mu náleželo. Již r. 1421 
p�ipomíná se v držení obcí pražských dv
r v Chotouchov� na Kou�imsku, m�ste�ko Mnicho-
vice a n�které bližší okolní osady.1310) M�ste�ko Mnichovice octlo se za krátko v rukou p. Vi-
léma Kostky z Postupic, p�edního rádce Zikmunda Korybuta.1311) 

Valnou �ást zboží duchovního se Sázavou zastavil císa� Zikmund moravským pán
m Za-
jíma�
m z Kunštátu a Jevišovic za v�rné služby, jež konali stran� husitské. Pod klášterem z�í-
dili sob� zvláštní tvrz za sídlo a zvali se hned sed�ním u sv. Prokopa na Sázav� a byli v držení 
zboží tohoto po celé století. 

První, který se zde usadil ješt� v �as války, byl Aleš Zajíma� z Kun347štátu a po n�m jeho 
synové a Bo�ek následovali. Bo�ek sv�d�il r. 1427 pí. Benign� ze Svojšic,1312) když Mikuláši 
ze Zásmuk, muži svému a d�tem zapisovala zboží po otci zd�d�né, t. j. tvrz a zboží s p�ísl. ve 
Svojšicích. Ješt� t. r. 18. dne m�s. �ervence dali oba brat�i Sezima i Bo�ek - jak již jinde sd�le-
no - mlýništ� pusté pod Samopšemi k ustavení mlýnu opatrnému Va�kovi, mlyná�i z Podrataj, 
s tím vším právem, což mu jest od starodávna p�íslušelo. 

Pan Sezima byl horlivým vyznava�em husitismu a sú�astniv se jako hejtman bitvy u Li-
pan, padl 30. kv�tna 1434 a jméno jeho v d�jinách zaniká. Na Sázav� sed�l pak r. 1435 Jan Za-
jíma� z Kunštátu, syn z bratra Sezimova Jind�icha Zajíma�e, dosud pán na moravských Jevi-
šovicích, které 17. dne m�s. zá�í 1435 postoupil svému strýci Janu Jankovskému z Vla-
šim�.1313)

Když r. 1436 dosáhl panovnické stolice v �echách král Zikmund, tu ihned staral se Jan Za-
jíma� o to, aby mu byly královským zápisem statky svatoprokopské zajišt�ny, což se ješt� t. r. 
stalo a sice zapsány jsou mu v 1409 kopách groš
 praž. Tak byly ocen�ny zásluhy jeho strýc

se strany krále Zikmunda. 

Ke statku tomu tehdy náležely: m�ste�ko Sázava a 4 kr�my pod klášte348rem, B�lokozly, 
B�ezinka, Bilin, Byst�ice, Blatce, �e�enice, Dojet�ice, Drletín, Doubrav�any, Choratice, 
Chlum, K�ivolaje, Kozly, Kruty Horní a Dolní, Lazce, Mrchojedy, Machotín, Mstišovice, Ne-
sm��, Pysko�ely, Píse�, P�estavlky, Podhradice, P�ívlaky, Rovná, Radvanice, Samechov, m�s-
te�ko Skalice, Stará H
ra, Samopše, Skryje, Skramníky, Teplá, Újezdec, Vlkan�ice a poplužní 
dv
r ve Vesci.1314) Jiným listem král Zikmund zapsal �ást vsi Hostiva� panu Janu Zajíma�i v 
500 kopách gr.1315) 

R. 1437 konala se u sv. Prokopa hlu�ná slavnost. Zápisní pán sázavský pojal za manželku 
Evi�ku, vdovu po býv. purkrabí karlštejnském Zdeslavu z Bu�enic, a v den sv. Ji�í vezena ne-
v�sta i s celou výbavou do nového sídla svého pana manžela, pána na klášte�e sázavském. Sva-
tební veselí a radovánky trvaly po celý týden. Téhož r. zapsal císa� Zikmund majestátem Za-



  223 
cha�ovi z �ence Pu�ery dv
r i ves kláštera svatoprokopského s d�dinami popl. i kmecími s 
úroky, poplatky, požitky atd. ve 200 k. gr. Datum Praha l. P. 1437 ve st�edu p�ed Hromnice-
mi.1316) 

Zboží sázavské nebylo celé zapsáno Janu Zajíma�ovi; tak držel Skramníky vladyka Volfart 
z Radim� u Pla�an,1317) Vilém Kostka z Postupic r. 1436 Mnichovice a po smrti jeho zapsány 
jsou Mikuláši Tr�kovi z Lípy,1318) Oclivy a Lešnici zapsal císa� synu Vilémovu Bohuši Kost-
kovi z Postupic,1319) Chotouchov, ves i dv
r táborskému hejtm. kn�zi Bed�ichu ze Strážnice a 
�ást vsi Hostiva� Janu Rakovnickému.1320) 

R. 1433 vrátili se n�kte�í mnichové se svým opatem Michalem zp�t do kláštera sázavské-
ho. Zápisní páni z Kunštátu dop�áli jim tam pobytu.1321) Opat pokoušel se také zavád�ti se v 
ú�ad sv
j, jak to vykonávali jeho p�edch
dcové, ale ke skute�nosti za této doby ani nedošlo. A 
mnich
m k výživ� zbyl jen Zb ýšov, statek a n�kolik selských okolních usedlostí. A týž opat 
t�še se p�ízni sousedních pán
 z Chlumu a Košumberku, nep�estal usilovati, aby horní hofmis-
tr Rosentál v ochranu vzaté v�ci klášteru navrátil, aneb n�jak odškodnil. Po dlouhých cestách 
poda�ilo se mu kone�n�, že dosáhl klášter r. 1444 a 45 vsi Mezholez u Hory, majetek to Ro-
sentál
v, a 10 kop úrok
 z jistiny, kterou m�l Rosentál na statku Starém Kolín� pojišt�nu.1322) 

Ale opat Michal nedožil se ani vd�ku, ani radosti za práci svou, kterouž klášteru v�noval, a 
také net�šil se dlouho z p�ízn� pán
 z Chlumu a Košumberka; nebo� Slavata z Chlumu stal se 
r. 1463 hofmistrem král. dvoru a nastoupiv ú�ad vyžádal si hned zápisn� statek zbýšovský, kte-
rý s jeho statky sousedil. A tak 3. dne m�s. zá�í 1463 zapsal zboží toto král Ji�í i s podacím ve 
Zbýšov� a 7 vesnicemi se vším p�ísl. Slavatovi z Chlumu a Košumberku a d�dicové nem�li 
žádné jiné povinnosti než po výplat� 600 kop gr. �. postoupiti statek bu	 králi anebo klášte-
ru.1323) Dáno v Praze v sobotu po sv. Jiljí léta od narození božího tisícího �ty�stého šedesátého 
t�etího, království našeho léta šestého. Ad mandatum Domini Regis.1324) 

V království �eském, najm� ale v Praze vypukl r. 1464 mor. A král Ji�í odebral se na Sá-
zavu a tam v klášte�e svatoprokopském se ubytoval, dlel tu delší dobu a �ídil odtud osudy krá-
lovství. Zachovalo se jeho na�ízení in org. 349zde vydané radám všech t�í m�st pražských, aby 
zapov�d�ly ševc
m d�lati „šp i cuov u  s t �evíc  a  škorn í “ a kon�í: „Dáno u sv. Prokopa tu 
ned�li po sv. Jiljí léta božího LXIV. (t. j. 1464) pod signetem prstena našeho.“ Ji�í v. r.1325) 

Brzy po smrti krále Ji�íka potvrdil král Vladislav tak jako král Zikmund brat�ím Zajíma-
�
m z Kunštátu zápis na zboží kláštera sv. Prokopa n. Sáz. s t�mito výminkami: Kdyby zboží 
to cht�l k svému vlastnímu jm�ní, držení a požívání vyplatiti a jiná�e nic dadouc jim nap�ed 
v�d�ti podle zn�ní zápis
v jejich v cele a úpln� v moc jejich položíce, kteroužto p�ijmouce od 
nás v cele a úpln� mají nám hned zboží toto se vším jeho a všelijakým p�ísl. postoupiti a list 
tento i s jinými, a� by na to které jm�li, navrátiti beze zmatku a všelijaké odpornosti.1326) 

Zajíma�ové z Kunštátu se pak o statky klášterní tak zasazovali, aby všecko v moc svou 
svedli, a mnohý zápisní pán domýšlel se, že nikdy více z rukou jejich zboží to se nedostane. 
Nebylo ale tomu tak. Ludvík Zajíma� z Kunštátu, syn Jan
v, kterého Zden�k z Rožmitálu 
vedle na�ízení králov. k smlouvám s Jind�ichem z Rožmberka a jinými pány a rytí�i do Hory 
Kutné na den 8. dubna r. 1526 zval1327) - zd�div po strýcích r. 15181328) statky klášterní, byl 
posledním zápisným pánem zboží duchovního. Statky ty byly pak rozd�leny na t�i �ásti a v 
m�ste�ku Sázav� odhádány 6. a 12. kv�tna r. 1528 d�diny zboží toho pro neplacení dluh
.1329) 

Prvá �ást zboží odhádaného dostala se se svolením císa�e Ferdinanda v zástavu již r. 1528 
v den sv. Žofie v summ� vyšacované na 1186 kop gr. �. panu Michalu z Chlumu a Košumber-
ku a na �erveném Kostelci.1330) 

Díl druhý obdrželi v zástavu páni Rendlové z Úšavy, kte�í r. 1525 postoupili právo zástav-
ní p. Jaroslavu ze Šellenberka, pánu na Komorním Hrádku1331) a t�etí nemenší �ást obdržel zá-
stavn� vladyka Prokop Trmal z Toušic na Skalici Hor St�íbrných.1332) 

Klášterníci, kte�í nyní na �as osedli klášterní stavení, byli povinni platiti zápisním pán
m 
ro�ního platu 28 groš
 �es., pon�vadž oni i klášter za zboží zápisní považovali.1333) 



  224 
Zboží, které držel Slavata z Košumberku, bylo následující: M�ste�ko Sázava, vsi Pysko�e-

ly, Vlkan�ice, Radvanice, P�ívlaky, Budín, Vod�rady, Vesce, v Budách pod klášterem usedlí s 
p�ísl. a zboží Prokopa Trmala: m�ste�ko Skalice, vsi Újezdec, Kruty Horní a Dolní, P�estavl-
ky, Doubrav�any i s lidmi p�íslušnými1334) a zboží, které náleželo Šellenberk
m, takto se v 
dskách zem. p�ipomíná: B�lokozly, Choratice, Samechov, K�ivolaje (�ást), Rovná (�ást), 
Chlum (dv
r), Drletín (dv
r), Mrchojedy, Samopše a Teplá. Krom� t�ch p�ipisují se mu ješt�: 
Mnichovice, P�ibyslavice, Lešnice, Oclivy, Škvrn�jov (�ást), Dojet�ice (�ást), mlýn Kackov a 
dv
r Kozly.1335) Michal Slavata z Chlumu a z Košumberku, pán na Kostelci n. �ernými lesy, 
na Chlumu, Talmberce, klášte�e sv. Prokopa, Podbo�anech a Hradišti Choustníkov�, náležel 
tehdy nejen k nejbohatším, ale i k nejvzácn�jším pán
m �eským, a nebylo tehdy sn�mu, ani 
jediného d
ležitého jednání, kde by nebylo jeho slovo slyšáno a uplatn�no. Jsa bezd�tek, od-
kázal poslední v
lí zboží své zápisné r. 1533 bratrovi Slavatovi z Chlumu a 350na Košumberce. 
Zem�el r. 1534.1336) A bratr Slavata též v krátce zem�el a poru�il statky zd�d�né synu Divišovi 
Slavatovi z Chlumu a z Košumberku. Ten sú�astnil se r. 1547 stavovského odporu proti králi a 
král Ferdinand I. trestal vinníky t. r. konfiskací statk
 a na�ídil hejtmanu �ernokosteleckému, 
by opatu sázavskému jako p�edešlý držitel �initi m�l, zaplatil povinný úrok i aby se postaral o 
opravu klášterní budovy.1337) 

Diviš Slavata musil postoupiti ke komo�e královské Kostelec n. �ernými lesy, hrad Tehov 
a duchovní statky kláštera svatoprokopského.1338) Ke statku tomu náležely: zámek, dv
r popl., 
m�ste�ko Sázava s podacím, vesnice Pysko�ely, Vlkan�ice, Budín, P�ívlaky, Mstišovice (Mos-
tice), Budy pod klášterem s podacím, Vod�rady, Radvanice a Vrb�any.1339) Této p�íležitosti 
použili správcové kostela sv. Víta v Praze, administrátor a �lenové metropolitní kapitoly a do-
žadovali se u krále, aby v p�íhodné nyní dob� pamatováno bylo na klášter sázavský a aby mu 
vráceny byly statky, které se zbožím �ernokosteleckým prodány nebyly.1340) Avšak marn�! 

Císa� Ferdinand tyto od�até statky zástavn� prop
j�il r. 1560 Ferdinandovi B�etislavu Švi-
hovskému z Rýzmburka, kterýž 1. dne m�síce srpna r. 1571 vystavil císa�i revers na statky zá-
pisn� p�ijaté,1341) ale již roku 1573 odevzdal mu císa� Maxmilian statky tyto v pravé zpupné, 
nikomu nezávadné d�dictví, vymíniv sob� a svým nástupc
m lesy a vyšší honbu. Tímto daro-
váním byl tento díl duchovního statku svatoprokopského pro opata a konvent navždy ztra-
cen.1342) Což jediné bylo zachováno a k �emuž se Švihovský zavázal, bylo „odvád�ti platy 
klášteru, které královská komora dávala na vychování opata a brat�í klášterních“.1343) Pan Fer-
dinand B�etislav Švihovský † 1589 a statek d�dil syn a d�dic D�pold Švihovský z Rýzmbur-
ka.1344) 

Mezi Švihovskými a králi �eskými Maxmilianem a Rudolfem povstaly o statek sázavský a 
právo honební spory. R. 1596 dne 12. prosince dostavila se zvláštní komisse na Sázavu k Švi-
hovským, aby z na�ízení císa�e Rudolfa II. p�edsevzala odhad a spor vy�ídila. Statky byly vza-
ty ke komo�e královské,1345) a� D�pold Švihovský u císa�e o vrácení neb aspo� vyplacení zá-
stavní summy 2500 kop gr. �. �ast�ji se ucházel. Syn a d�dic D�pold
v Karel Švihovský z Rý-
zmburka sú�astnil se nepokoj
 stavovských r. 1618 a po bitv� b�lohorské odešel z vlasti a v 
Holandsku zem�el r. 1622. Spory tyto byly pohromou rodu Švihovských a tím navždy zbavily 
rod ten všeho práva na statky svatoprokopské.1346) 

�ást statk
 duchovních, která náležela syn
m Jaroslava ze Šellenberka, byla prodána ro-
dem tímto r. 1554 v pátek p�ed sv. Tiburcím vedle jiného d�di�ného práva p. Janovi ml. z 
Waldštejna a král Ferdinand I. za v�rné služby jeho tu milost mu prokázal, že k prvním sum-
mám zápisným p�ipsal 1200 kop gr. �. a p�idal ješt� tu výminku, „ab y s ta tek do  dvou  ži -
vo t
  bez  výplaty d rže l i , než po vyjití t�ch dvou život
 králové �eští nebo ty osoby du-
chovní, jímž od starodávna náleží, tento statek a vesnice vyplatiti by cht�li, však J. M. císa�e 
neb t�ch duchovních k vlastnímu držení a požívání, jiná�e nic“.1346a) 

351V p�ípad� tom má se d�dic
m z Waldštejna rok nap�ed o výplat� dáti zpráva a zápisnou 
summu, kteráž �iní 4525 kop gr. �., položiti, jak to Majestát císa�e a krále Ferdinanda I. daný 
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ve Vídni v pátek po Nanebevstoupení Krista Pána léta 1558 sv�d�í. 

Syn a d�dic Jana z Waldštejna pan Adam z Waldštejna vymohl sob� na 352císa�i Rudolfo-
vi II. novou milost, totiž že mu J. M. C. na statcích zápisních a duchovních l. P. 1603 p�ipsal a 
p�idal ješt� jeden život �lov�ka a k tomu 2000 kop míš., tak že nyní zápisné �inilo summu 
11.051 kop gr. míš. A pan Adam získal od císa�e Rudolfa II. ješt� onu �ást zboží kláštera sá-
zavského v summ� 50 kop míš., která rodin� Švihovských náležela, ale jí od�ata byla.1347) 
Adam ml. z Waldštejna zem�el 24. dne m�s. srpna r. 16381348) a syn a d�dic jeho Jan Viktorin 
z Waldštejna stal se pánem všech otcovských statk
 na Sázav�. V tom �ase asi koupil opat a 
konvent kláštera b�evnovského pro klášter sázavský od Jana Viktorina z Waldštejna díl Hrád-
ku Komorního a statek sázavský.1349) Tak nabýval konvent op�t svých statk
. 

Když Jan Viktorin hrab� z Waldštejna zem�el, pominuly úmrtím jeho všecky životy k dr-
žení statku toho zápisného oprávn�né. Opat Daniel Nigrin nemeškal oznámiti syn
m Adamu 
Maxmilianovi, Janu Karlovi a Ferdinandovi brat�ím z Waldštejna na Komorním Hrádku, rok 
nap�ed, že hodlá zápisné statky býv. kláštera sázavského vyplatiti a sice tak, aby páni z Wald-
štejna místo pen�žité výplaty podrželi �ástku toho statku a ostatek klášteru vrátili, k d�di�nému 
vládnutí postoupili a to tak, jak listem císa�e Rudolfa II. 166/303 zapsáno bylo.1350) 

Aby porovnání toto stalo se správn�, na�ídil císa� Leopold r. 1670, aby z�ízeni byli ubrma-
ni1351) ze stavu panského a rytí�ského. I byli potvrzeni: Václav Ji�í ze Šternberka, J. M. C. rada 
a zem. soudce král �eského, František Leopold z Talmberka, hejtm. kraje kou�imského1352) a 
rytí� Litmír Viduna Obytecký z Obytce, J. M. C. rada a soudce zem. Tento pro nemoc nemohl 
se sú�astniti jednání, kteréž ostatní dva ubrmani dokon�ili. 

I smluvili se opat sázavský Daniel za konvent sázavský a hrabata Waldštejnští páni na 
Komorním Hrádku takto: Opat sv. Prokopa a celý konvent postoupí hrabat
m z Waldštejna 
m�ste�ko Mnichovice, vsi Choratice, Samechov, P�ibyslavice, Rovnou (�ást), K�ivolaje (�ást) 
a dv
r kmetcí v Drletín� za d�dictví zpupné, v ni�em nezávadné ke jm�ní, držení, dání a pro-
dání aneb jinému téhož d�dictví m�ste�ka a vsi postoupení plným právem. 

Páni hrabata z Waldštejna postoupí opatu a celému konventu ze vsí zápisných a duchov-
ních beze vší výplaty k d�di�nému užívání tyto osady: B�lokozly, Samopše s mlýnem �e�eným 
Bartovým, Mrchojedy, Dojet�ice (�ást) se všemi okolními lesy blíže kláštera ležícími. Že však 
cena statk
 hrabat
m z Waldštejna klášterem pušt�ných v�tší jest nežli výplata i s dluhem 
1635 zl., kteréž opat a konvent hrabat
m z Waldštejna povinni byli, p�idali hrabata k d�di�né-
mu jm�ní a držení klášteru své vlastní d�di�né vsi: Radvanice s pustinou Benátskou a mlýnem 
Budínem a P�ívlaky se vším p�ísl. Písemnou smlouvu 9. kv�tna 1667 podepsaly ob� strany a 
týž den vešly všecky podmínky v moc a právo.1353) 

Po tomto narovnání vložil opat a konvent klášterní do zemských desk tyto statky: B�lokoz-
ly, Benátky, Budy �erné, Dojet�ice, Mrchojedy s mlý353nem, Nechybu, P�ívlaky, Radvanice a 
Samopše.1354) Ke klášteru náležel také menší statek zemský Církvice na Kou�imsku, totiž 
dv
r, pivovar, mlýn a panem Frant. Talmberkem darovaný kus louky blíž mlýna a n�kolik 
poddaných �lov�k
. Opat Leandr Kramá� prodal toto zboží r. 1772 i s p�ísl. a koupil statek v 
T�ebovli u samé Kou�im� od Jana Jos. Hartlieba a manželky jeho Anny.1355) Tímto narovná-
ním a zmín�nou smlouvou nabyl klášter op�t jm�ní, tak že po 240leté opušt�nosti zase p�ijí-
máni byli �eholníci. Také mladíci jako p�vci do kláštera p�ijati, byli pak pozd�ji odesíláni na 
útraty kláštera na vyšší studia a dokon�ivše je, byli vysv�ceni na kn�žství. I zdálo se, že nasta-
ly klášteru lepší �asy. Ale nebylo tomu tak. 

Ji� r. 1785 dne 3. listopadu dostavili se nenadále do kláštera na Sázavu císa�ští ú�edníci: 
Karel Biener z Bienenberka, hejtm. kraje kou�., Tomáš Vítek ze Salcberka, kraj. kom. a Anto-
nín Hein, kraj. sekretá�. Hejtman Biener ohlásil se opatovi s na�ízením J. M. C., aby všechny 
osoby duchovní vázané sliby �eholními sešly se do velkého refektá�e. A když se tak stalo, 
ohlásil shromážd�ným císa�ské na�ízení krátce takto: „Kláš t er  sv.  P rokopa jménem J .  
M.  C.  se  zrušu j e  a  konvent  mnich
  se  rozpoušt í . “ 
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Královští komisa�i pozdrželi se zde n�kolik dn
, dali snésti všecky p�enosné cenné v�ci do 

jedné velké místnosti, je sepsali, ocenili a zape�etili. Taktéž zape�etili všechny prázdné místnosti, 
ve kterých �eholníci nep�ebývali. I lékárnu prohlédli, léky a nástroje sepsali a p�ítomný fysik kra-
je kou�im. T�ebický je ocenil. Po této vykonané práci odjeli komisa�i do dvora t�ebovelského. 
Tam vykonali zrovna totéž jako na Sázav� a p�es �eský Brod odjeli pak do Prahy.1356) 

R. 1786 dne 28. února prodány všecky sepsané a zabavené v�ci ve�ejnou dražbou; peníze 
stržené odevzdány komornímu ú�adu do Prahy. Statky klášterní poru�eny �esk. náb. fondu pod 
správou c. k. adm. stát. statk
. Náležely tehdy klášteru: Sázava, Budy �erné, P�ívlaky, B�lo-
kozly, Dojet�ice, Vesce, Radvanice, Nechyba, Benátky, Mrchojedy a Samopše; dále dva dvory 
v T�ebovli, kapitálu na hotovosti 2048 zl. a fundace mešní na kapitálech 6650 zl. 

Dražbu �ídil hejt. kraje kou�imského rytí� z Bienenberka sám. N�které v�ci památné si 
koupil a uložil v kapli svého zámku na V�elním Hrádku u Jilového. Mezi koupenými p�edm�-
ty byla také got. bronzová kadidelnice a got. monstrance. Kadidelnice jest dnes uložena ve 
sbírkách pr
myslového musea v Praze, ale monstrance si ponechal n�který z býv. pán
 na 
V�el. Hrádku, zkrátka z kaple se ztratila.1357) Tak nakládáno bylo i se vzácnými a neocenitel-
nými památkami literárními, s drahocennými knihami a rukopisy, starožitnými obrazy, skvost-
nými rouchy a �emeslnými sochami. Tak se octly krásné i um�lecké památky v rukou sv�t-
ských a rozneseny po širé vlasti (Rybi�ka: Pam. archaeol. X.). 

V m�síci dubnu 4. dne t. r. bylo na�ízeno �eholník
m klášter opustiti a jejich cely byly za-
pe�et�ny. Takovým zp
sobem skon�il starožitný klášter svatoprokopský na Sázav� sv
j v�-
hlas.1358) 

Zabrané statky klášterní byly dne 27. srpna r. 1804 na poru�ení císa�e Františka I. prodány 
ve�ejnou dražbou v zasedací síni nejvyš. purkrabího v Praze a p�ipadly P. Františku Heilber-
grovi za 311.500 zl. rýn. Nový majitel však zem�el již 13. �íjna 1805, tedy d�íve než mohl dra-
žebním podmínkám do354státi a statku ujal se jeho bratr Jan. A ani ten nebyl s to dodržeti pod-
mínek smlouvy trhové a proto odevzdal statek nazp�t státní komisi, která �ídila dražbu.1359) 

R. 1808 nabídl se p. Vilém Tiegel, c. k. nadporu�ík a m�š�an pražský, jenž se svou man-
želkou Barborou slíbil vyhov�ti dražebním podmínkám, a tak r. 18081360) byl statek manžel
m 
Tieglovým dle staré trhové smlouvy odevzdán. R. 1809 byl zámek k obývání upraven a man-
želé Tieglovi se sem p�est�hovali. P�ed úpravou zámku stávala u vchodu do nyn�jšího nádvo�í 
brána a nad ní vedla krytá chodba z prelátury do klášterní budovy. Rytí� Tiegel z Lindenkronu 
dal p�i úprav� bránu i krytou chodbu odstraniti a tím p�ipravil klášterní budovy o kus starobylé 
památky. Paní Barbora, manželka p. Tieglova, nepobyla si zde dlouho, nebo� již r. 1816 dne 
28. srpna zem�ela1361) a p. Vilém Tiegel, jemuž dostalo se císa�em Františkem I. povýšení do 
stavu rytí�ského s p�ídomkem z Lindenkronu, zem�el 5. dne m�s. dubna 1827.1362) 

Po smrti pána na Sázav� p�ipadlo veškeré d�dictví poz
stalým d�tem a druhé manželce 
Antonii roz. z Wildmannseku. Paní ta vládla na statcích sázavských až do plnoletí syna Ema-
nuele, kterýž r. 1855 dne 8. srpna pojal za manželku Annu, dceru Jos. P
lpána, rytí�e z Feld-
štejna na Ose�anech.1363) 

R. 1869 dne 2. kv�tna prodal Emanuel, rytí� z Lindenkronu, zboží sázavské Janu svob. pá-
nu z Neuberka za 420.000 zl., který již 15. dne m�síce �ervence 1876 postoupil statek sv
j za 
410.000 zl. p. Bed�ichu Schwarzovi, úst�ednímu �editeli panství kníž. z Thurnu a Taxisu. Pan 
Bed�ich Schwarz zem�el 14. dne m�s. kv�tna 1895 (Pam�tní kniha farní) zanechav d�dictví 
svým d�tem. Nyn�jším pánem na Sázav� jest p. Richard Schwarz spolu se sestrou svou Euge-
nií, provdanou Kavalierovou. 

Majetek velkostatku sázavského leží v obcích: Sázav�, v �erných Budách (zámek, dv
r, 
panská zahrada a mlýn), Radvanicích, Samopších, B�lokozlech, na Nechyb� (dv
r a lihovar), 
Benátkách, Mrchojedech, Dojet�icích a v Xaverov�. 
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Život  svatého Prokopa, 

patrona �eského, kterýž narodil se za dob biskupování sv. Vojt�cha ve vsi Chotouni z rodi�

zemanských, z otce Víta a matky Boženy. Bohabojní rodi�e jeho vidouce, že se mu protiví 
hlu�ný život a marnosti sv�tské, ustanovili, že ho odevzdají za služebníka Bohu. Byl proto dán 
do školy vyšehradské, kde kvetlo slavné u�ení v jazyce slovanském. Prokop prospíval zde ne-
jen v mravech, ale i v r
zných v�domostech tak ut�šen�, že se mu obdivovali mist�i i u�itelé 
jeho. Když pak po skon�eném u�ení, založený tu sbor kanovník
 seznal, že Prokop se výte�n�
vyzná v s lovanském p í sm�  b i skupem Cyr i l l em na Moravu  p � inesen ém, vysv�til 
jej na kn�ze a pozd�ji povýšil i na kanovníka. Prokop byl po oby�eji �eckém �ili východním 
ženat a m�l syna Jimrama a letopisec p�idává, že jakýsi Vít jest bratrancem Jimramovým.1364) 

Po n�jakém �ase od�ekl se domova, ženy, syna, polí, p�íbuzných a cht�je následovati rad 
Pán� odešel do neznámých krajin, na uherské Slovensko a tam vstoupil do �ehole sv. Benedik-
ta, kdež vyu�il se životu �eholnímu a nau�iv se tam pravidl
m mnišským a v askesi k mistrov-
ství dosp�v1365) i zatouživ po 355úplné samot� vrátil se r. 10091366) do vlasti své a vyhledav si 
p�íhodného místa u b�ehu �eky Sázavy, tam se usadil a na vršku jakési pusté jeskyn� vystav�l 
si chatr� a zbudoval kapli�ku ke cti P. Marie. 

Zde veda život poustevnický, vykonával modlitby za své bližní a p�emítal o prost�edcích, 
jimiž by blaho národa jeho mohlo nejlépe býti zajišt�no. A pravdou zajisté jest, že poustevník 
Prokop pojal již v této poustevn� velikou myšlenku založiti zde slovanský klášter a v n�m 
uchrániti d�dictví Metod�jovo národu �eskému. 

Um�je pracovati, upravil si v okolí jeskyn� polí�ka, z nichž pak úrodou se živil; �istá voda 
ze skalního pramene byla mu výte�ným nápojem. Zde nalezl jej kníže Old�ich jsa na honb�, 
u�inil jej svým zpov�dníkem a hojné dary mu v�noval. Za jeho podpory založil klášterní celu, 
t. j. osadu n�kolika domorodých poustevník
, kte�í lidem chudým sloužili. O n�co pozd�ji, 
maje dosta356te�ných prost�edk
 od lidí se všech stran sem k n�mu p�icházejících, p�em�nil ce-
lu v rozsáhlý klášter dle vzoru východních monastýr
, spojil n�které ustanovení �ehole basili-
anské s pravidly sv. Benedikta a stal se tak zakladatelem nové benediktinské �ehole pro pot�e-
by �eskoslovanského národa. O postavení tohoto kláštera a �eholního chrámu, jakož o výživu 
�eholník
, staral se všemožn� kníže Old�ich, jehož zpov�dníkem byl poustevník Prokop. Poz-
d�ji vystav�l chrám ke cti P. Marie a sv. Jana K�itele. 

Po smrti knížete Old�icha potvrdil i rozmnožil darování otcovo syn a nástupce kníže B�eti-
slav I. a stal se tak druhým zakladatelem kláštera sázavského. I p�im�l také kn�ze Prokopa k 
tomu, že p�ijal hodnost opatskou a schválil, aby �eholníci p�i službách božích neužívali jiného 
jazyka než slovanského. A tak se stal brzo klášter sázavský, jinak svatoprokopský, velmi slav-
ným, pon�vadž byl št�pnicí domácího duchovenstva a �eholnictva a napomáhal k církvi samo-
statné na N�mcích ni�ím nezávislé. Pražský biskup Šebí� potvrdil Prokopa za opata a papež 
Benedikt IX. srozum�n byv se založením slovanského kláštera a s jeho slovanskou liturgií, byl 
hotov povýšiti Prahu za metropoli a knížete za krále. Z tohoto jednání seznávali N�mci i se 
svým biskupem mohu�ským hrozící nebezpe�í jejich panství v �echách a proto starali se ihned 
v zárodku, aby úmysl ten potla�en byl. To se také stalo po válce s císa�em Jind�ichem IV., 
když kníže B�etislav, a� vít�z, podlehl moci n�mecké. Tímto vále�ným nešt�stím byly zma�e-
ny zám�ry B�etislavovy.1367) 

Opat Prokop i dále požíval stálé úcty nejen u knížete, ale i u lidu. Jeho vedením a p�i�in�-
ním stal se klášter velmi slavným. I bylo tu sepsáno mnichy mnoho knih slovanských a i opatu 
p�ipisováno bylo, že sám napsal evan ge l iu m � i l i  p í smo sva té . Z knih t�ch nezachovalo 
se v litých bou�ích ni�eho. Jen z
statky evangelia Prokopova dostaly se až do Ca�ihradu, od-
kud je koupil Otec vlasti Karel IV. Vyzdobiv je p�eskv�lou vazbou z drahokam
 a relikvií da-
roval je klášteru emauzskému v Praze. 

To� byla prvá �ást evangelia a je psána cyr i l l i c í  patrn� na Rusi. Druhá �ást vznikla r. 
1395 asi v klášte�e emauzském a ta je psána h laho l ic í , rovn�ž vyzdobená iniciálkami.1368) 
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Písa� �ásti druhé p�idal poznámku, že cyrillská �ást pochází od sv. Prokopa.1369) Ale tomu není 
tak! 

Když za válek husitských byl klášter na Emauzích vyloupen a vypálen, po�ala p�evzácná 
památka Prokopova putovati po r
zných zemích, až se dostala kone�n�, jak již �e�eno, do Ca-
�ihradu. Odtud p�ešla na koncil tridentský a zde koupena arcibiskupem remešským a uložena v 
remešské kathedrále. Tu pro svoji pov�st, že pochází z knihovny sv. Jeronýma, nabyla všeo-
becné úcty a vážnosti, tak že králové francouzští p�i korunovaci na ni ruce kladli a korunova�-
ní p�ísahu skládali.1370) 

V minulém století po�alo se pochybovati, že evangelium sázavsko-emau zsko-
remešské jest prací sv. Prokopa. Mnozí u�enci obírali se rukopisem tím. Jedni tvrdili pravost 
jeho, druzí ji popírali. Nebylo tedy až do nedávna jasno. Teprv František Pastrnek v r. 1891 
prohlásil ur�it� na základ� svého zkoumání, že evangelium sázavo-remešské n en í  au to-
gra fem opa ta  sázavského  sv.  P rokopa a  kdo ž tak p �ec tvrd i l i  p �ed  c í sa �em 
Kar lem IV. ,  sp íše  o kl amat i  ch t� l i  zbožn ého  a  vlas t i  své  mi lo vného  p anov-
n íka ,  nežl i  b y nem� l i  l epš í  zprávy o  ru kopi se  j emu podaném“.1371)

357Bohoslužby v jazyce slovanském byly konány i dále, ale klášter, a�koliv se t�šil ochran�
B�etislavov�, nemohl již vykonávati v
d�í úkol v církvi �eské. Latiníci uml�eli jiné filiální 
kláštery, které tu zajisté byly, a Kosmas uml�el slovanský ráz kláštera svatoprokopského. (Se-
kanina: �eský Sv�t r. 1917 �. 36.) Prokop jako opat vyznamenával se zbožností, bd�l nad káz-
ní svého kláštera, konal divy a zázraky, p�edpov�d�l ve svatostanu svým brat�ím vyhnanství, 
ale po šesti letech zase návrat a zem�el 6. dubna 1053. Biskup Šebí� pochoval jej za velikého 
ú�astenství kn�žstva i lidu v chrám� sázavském. Hrob jeho byl hned od po�átku poutním mís-
tem zbožných �ech
v až do r. 1421, kdy 358Husité klášter spálili. Na p�ímluvu arcikn�žny 
Alžb�ty, sestry císa�e Rudolfa II., meškající u dvora v Praze, dal arcibiskup pražský Martin 
Medek r. 1588 odkrýti hrob sv. Prokopa z trosek klášterních a ostatky jeho 28. kv�tna t. r. p�e-
nésti do Prahy1372) a uložil je v kostele Všech Svatých na hrad� pražském, kdež odpo�ívají 
podnes. 

O p�enesení tom �teme:1373) „L. Pán� MDLXXXVIII (1588) v ned�li šestou po veliké noci 
dne 28. máje arcibiskup pražský Medek z rozbo�eného kláštera sázavského, který r. 1420 od 
Husit
 zbo�en byl, t�lo sv. Prokopa na hrad pražský p�enésti dal. - … A p�inesouce to svaté t�-
lo do královské kaple, jinak do kostela Všech svatých na témž hrad�, do p�ihotoveného hrobu 
vloženo jest, v n�mž dosavad slavn� odpo�ívá. Ten pak hrob spolu s jinými hroby patron

�eských Leopold, arcikníže rakousk., císa�e Ferdinanda III. bratr, �erveným aksamitem tak, jak 
se podnes spat�uje, dal p�iodíti a ozdobiti.1374)

R. 1589 podává arcibiskup Martin Medek papeži Sixtovi V. zprávu o stavu diecese pražské 
a mezi jiným st�žuje si, že v �echách dosud ješt� svátek M. Jana Husi v kalendá�ích se tiskne 
a tím že potupa na sn�m kostnický, papeže, kardinály atd. z lidu nevymizí. I pro�ež míní arci-
biskup, že „s  p rosp�ch em b y b ylo  den  t en  p �en esen ím sv.  P rokopa ,  pat ron a 
�eského  nebo  j in ých  znameni tých  os t a tk
  p roh lás i t i  svátkem“ a tím domnívá 
se, že by památka na Husa brzo pominula.1375) 

K tomu dodává církevní spisovatel Vacek: „Nebylo-li posud z�ejmo, pro� arcib. Medek 
odhodlal se k p�enesení ostatk
 sv. Prokopa ze sázavského chrámu do Prahy - nyní víme, ja-
kou myšlenkou i nad�jí se zanášel, aby oživla úcta k sv. Prokopu.“1376) 

P�enesení ostatk
 svatoprokopských do Prahy m�lo tehdy smysl i ú�inek. Sázava byla roz-
bo�ena, hrob pustý, nikým nevšímán, byl by upadl úpln� v zapomenutí. Ale za našich �as
 je 
chrám Všech sv. v Praze také chrámem zapomenutým a nevede se hrobu a ostatk
m svatopro-
kopským lépe než tehdy na Sázav�. Dnes domníváme se, že by byly ostatky sv. Prokopa v Sá-
zav� vyhledávány a lépe uctívány, pon�vadž je známo, že tisíce poutník
 p�ichází nejen o 
svátku sv. Prokopa na Sázavu, aby uctili okázale památku jeho, ale že taktéž tisíce návšt�vník

zajíždí sem, aby zhlédli zbytky svatoprokopské. A což, kdyby sem zp�t p�eneseny byly jeho 
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ostatky, aby odpo�ívaly na témž míst�, kde sv�tec žil, kde s knížetem Old�ichem se sešel, kde 
klášter založil, kde p
sobil, nové bratry p�ijímal, je vyu�oval a žehnal? Pokládáme za správné 
�íci: „Ostatky sv.  P rokop a,  sázavského  sv� t ce  a  p at ro na �eského  maj í  odpo-
� í vat i  na  Sázav� .“ Tím by u lidu našeho nejen v�tší úcta k sv�tci tomu udržována, ale i za-
chována byla. Doufejme tedy, že se poda�í vymoci na vyšších místech svolení, aby Sázava ty 
drahé ostatky uvítala a je vd��n�ji uctívala, nežli mati�ka Praha. 

A že sv. Prokop u lidu �eského úcty požívá, st
jtež zde na d
kaz toho tyto veršíky vypsané 
z památní knihy sázavské, do níž je vlastnoru�n� napsal tribun lidu Dr. Ed. Grégr r. 1830/786: 

„Jest v nebi mnoho svatých, Však Prokop ze Sázavy 
i �eských je tam dost, byl vždycky v�rný �ech; 
však svatý s citem �eským proto ho výše cením 
i tam je vzácný host. ostatních svatých všech!“ 

359Po smrti Prokopov� byl zvolen opatem jeho synovec Vít (1053). Tento opat i se všemi 
svými slovanskými mnichy byl r. 1057 knížetem Spytihn�vem II. z kláštera vypov�zen a na 
Sázavu uvedl kníže mnichy latinské. Opat Vít utekl se se svými �eholníky na uherské Sloven-
sko. Po šesti letech, jak to byl Prokop p�edpov�d�l, povolal je nástupce Spytihn�v
v Vrati-
slav II. nazp�t na Sázavu, vyplniv tak všeobecné p�ání národa �eského. 

V království �eském byli již benediktini v Ostrov� a Broumov� a potom teprv církev 
uvedla je také na Sázavu.1377) Z tohoto prvního slovanského kláštera sázavského rozlévalo se 
sv�tlo domácí �eské osv�ty po krajích našich v ší� i dál. Škola kláštera tohoto odchovala nám 
první �eské spisovatele, malí�e, socha�e, ano i rolníky a r
zné um�lce. Kodex vyšehradský - 
dar kláštera sázavského králi Vratislavu - kodex svatovítský se svými malbami jsou až posud 
skv�lým sv�dectvím malí�ského um�ní sázavského.1378) Klášter sázavský byl prvním semeniš-
t�m cyrilské literatury v �echách a vynikal p�i�in�ním svým i pozd�ji v u�ených v�cech nad 
jiné kláštery �eské.1379) 

Za opata Božet�cha, milá�ka krále Vratislava, vynikal klášter sázavský svými pracemi ne-
jen ve sv�t� slovanském, nýbrž i v cizin� a slul tehdy ško360lou um�lc
 a u�enc
. Žel, že doba 
ta nepotrvala déle. Nesvorností brat�í sázavských, štvá�ských jejich výkon
 proti opatu Bože-
t�chovi u knížete B�etislava II. a vlivem biskupa Kosmy stalo se skutkem, co sám sv. Prokop 
brat�ím p�edpovídal. R. 1096 museli Sázavu znovu opustiti, o �emž již prve u�in�na zmínka. 
B�etislav jmenoval pak prvním latinským opatem na s lo vanské  Sázav�  D�tmara opata z 
kláštera b�evnovského. Mnichové sázavští rozešli se nyní po vší zemi, p�i �emž knihy, památ-
ky a liturgie slovanská byly zni�eny. (Pam. archael. X. Ant. Rybi�ka.) 

361R. 1204 dne 4. m�síce �ervence prohlásil papež Innocenc III. p�i�in�ním opata Blažeje a 
v
lí �eského krále P�emysla I. opata Prokopa za svatého,1380) od které doby v týž den p�ipadá 
svátek sv. Prokopa. Za starodávna býval zasv�ceným svátkem.1381)

362Skutkem tímto uznal papež �ádnost slovanského kláštera, tedy nikoliv apoštolská stoli-
ce, nýbrž �eský kníže B�etislav II. a �eský biskup Kosmas zrušili slovanské bohoslužby na Sá-
zav�. Tak zanikla slovanská liturgie v �echách. 

A zasv�cený svátek sv. Prokopa sv�til se tehdy po celých �echách. Le� poh�íchu! Brzo 
úcta k sv�tci p�estávala a 4. �ervenec lidem již sv�cen nebyl. Až za císa�e Leopolda I. (1705-
11) arcibiskup Breuner vymohl, že den svatoprokopský aspo� dopoledne byl sv�cen svátkem, 
což však trvalo jen do doby císa�e Josefa II., kterýž sv�cení téhož p
ldne zakázal.1382) Od té 
doby se 4. �ervenec jako zasv�cený svátek neslaví. 

Studánky. Na Sázavu a na dobu sv. Prokopa mnohé víží se v lidu pov�sti. Tak rád navšt�-
vuje studánku v býv. Lázních, zvanou1283) „Vosovka“. 

Když na historický d�j, jako jest setkání se knížete Old�icha s poustevníkem Prokopem, 
navázaly se �asem legendá�ské výklady a vešly ve známost lidu, hledáno také místo, kde se asi 
oni mužové sešli a kde byla konána mezi nimi rozprava. Zprvu m�lo se za to, že to bylo místo 
m�stišt� klášterního, na kterém pozd�ji vznikl slavný klášter Prokop
v, ale brzo se shledalo, že 
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tomu tak není, pon�vadž poustevník Prokop podal knížeti �íši vody, které na m�stišti nebylo. I 
uvažovali, že památné ono místo nem
že býti nikde jinde, nežli u studánky, kteráž zove se 
dnes „Vosovka“. 

Studánka ta leží na levém b�ehu �eky Sázavy pod lesnatým úbo�ím a lid vypravuje, že byl 
tehdy horký den a knížeti lovem unavenému a žízní trápenému zacht�lo se píti. Nabral pous-
tevník vody ze studánky do �íše a požehnav ji k�ížem, podal knížeti. A hle! Kníže napiv se, 
pravil: „Divím s� ,  že  t ak š l ech etné  víno  jmáš  n a t é to  púš� i .  Kd e je  cho váš?  
Ve mnoz�  sem zemiech  b y l ,  n ikd a sem lep ši eho  nep i l . “1384) 

Ovšem tak státi se mohlo pomocí toho, kterýž v Káni Galilejské na svatb� and�lské po-
dobným zázrakem u�inil po�átek div
 svých. A kníže hned odloživ svrchní roucho sestoupil s 
kon� a sliboval poustevníku Prokopovi, že ve všem bude se jeho radou �íditi. Dlouho pak setr-
val s Prokopem na spasitelné rozmluv� a než se rozešli, tož slíbil kníže, postarati se Prokopu o 
svatostan, v n�mž by mohl ve�ejn� sloužiti nejen Bohu, ale i lidu p�isluhovati a o jeho spasení 
se starati. 

Obecnému lidu nic nep�ekáží v osnování pov�stí. Poustevna Prokopova na pravém b�ehu 
�eky a studánka, z níž podával poustevník knížeti vody, pat�ila k poustevn� na levém b�ehu! 
Bu	 jak bu	! Prokop, poustevník, zajisté znal Vosovku  a užíval vody z ní, když v té stran� s 
brat�ími zabýval se prací. Voso vka jest kamenem vroubená, železnou m�ížkou a nádobou k 
pití vody opat�ena. O úpravu její již starali se �eholníci sázavští a ježto pak se poznalo, že voda 
prokazovala lé�ivou moc, z�ídili již v XVIII. století mniši p�i studánce lázn�.1385)

Blíže studánky postavena jest kaple, posv�cená sv. Prokopa. Na malém oltá�i umíst�na jest 
socha sv�tce v podob� opata. Po pravé stran� stojí socha sv. Prokopa v poustevnickém hávu, s 
kápí na hlav�, v ruce majíc koflík, obrácena jest ke knížeti Old�ichovi, kterýž nese toulec a šíp, 
jako znamení lovce. Z nápisu pozná p�íchozí, že se tu setkal kníže s poustevníkem. 

363Nápis zní takto: „Poutní�e k�es�anský, �i� zastavení, / neb vidíš p�ed sebou krásné zna-
mení / milosti Boha, jenž jak otec pravý / k našemu spasení chrámy staví. / Sem kníže Old�ich, 
pán �eský, zabloudil, / kde pramen �istý ze zem� se proudil. / Poustevníka našel zde nábožné-
ho / Prokopa z Chotoun�, muže svatého; / ten nabrav kotlík, k�ížem požehnal, / Old�ich však 
za dobré víno to seznal. / Pro�ež mu v�noval tuto krajinu, / postavil nádherný klášter v pustinu, 
/ to léta Pán� tisícím devátým. / Bu	 nám B
h milostiv Prokopem svatým!“ 

Sem putují zbožní poutní�kové v hojném po�tu, zejména 4. �ervence o svátku sv�tcov� a 
vykonavše zde pobožnost, ubírají se v pr
vodu do chrámu Pán� sv. Prokopa k službám božím. 

Jiná studánka zove se: „Rako vka.“ Na východní stran� vrchu zvaného „Bí lý kámen“ 
asi 20 min. od m�ste�ka Sázavy vyvírá na levém b�ehu �eky ze zem� pramen vody, kterému 
�íkají Rako vka. Voda jako k�iš�ál �istá a jasná i v nejv�tším lét� bývá studená a k pití vábná. 
I k této prosté studánce víže se upomínka na sv. Prokopa. Nad pramenem ve výši asi 3 m zdví-
há se balvan, na n�mž jest dosti uhlazená, mechem zarostlá plocha, na které dle pov�sti odpo-
�íval sv. Prokop, když prací umdlen býval. Zove se proto „Lože sv.  P rokopa“. Vodu jak ze 
studánky „Vosovky“, tak z pramene „Rakovky“ lid za lé�ivou považuje. Poutníci, kte�í do Sá-
zavy na pou� svatoprokopskou zavítají, berou sob� do nádob vody té, aby jí užívali proti roz-
li�ným neduh
m. Krajina okolní jest velmi p�íjemná, proti severním v�tr
m vysokou strání 
chrán�ná, p�i úpatí lemovaná �ekou Sázavou a za ní lesnatá krajina Kr l i š t�  zvaná. 

�ertova brázda. Zbývá nám, abychom se ješt� zmínili o „�er to v�  b r ázd�“.1386) Mnohé 
vedly se již �e�i o bývalé poustevn� Prokopov� a každý se tázal: „Zachovala se jeskyn� jeho?“ 
O tom nelze dáti ur�ité odpov�di; není� o ní zachovaných písemných zpráv. 

Lid z okolí Sázavy pevn� v��í, že jeskyn� pod presbytá�em chrámovým jest jeskyní sv. 
Prokopa. K p�esv�d�ení tomu vedl ho asi zp
sob podzemní místnosti, kamž v pozd�jší dob�
mniši postavili sochu sv. Prokopa a kryptu za jeskyni upravili. Ale nestarší zprávy tvrdí, že sv. 
Prokop usadil se na okraji jakési pusté jeskyn� a vystav�l tam sob� chatrnou chýši k obývání. 
Sousedním místem jeho byla rokle, sklán�jící se od paty chatr�e p�ímo do hlubiny. 
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Na tento popis hodí se nesporn� východn� od �erných Bud rozsedlina, nalézající se na 

pravém b�ehu �eky Sázavy, vzdálená asi 25 minut od klá364štera, lidem zvaná „�er to va 
brázd a“. Ta� m
že býti dob�e považována za p�íbytek tisíc
 b�s
, o nichž se, jakož i o ta-
jemných obyvatelích mnoho bájilo a dosud bájí. Domn�nce naší pod�a	uje se i dosud b�žná 
pov�st, že �er tovu  b rázdu  vyoral sv. Prokop až tehdy, když m�l 	ábly zap�ažené v pluh a 
je pobádal k�ížem v pravici držícím ku stálé práci. �er to vu  brázdu  oral pak p�es Kou�im, 
Lipany k Chotouni, svému rodišti. Tam sv. Prokop zastavil, pluh, kole�ka a rádlo oklepal a tím 
vznikla mohyla. �ábly k�ížem rozehnal a otku zasadil do zem�. Z té prý vyrostl mohutný dub, 
kterýž vévodil celé krajin�. Dne 13. listopadu 1909 o 12. hodin� polední strhl se v krajin� cho-
tou�ské velký vítr a památný dub, zvaný „dub  svatopro kop ský“ z ko�ene vyvrátil. V 
dražb� byl za n�kolik korun prodán. Zachovala se z n�ho jen suchá rozsocha, která napušt�na 
jsou olejem uschována ve školním kabinet�.1387) 

�er to vu  b rázdu  dosud lze stopovati od Sázavy až do Chotoun�, jen na n�kolika mís-
tech je již p�ervána. 

Mohyla chotou�ská as 3 m vysoká ozdobena jest již od r. 1843 kamenným k�ížem. Je tra-
vou porostlá, ale kolem ní zoraná pole. Studánka „svatopro ko pská“, z dob poutí chotou�-
ských známá, udržována je v dobrém stavu a má hojnost velmi dobré a zdravé vody. Lid o ní 
bájí, že sv. Prokop, jsa ješt� malým hochem, vyhrabal v �as velkého sucha dolík a vyprosil na 
Všemohoucím v dolíku tom pramen vodní. Tím zp
sobem povstala studánka „P rokopka“, 
která celému okolí poskytla hojnost dobré vody a až posud poskytuje. A lid praví: „Pramen té-
ci p�estane, až p�ed soudným dnem.“ 

Z Chotoun� konávaly se na Sázavu každoro�n� v den sv. Prokopa 4. dne m�síce �ervence 
slavné pout�. Od n�kolika let se již pouti nekonají! Za to slaví se pout v domácím chrámu Pán�
každoro�n�1388) slavn� a v obci pak hlu�n�. 

Mlýn a hospody. Poblíže m�ste�ka proti vod� asi 20 minut býval po levém b�ehu mlýn �e-
�ený na Kácku . Mlýn tento náležel již r. 1671 Jakubu Kackovi. O n�m �teme: „Tento hospo-
dá� má sv
j mlýn o t�ech složeních a 40 korc
 polností. Stavení však opustil a dal se do podru-
ží. Vrchnost ten grunt svým nákladem upravila a nemajíc žádného hospodá�e, kterým by jej 
osadila, k svému užívání všechno obrátila.1389) Vrchnost mlýn Kack
v užívala až do r. 1752, 
ve kterém roce 1. dubna prodal jej opat a celý konvent, jakožto d�di�ný pán statku svatopro-
kopského, Jusefu Polákovi, od starodávna na Kácku �e�ený mlýn o 2 složeních a 4 stoup. s 11 
korci 2 v�rt. orných polí, louku pod 6 voz
 sena za 600 zl. rýn. 

Josef Polák p�i podpisu hned 600 zl. rýn složil a vrchnost také je kvitovala. Platu ro�ního 
60 zl. rýn. o 2 lh
tách: o sv. Jan� a o vánocích.1390) V m�síci �íjnu 1778 postoupil Josef Polák 
Kackov, mlýn, svému synu Antonínu. Nový majetník nedržel se dlouho na mlýn�. Již po 4 
letech postoupil jej opatu a konventu klášternímu v majetek. Klášter držel mlýn až do svého 
zrušení. R. 1837 koupil mlýn od mlyná�e Bechyn� František Kavalier, nájemce skláren z 
Ost�edka na Benešovsku, a z�ídil tu sklárny. D�dicové jeho jsou dosud majiteli skelných hutí 
t�chto. (Viz I. díl: Pr
mysl.) 

Druhý mlýn, který umíst�n jest pod klášterem na pravém b�ehu �eky, zván „mlýn e m 
kláš t ern ím“. 365Opat a celý konvent zaprodali 31. dne m�s. prosince 1752 kláš t ern í  mlýn  
o 3 slož., 4 stoupách, pilou a slupou ze statku sázavského poddanému Ant. P�ibílkovi, mlyná�i 
a k tomu pozemk
 10 korc
, palou�ek na v
z sena a zahrádku za 500 zl. rýn. Zapsali k n�mu 
kontrahentn� obyvatelstvo m�ste�ka Sázavy, �erných Bud a klášter.1391) Dnes jest mlýn ma-
jetkem velkostatku. 

V m�ste�ku byla také „pan ská hospoda“. Náležela i s vedlejší chalupou v majetek kláš-
terní. Opat i celý konvent prodal hospodu i chalupu, ku které náleželo 11 kor. 2 v�rt. a 3 �tvrt-
ce polí, za 300 zl. rýn., kteréž kupující ihned složil a vrchnost také p�i podpisu zaplacenou 
�ástku kvitovala.1392) 

Hospoda „Veselka“ byla taktéž majetkem kláštera, a ten ji 20. dne m�síce Juni 1760 
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prodal poddanému muži Tomáši �ešpivovi za 150 zl. rýn. i s 10 str. pozemky.1393) R. 1764 dr-
žel hospodu Jos. Bárta. 

R. 1761 v den sv. Havla, t. j. 16. zá�í prodal opat a celý konvent sázavského kláštera pod-
danému muži Martinovi Šebestovi, manželce jeho i d�tem i budoucím na �er. Budách hospo-
du zvanou „Nový d
m“ se vším p�ísl. a 10 str. 31/3 míry pozemk
, luk pod 1½ vozu sena za 
umluvenou cenu 400 zl. rýn., kteroužto summu manželé Šebestovi hned p�i podpisu tohoto zá-
pisu k rukám milostivé vrchnosti odvedli a zaplatili, za�ež ihned opat i celý konvent je z toho 
kvitoval. Šebestovi se zde asi valn� neda�ilo, nebo� r. 1786 byl dlužen za ode366brané pivo do 
d
chodu klášterního 363 zl. 21 kr.1394) Hospoda tato byla asi nyn�jší „panský host in ec“. 

Klášter m�l v držení také závody pr
myslové. Tak pronajal na 6 po sob� jdoucích let a sice 
od 1. dne m�s. Oktobra 1759 do r. 1765 vinopalnu, flusovnu a lázn� za 650 zl. rýn. (Schutz Ju-
dovi) Jakubu Nathanovi se závazkem, že bude p
lletn� �inži nap�ed odvád�ti do d
chodu kláš-
terního a složí p�edem 400 zl. rýn kauci.1395) Tytéž závody za týchž podmínek pronajal opat a 
celý konvent 11. dne m�s. �ervna 1765 Benjaminovi Levýmu (Schutz Jud), ale již 1. dne m�s. 
�ervna r. 1766 pronajal je klášter op�t (Schutz Judovi) Jakubu Samuelovi proti polouletní vý-
pov�di.1396) Od té doby není žádných zápis
. 

Právo tržní. Sázava byla trhovým m�ste�kem. Dobu, kdy se tak stalo, ur�iti nelze. Že�
zvlášt� osady klášterní pro živ�jší p�íliv okolního lidu vzr
staly v m�ste�ka a opatové dob�e 
rozum�jíce prosp�chu svému, vyžádali sob� od zem�pán
 privilegie konaných pravidelných 
trh
 a vyn�tí poddaných svých z právomoci ú�ad
v, leží na bíledni. Mnichové sázavští m�li od 
starodávna dv� m�ste�ka trhová: Mnichovice a  Sázavu . M�ste�ko Sázava m�lo právo ko-
nati t�i trhy,1397) k nimž dostalo se mu králov. privilegií: 1. ten úterek p�ed sv. Josefem, 2. út. 
p�ed sv. Antonínem Paduán a 3. út. po Nanebevz. P. Marie. Priv. král. se m�ste�ku nezachova-
la, ale našel se zápis, že císa� a král Rudolf II. m�ste�ku Sázav� dává 1. dne m�s. srpna r. 1603 
jeden  t rh  výro�ní , trh na dobytek a vlnu.1398) Jiných zpráv o povolených trzích není. A za 
našich �as
 se v
bec trhy výro�ní nekonají ku škod� m�ste�ka.1399) Za to nahrazuje trhy svato-
prokopská pou� 4. dne m�s. �ervence v mí�e p�ekvapující. Ohromné ú�astenství z blízka i z 
dáli se sem dostavuje. 

�emesla. Jako v každém klášterním m�st�, tak i v Sázav� kvetla �emesla; bylo� dosti zá-
kazník
v a proto se usazovali �emeslníci záhy do trhových m�ste�ek klášterních. Nevíme 
ovšem, kterak �emesla rozv�tvena byla v prvých po�átcích, ale víme, že v r. 1650 bylo již �e-
meslník
 zapsaných ú�adem vrchnostenským nemén� než 15 a zajisté že bylo svým �asem i 
více.1400) Cechy v té dob� a pozd�ji utvo�ené jsou toho také d
kazem. Když pak v Sázav� i 
�erných Budách obyvatelstvo rostlo, rozmnožovala se �emesla a praví se, že skoro v každém 
dom� byl n�jaký �emeslník. A m
žeme tomu docela v��iti, vždy� obyvatelé tehdejší nebyli by 
mohli živu býti, nebo� polností nebylo a jiného výd�lku také ne. Dnes jest zde jako jinde spo-
le�enstvo r
zných živností a �emesla zde p�evládají obuvnická, krej�ovská, truhlá�ská a peka�-
ská. �ezníci mají zde spole�né jatky. 

Na d
kaz, že již v dávnov�kosti zde bylo mnoho �emeslník
, kte�í se necht�li �íditi cizími 
po�ádky a artikuli, nýbrž žádají konvent jako milostivou vrchnost, aby jim k vlastnímu po�ád-
ku dopomohl. Ponížená suplika zní takto: 

„Dvojí cti hodnému, vysoce u�enému a velebnému panu Benediktovi Bachovi, svatého 
benediktinského �ádu starožitného kláštera svatého Prokopa dob�e z�ízenému administratorovi, 
jakož i celému velebnému konventu ponížená žádost od nás, vnit� podepsaných. 

Dvoji cti hodný, vysoce u�ený a velebný pane administrator a spolu celý velebný konvent 
kláštera svatého Prokopa. 

Milostiví páni! Nem
žeme tajiti, kterak p�ed mnohýma již lety, a to již pod panem Bene-
diktem, n�kdy opatem kláštera svatého Prokopa, snažn� jsme 367žádali a o to stáli, by on nám k 
vyzdvižení poctivého po�ádku v m�stysi Sázav� pro zdejší �emeslníky nápomocen býti rá�il, 
tak aby nám zapot�ebí nebylo jinam na jiné panství sem i tam, i také na n�kolik míl cesty do 
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po�ádku choditi, a tam �ast�ji naše peníze utráceti. Kteroužto naši poníženou žádost on taky 
skute�n� za dobrou uznal a poctivých po�ádk
 artikule jak pro mistry, tak i tovaryše z králov-
ského krajského m�sta Kou�íma o všem tak vyzdvihnouti se vynasnažil, že málo p�ed svou 
smrtí na vynasnažení své ovšem vinšovanou odpov�	 jest dosáhl: Že poctiví cechové prave-
ného královského a krajského m�sta proti tomu dokonce nejsou, když jenom jim za p�epsání a 
komunicírování jeho Mti Císa�. Majestátu 25 fl. dosáhnou; co ale skrze smrt výš �e�eného pa-
na praelata ješt� vskutku až po dnes se nestalo. 

Pon�vadž tehdy té naší p�edešlé žádosti vinšovaný ú�inek až posavad nenásledoval a po-
ctivý po�ádek v našem m�stýsi Sázav� jedenkráte vyzdviženu míti netoliko chvalitebné, ale i 
mnoho pot�ebné jest, podle kterého by spolu s Bohem nyní mnohem více nežli kdy prve roz-
množené �emeslníci regulírovati, dle toho živu býti a spolu mládež v dobré kázni vždy držeti, 
jakož i chudému farnímu kostelu svatého Martina biskupa v m�stýsi Sázav� s n�kterými sví�-
kami nápomocni býti mohli a budoucn� na jiné panství daleji se neobt�žovali; pot�ebná pak 
discreti k vyzdvižení takových po�ádk
 až posavad p�ed rukama není. Pro�ež p�ed V. Mti a ce-
lý velebný konvent s naší poníženou žádostí se utíkáme, aby k nám �emeslník
m tak milosti-
vými se prokázati, nám takový Cís. Majestat neb po�ádné artikule jak pro mistry tak i tovaryše 
z král. kraj. m�sta Kou�íma skrze milostivou p�ímluvu a p�i�in�ní vyzdvihnouti a p�i tom k 
tomu s p�ináležející discreti (kterou my zase ve vší oddanosti co nejd�íve zapraviti se zavazuje 
a chceme) zatím nás na n�jaký �as založiti oblíbiti 368sob� rá�ili, abychom my jakožto po�ádní 
potomn� na tomto svatém míst� bez dalšího zaneprázdn�ní vždy bohabojný život spole�n�
vésti, jemu slušn� jakož i V. Mti i celému velebnému konventu chválu vzdávati a potomn�
vždy díky �initi mohli. Což když my také skrze V. Mti milostivé dopomožení vedle tohoto p�i-
loženého poznamenání �emeslník
 zdejších obdržeti pot�šiteln� doufáme porou�íce se k milos-
tivému opatrování, z
stáváme1401) V. Mti a celého velebného konventu ponížení a poslušní 
poddaní �emeslníci nyní a na míst� všech jiných jménem. Franz  Ka�ka, starší rychtá� sá-
zavský, J i � í k  Nejed lý, Primator m�styse Sázavy. 

Na poníženou supliku tuto odpov�d�l administrátor Benedikt1402) a celý konvent kláštera 
svatoprokopského 5. dne m�s. �íjna 1715, že se p�imlouvají u Kou�imských, aby na žádost 
m�ste�ka Sázavy vydali tamním �emeslník
m cechovní artikule za mírný poplatek. A cechy 
�emeslník
 sázavských, zdá se, že na tuto supliku obdržely opisy kou�imských artikulí, kteréž 
byly za krále Vladislava slavné pam�ti potvrzeny. Originál t�chto artikulí v Sázav� dosud cho-
vaných pochází z r. 1717. (P�iv�šena pe�e�.) Z datum toho lze souditi, že na žádost konventu 
Kou�imskými vydány byly jejich „Art iku l e“. 

Dále chová spole�enstvo pro pam�t Ar t i ku le  pro syny a tovaryše �emesel ševcovských, 
ková�ských, kolá�ských, záme�nických, bedná�ských, truhlá�ských a uzda�ských z r. 1737 in 
org. s p�iv�šenou pe�etí. (Napsány s v�domím milost. vrchnosti, potvrzeny a schváleny sázav-
ským purkrabím. Franz Villicus.) Dále jsou tu uchovány „Artikule“ pro cech novoševcovský 
(p�epsaný r. 1805) bez p
v. data a r. 1730 „Art iku l e“ cechu krej�ovského a post�iha�ského 
(org.), u nich p�iv�šeny dv� pe�et�. Dále jsou zde „Art iku l e“ spolku krej�í�
, kožešník
, 
�epi�á�
, klobou�ník
, tkalc
 a vata�
 z r. 1844. A kone�n� stanovy II. pr
myslového spolku z 
r. 1864, potvrzeného t. r. c. k. okr. soudem v Uhl. Janovicích.1403) Jiných privilegilí se neza-
chovalo. 

Právo soudní. Po zrušení poddanství a moci duchovní na Sázav� p�eneseno soudní právo 
na státní ú�ady zvlášt� k tomu z�ízené. Když r. 1850 z�ízen byl v Uhl. Janovicích c. k. okr. 
soud, byla Sázava a poddaní celého panství sem soudem p�ikázáni. (Výminku tvo�ily obce: 
Církvice, T�ebovle na Kou�imsku.) U lesa blíže Rako vky �íká se na Šibenici, ale hrdelního 
práva Sázava nem�la ani tehdy, když se klášter dostal v moc Pražan
.1404) Pro� místo toto ta-
kového názvu dostalo, nelze dnes již ani vypátrati.

Komunikace. Sázava byla na komunikaci velice chudá; nem�la ani žádných upravených 
cest, tím mén� silnic. Prvá silnice vystav�na byla r. 1870 z �erných Bud ohromnou serpenti-
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nou na Nechybu, r. 1893 stav�na od Sázavy k Dojet�ic
m a r. 1902-03 k Pisko�il
m. Tak do-
saženo spojení s pol. okr. benešovským a �eskobrodským. R. 1904 prodloužena nejstarší silni-
ce �ernými Budami až k mostu. A když r. 1905 vystav�n nový most, dostav�na silnice od 
mostu m�ste�kem Sázavou až k silnici benešovské; kone�n� t. r. byla vystav�na silnice od 
mostu k nádraží Sázava-Budy. R. 1912 obdržela Sázava spojení silni�ní s východní �ástí okre-
su silnicí vedenou p�es Talmberk, Úžice atd., 369kterou vystav�ti dal kníže Liechtenštejn svým 
nákladem, jelikož má také zde své pozemky a lesy. 

Letní sídla. V r. 1901 vystav�na míst. dráha Kolín-�er�any, kteráž celému kraji sázav-
skému otev�ela cestu k doprav� osob i veškerého zboží. P�i�inila tak ku zdaru obchodu a pr
-
myslu. Drahou oživlo nejen m�te�ko, ale i celé okolí, kam v lét� na sta poutník
 ladná Sázava 
p�ivábí, aby tu po denní lopot� ve zdravém vzduchu pook�áli nebo aby tu mnozí v letním krás-
ném �ase delší dobu pobyli;1405) vždy� krajina sázavská nejen svou p
vabností, ale i zbožnými 
vzpomínkami na historické události dojímá každého návšt�vníka a náleží jí zajisté p�ední mís-
to mezi m�sty, kteráž se zovou „Letn í  s íd l a“, nebo� na „Sázav�  l adné“ rozprostírá se v 
romantickém údolí po levém b�ehu �eky m�ste�ko Sázava, a po pravém na mírném malebném 
a travnatém návrší zelením zdobeném strmí z�íceniny svatoprokopského velechrámu, stojí tu 
farní chrám, opravený klášter (zámek) a stup�ovit� rozkládají se tu domky staré osady �erno-
budské. 

Sázavu a �erné Budy pro jejich rozkošnou zdravou krajinu, prostou všech otravujících 
plyn
 z továren, proslulou širými lu�inami, jehli�natými i listnatými lesy s krásnými p�írodní-
mi partiemi a �istou zdravou vodou �eky Sázavy nejv�eleji k pobytu letnímu doporu�ujeme. 

370Sázava byla podn�tem k r
zným povídkám a básním a my jednu, kteráž v lidu se již v 
písni vžila, uve�ej�ujeme. Zní: 

Když t�, ladná Sázav�nko, Ve tvých proudech shlížejí se 
když t� slyším šum�ti, �erný les i starý hrad, 
vzplanou zraky, duše s ptáky otc
v sláva poz
stává 
musí, musí zap�ti. na tvých b�ezích posavad. 
Prokop
v se klášter ty�í, S touhou sp�chám ku tvým b�eh
m, 
kudy valíš bou�ný sp�ch, k vonným kv�t
m v stinný bor, 
mluvou rodnou, p�elahodnou no�it v dumy, slouchat šumy 
ctil tu Pána Božet�ch. les
, trosek rozhovor. 

Když t�, ladná Sázav�nko, 
když t� slyším šum�ti, 
vzplanou zraky, duše s ptáky 
musí, musí zap�ti. 
Mám-li �íci, Sázav�nko, 
Jak že miluji tebe? 
V prostém šat� stejn� svat�, 
jak and�lé své nebe. 

Jos. Braun Kutnohorský.    
(NB. Náp�v znárodn�lé písn�: „Když t� vidím, má panenko…“) 

Spolky. V osad� sázavské mají sídlo tyto spolky: 1. Spole�enstvo r
zných živností, 
2. Spolek dobrov. hasi�
, 3. Spolek divadelních ochotník
, 4. Spolek okrašlovací, 5. Ústav po-
lévkový, 6. T�locvi�ná jednota „Sokol“ a 7. Odbo�ka kutnohorského spolku malorolník
 a 
domká�
. 

R�zné pohromy. Mezi dítkami se vyskytuje nemoc diftherie a plané neštovice. Mlhy pod-
zimní, vlhko, rychlá zm�na temperatury udávají se za p�í�inu t�chto nemocí. 

Za veliké neúrody r. 1771-72 nastal hlad v zemi a mor rozmohl se v království a ve farnos-
ti sázavské takovou m�rou, že zem�elo v t�ch dvou letech 259 osob a že k pochovávání mrtvol 
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nesta�il farní h�bitov. Za tou p�í�inou z�ízen na ten �as nový zatímní h�bitov na východní stra-
n� m�ste�ka. K�íž h�bitovní povalily v�try, na�ež tam vystav�na kapli�ka, kteráž, a�koliv za-
tímní h�bitov dávno zrušen, dosud v místech t�ch stojí.1406) 

V letech 1833-35 bylo také mnoho úmrtí, ale úmrtní zápisy farní nepraví p�í�inu smrti. V 
r. 1866 zu�ila zde také cholera. Zem�elo v �erno-Budech 35 lidí. R. 1848 jest zapsán �erným 
písmem v d�jinách sázavských. Celé m�ste�ko s chrámem a školou vyho�elo, toliko kostnice 
na h�bitov� a n�kolik domk
 za kostelem v kout� jihovýchodním bylo zachováno. V �ís. pop. 
50. bydlel ml. u�itel Mat�j Mareš. Tam ve sklep� zahynul.1407) 

Vývoz a dovoz. Ze Sázavy vyváží se je�men, oves, brambory, t�ešn�, švestky, jablka a 
hlavn� d�íví. Z výrobk
 sklo, nádoby a r
zné výrobky d�ev�né, jako: kole�ka, hráb�, lopaty i 
také lodi se zde zhotovují. Ovocnictví stojí sice na stupni prost�edním, ale stoupá rok od roku. 
A budou-li hospodá�i dbáti, aby sázeli druhy dobré a stejné, nabude ovocnictví brzy lepšího a 
v�tšího odbytu. Tak se to má i s p�stováním zeleniny. 

Do Sázavy se p�ivážejí: pšenice, k�en, cibule, okurky, zelí a veškerá ostatní zelenina. Také 
se dovážel do nedávna chléb. 

Knihovna. Lidovou knihovnu založil ochotnický spolek „Sázavan“. Má s dostatek p�k-
ného i pou�ného �tení, kterého lid hojn� používá. 

371Pen�žní ústavy. V Sázav� založen r. 1901 záložní spolek „Re i fe i sen ka“ (Kampeli�-
ka) a o �innosti jeho viz sta� „Pen�žn í  ús t avy“ v I. díle. Dále jest tu ješt� z r. 1848 se datu-
jící kontribu�ní fond, který vzrostl as na 80.000 kor. �ást tohoto kapitálu odvedena na z�ízení 
okr. hosp. záložny v Uhl. Janovicích, 10.000 v�nováno na vystav�ní silnice z �erných Bud na 
Nechybu. Jednotlivé obce vzaly si podíly na n� p�ipadající a r
zn� jich použily. Jediná obec 
sázavská uchovala nepatrný již kapitál asi 2900 K, jehož má býti použito k stavb� domu obec-
ního, ku kteréž po válce se p�ikro�í. 

Pr�mysl. Na tak zv. „Bí lém Kameni“ založeny rozsáhlé „lo my váp enco vé“ náleže-
jící velkostatku sázavskému. V osad� jest pivovar, cihelna a výroba cementu a u dvora ne-
chybského lihovar. (Viz v I. díle sta� „P r
mysl“.) 

Sklárny Ka val ierovy. Po levém b�ehu Sázavy, jak již jinde praveno, stával na Kác-
ku  mlýn. Na míst� jeho jest dnes ve velkém rozsahu za�ízená skelná hu� , vzdálená asi 15 
minut m�ste�ka Sázavy. Založil ji r. 1837 Fran t .  Kava l ie r . Nyn�jším majitelem jest vnuk 
zakladatele Vlad imír  Kava l ie r , kterýž závod tak rozší�il a zvelebil, že dnes jsou výrobky 
hut� té známy nejen po celé Evrop�, nýbrž daleko za mo�em. Zevrubný popis i vyobrazení bu-
de v I. díle. 

Sázava má vlastní p�tit�ídní školu, faru, poštu, �et. a telegr. stanici a obvod zdravotní. Nej-
bližší nádraží jest Sázava-Bu d y a zastávka Sázava m�s t e�ko  na míst. dráze Kolín-
�er�any. 

372SILVANKA. 

Pod svahem mitrovského vrchu „Skalka“ zvaného (512 m) 1,50 od Uhl. Janovic jihozá-
padn� a z Hory Kutné 21,50 km vzdálen� leží p�es 300 m n. A. ve zdravé ozonem lesním na-
sycené krajin� osada S i lvan ka.1408) Osada tato jest zajisté zbytkem pradávné v�tší osady, 
která na témž míst� p�ed v�ky rozložena byla. Celá poloha i rozloha a všecky okolnosti tomu 
nasv�d�ují. Dnes má toliko 8 pop. �. s 38 obyv., ale bývala v XVIII. v�ku ješt� menší, nebo�
m�la jen 4 pop. �ís.1409) ale v r. 1848 bylo na Silvance 7 pop. �. se 72 obyv.1410)

Domy stojí por
znu, ale ve dvou �adách jsou stav�ny; mají také zahrádky s ovocným stro-
movím. Stav�ny jsou napo�ád z m�kkého materiálu a kryty až na jednu stodolu jenom došky. 
Je z�ejmo, že to jsou stavby prastaré, staleté. Uvnit� vsi je nepatrná náves. Spole�ný majetek 
osady jest 2 ha 79 a 86 m2, z �ehož osada platí 7 K 62 h pozem. dan�. Celá osada má vým�ry 
pozemkové 38 ha 33 a 58 m2 a platí 140 K 55 hal. p�ímé dan�. Obyvatelé živí se vesm�s rol-
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nictvím a nádenictvím. V zim� d�lají práce mimo d
m a ženské pletou kabátky a karkulky. 
Nábytek i kroj zmodernisován. Mládež po vyjítí ze školy z
stává doma, nebo jde do služby a 
na �emesla. 

V r. 1766 byli zde 4 chalupníci a dálo se prošacování jejich chalup, a to: Jana France cha-
lupa na 35 zl., Ji�íka Trnky také na 35 zl., Mat�je Horálka též na 35 zl. a Jana Mezounka taktéž 
na 35 zl.1411) M�li také r
zné platy. Tak chalupník Jan Franc odvád�l 23 zl. 21 kr. 1½ den., Ji-
�ík Trnka 21 zl., 35 kr., Mat�j Horák 20 zl. 26 kr. a Jan Mezounek 22 zl. 11 kr. a 3 den. do d
-
chodu k�esetického; vedle toho m�l Trnka závazek platiti k záduší sv. Mikuláše v Žíšov� 1 zl. 
10 kr. v. �. a na mše sv. 35 kr. za vdovu po Václavu Ohlídkovi a Ji�ím Odrážkovi a Jan Me-
zounek na mše sv. taktéž do kostela žíšovského 1 zl. 45 kr. v. �. za † Václava Komberce.1412) 
Všichni tito chalupníci m�li dohromady 37 jiter polností, 23 les
 u hranic ratajských, 22 luk a 
7 pastvin. O žních robotovali 3 dny p�ší roboty. Názvy pozemk
: �ašovka, Kopaniny, na B�e-
zince a u Lomu.1413a) Nejstarší rodiny jsou rodina Kloudova a Pokorných. 

D�jiny. Silvanka náležela v poddanství ke zboží žíšovskému a spolu s tímto k panství 
úmonínskému a k�esetickému. Žíšovské zboží záleželo ze Žíšova, Malejovic, Mitrova a Sil-
vanky a d�jiny t�chto osad jsou také d�jinami osady silvanecké. (Viz Malejovice, Mitrov a Ží-
šov.) R. 1896 koupilo císa�ské panství kácovské Malejovice, malý lesík u Silvanky a nabylo 
také návsi silvanecké. R. 1897 císa�ští majetek tento p�evzali a p�ivt�lili k velkostatku kácov-
skému. D�jiny Silvanky spojují se nyní s d�jinami kácovskými. 

Silvanka náleží farou, školou, poštou, telegraf. a �etnickou stanicí i zdravotním obvodem 
do Uhl. Janovic, ale svých milých pochovává k fil. kostelu malejovickému. Nejbližší nádraží 
jest také v Uhl. Janovicích na místní dráze Kolín-�er�any. 

SMILOVICE. 

Po obou stranách staré okr. silnice �ernokosteleckoratajské vystav�né roku 1842 skoro zá-
padn� 7 km od Uhl. Janovic a jihozápadn� 20 km od Hory Kutné leží 430 m n. A. obec Smi-
lovice . Jméno své má zajisté po zakladateli jména Smil (Smilice, Smilovice a p
vodn� zajis-
té Smilovici), kterýž v okolí statky m�l a držel. Okolí jest planina po obou stranách silnice 
mírn� k severu se sklo�ující. 

373Smilovice mají 37 pop. �ísel s 258 obyv., z nichž jest 5 israelit
. Domy jsou skoro všec-
ky kryty slamou, stav�ny z m�kkého materialu a mnohé pouze ze d�eva. Nové domy tvo�í vý-
jimku. Rozestavením svým tvo�í rozsáhlou náves, na níž postaveno jest osm domk
 a kamenná 
zvoni�ka uprost�ed košatých lip. Jsou postaveny v �adách, ale odd�leny zahradami nebo dvory, 
takže nijak spolu nesouvisí. Osada d�lí se na �ást Ho�ejší, Dolejší a n�kolika domk
m v této 
�ásti �íká se na „Bulánce.“ 

Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím a nádenictvím v lesích. Živnostníci jsou zde dva, kolá�
a ková� a obchodníci také dva, kupectví a hokyná�ství. Mládež škole odrostlá bu	 z
stává do-
ma p�i hospodá�ství, nebo odchází do služeb a na �emesla. V nov�jší dob� navšt�vují hoši také 
školu m�š�anskou v Uhl. Janovicích. 

Ovocnictví je zde na velmi nízkém stupni. V zahradách strom
 málo a venku ješt� mén�. 
V
bec se tu pro drsn�jší podnebí strom
m neda�í. 

Nejstarší rodiny v obci jsou rodina �íhova, Vomá�kova, Táborských, Jelínkova, Makalo-
va, �erníkova a Kmochova. Obecní majetek záleží z polností a to ve vým��e 20 ha, 91 a, 
93 m2 a obecního domku v cen� asi 1000 korun. P�ímé dan� platí se z obecního jm�ní 148 K. 
Obec Smilovice je spojena s osadou Chlumem a ob� osady mají 366 ha 39 a 14 m2 pozemk
 a 
odvád�jí 664 K 80 h p�ímé dan�. 

Názvy polních tratí nejobvyklejší jsou: pod Vosinou, ve Vodradovkách, v Klu�enici, v Je-
seni, u Trní�ka, u Hrušti�ky, na Obice, na Chmelnici atd. 

V�try vanou hlavn� severozápadní a západní a �asto velmi prudce. Deš�
 bývá hojnost, 
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bou�e letní �asté a krupobití �ídká. Posledn� padaly kroupy a velice osení poškodily r. 1908; 
jinak bývají neškodné. Nejvyšší, ale bezejmenný vrch jižn� vsi zdvihá se 455 m n. A. V katast-
ru obce zdejší vzniká pot
�ek Úžický na stran� severní a pot
�ek Talmberský na stran� jižní. 

Roku 1654 m�ly Smilovice 7 sedlák
, 1 chal. a 4 pusté grunty selské. Týmž rokem pole od 
pustých grunt
 sel. a chalup p�ipojila milost. vrchnost ke svým pozemk
m.1413b) R. 1717 byli 
zde následující sedláci: Jakub Srb, Ji�í Jelínek, Václav Jelínek, Martin Poho�álek, Jan Jukl, Ji�í 
Vidlák, Mat�j Hrn�í�
, Jan Hrabánek, Jan Kmoch, Václav �íha, Mar374tin Hustoles, Václ. Ko-
želuh a pat�ilo jim 304 str. 2½ v�rtele pozemk
, luk na 59 voz
 sena a 26 otavy. M�li 3 ko�., 
28 vol. pot., 25 krav, 20 jalovic, 6 ovcí, 8 vep�
 a 4 kozy.1413c) 

D�jiny. Osada Smilovice jest osadou prastarou, již jméno její na stá�í ukazuje. Zakladate-
lem Smilovic byl jist� n�který Smil, kteréhožto jména v �echách již v nejstarších dobách se 
velmi zhusta užívalo i v rodech zemanských a šlechtických. Dle p
vodního okrouhlého se�a-
zení obce, které u Smilovic shledáváme, a jež bylo obvyklým v X. a XI. století, m
žeme sm�le 
ur�iti stá�í osady smilovické. Uspo�ádání vesnice bylo takové, že se v �as nebezpe�enství p�í-
stup mohl na všech stranách rychle uzav�íti, aby p�i menší branné síle �eliti se mohlo s prosp�-
chem nep�íteli.1414) 

První písemné zprávy, které se nám o Smilovicích zachovaly, pocházejí ze XIII. století, 
když byl pánem na Hrazených Ratajích Hroznata z Úžic a na Choustníku.1415) Statky své roz-
d�lil svým t�ema syn
m. Smilovice p�ipadly He�manovi. Ten d�lal hrozné škody na statcích 
biskupských a tím provinil se proti �ádu zemskému a za psance prohlášen. Král Václav II. od-
�al mu za trest r. 1293 Rataje a n�kolik vesnic a daroval je r. 1295 biskupu pražskému Tobiáši 
z Bechyn� v náhradu za od�atou Zbraslav králem P�emyslem a za škody, které mu �eští páni, 
najm� He�man z Úžic, d�lali na statcích jeho. Mezi darovanými vesnicemi v list� králov� da-
tovaném 11. srpna 1295 uvedeny jsou také Smilovice.1416) Do r. 1325 z
staly statky darované 
v rukou biskup
 pražských. Týmž rokem uvádí se majitelem zboží tohoto Markvart z Ratay, 
kterýž je obdržel postupem od biskupa pražského.1417) 

Z rukou t�chto p�ešly Rataje ješt� ve XIV. století v držení pán
 z Lipé a Pirkštejna a d�dic-
tvím pak na knížata Minstrberská. A když se o d�dictví toto brat�i Viktorin a Hynek 12. února 
1487 smluvili, prodal 1. dne m�s. �ervna1418) Viktorin svoje d�dictví ratajské Bohuslavu ze 
Švamberka a Zvíkova (vklad 11. �ervna) a v listin� postupní uvád�jí se také Smilo vice .1419) 

Od té doby p�echázelo zboží ratajské v držení r
zných pán
, ale Smilovice z
staly, i když 
Rataje p�ešly na rod liechtenštejnský, s tímto zbožím stále ve spojení1420) a sdílely až do roku 
svobody všecky osudy panství ratajského.1421) (Viz Rataje.) 

Smilovice náležejí školou, farou do Úžic, poštou do Uhl. Janovic, stanicí �etnickou a tele-
gr. i obvodem zdravotním do Rataj. Nejbližší železni�ní stanice jest Nový Dv
r a zastávka v 
Mirošovicích na dráze Kolín-�er�any. 

SMRK. (NA SMRKU.)

Po obou stranách silnice spojující okres kou�imský s okr. uhlí�skojanovickým leží skoro na 
samých hranicích obou t�chto okres
 vesnice Smrk. Rozprostírá se západn� 7 km od Uhl. Ja-
novic a jihozápadn� 26 km od Hory Kutné mezi Úžicemi1422) a Škvrn�jovem.1423) Jméno 
Smrk odvozuje se od stromu smrkového, který stával p
vodn� na blízku osady. Dosud se za-
chovalo jméno trati polní „u  Smrku“ blíž vrchu t. jména 433 m n. A. U vsi je malý rybník, v 
n�mž má sv
j p
vod pot
�ek nesoucí vody své do rybní�ka v Chrastné. 

Ve Smrku je 19 dom
 se 110 obyv. a v r. 1848 bylo tu 15 dom
 se 105 obyv.1424) Domy 
375stojí v �adách, náves netvo�íce. Pat�í sem cihelna, která stojí o samot� za vsí. Stavení jsou as 
na polovic z materialu tvrdého. Krytba tašky a došky. Zahrad je málo a ovocného stromoví 
taktéž. 

Obyvatelstvo živí se polním hospodá�stvím, dobýváním hrn�í�ské hlíny (i v zim�), kterouž 
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rozvážejí do okolních hrn�íren a nádenictvím. Dívky pletou d�tské �epi�ky a kabátky. Mládež 
odrostlá v�nuje se oby�ejn� povolání svých rodi�
. Nejstarší rodiny jsou rodina Smrkovských, 
Weilichova, Weinhallova (z �ehož povstalo nyn�jší jméno Va�hal), Häuslerova, Metzkowa 
(nyní Mackova), Špakova a Šustova. V�tšina t�chto rodin má n�mecká jména. Rodiny ty po-
cházejí z N�m. �íše, odkud sem za �as
 Marie Teresie do vylidn�ných obcí povolávány by-
ly.1425) 

R. 1654 byl zde toliko jeden sedlák Mat�j Smrkovský, m�l 100 str. polností, oséval ozi-
mem 24, ja�í 20, ostatní lada a porostliny. Ješt� t. stol. byl tu po n�m Jakub Smrkovský.1426) R. 
1677 náležel Smrk k rycht� skalické a k správ� rychtá�i újezdeckému. I byl tu ošacován grunt 
vejjezdní na 2 lány po 8 kopách1427) Jakuba  Smrkovského . P�i n�m jest mlí�ník klenutý a 
studnice zd�ná. Rolí orných 43 korce; ostatek velikým d�ívím zarostlý. Lou�ného na p�t voz

sena. Št�pnice dv� pro št�pování - v�tším dílem zarostlé. Rybní�ek pustý. Úrok
 po 1 kop� a 
20 gr. míš. Ten grunt jest na samot� mezi grunty ratajskými, sázavskými a zásmuckými. 

Summa: osedlý vejjezdní jeden , lán
v rolí 21428), a ješt� r. 1739 jest tu jen jeden osedlý 
jménem Mat� j  Smrko vský.1429) 

376Obecní jm�ní záleží z pozemk
 ve vým��e 9 ha 95 a 54 m2, z nichž se platí 25 K 31 h 
p�ímé dan�; celá obec má vým�ry 121 ha 62 a 77 m2 a odvádí 500 K 38 h p�ímé dan�. Pastviny 
u obce ladem ležící byly v poslední dob� rozorány v pole. I bývalý les „Lísek“ zvaný m��ící 
45,899 ha ležící na zdejším katastru byl r. 1887 v pole prom�n�n. Jména pozemk
: na Dlou-
hých, u Sloupu, v B�ezí, v Stejskale, u Smrku nebo ve Smr�í, na Písníku atd. 

D�jiny. O vesnici Smrku p
vodn� „na Smrku “ zvané máme zachovány zprávy již ze 
XIII. století, kdy majetek ten byl biskupským a pozd�ji kláštera sázavského.1430) Pak náležel 
Smrk k panství �ernokosteleckému, o �emž sv�d�í následující p�ípis: „Smrk i Chlum jest od J. 
M. O. knížete Jeho Excellenci p. hrab�ti Štefanovi Kinskému léta 1724 dne 24. oktobris dle 
u�in�ného kontraktu za 5200 zl. rýn. i s panským rybní�kem ke zboží ratajskému odpro-
dán.1431) 

Když hrab� Josef Jan Kinský prodal panství ratajské Marii Teresii Savojské, roz. z Liech-
tenštejna r. 1762 byl Smrk již také ve smlouv� za�azen.1432) Od té doby náležel k tomuto pan-
ství a sdílel jeho osudy. 

Smrk náleží školou i farou do Úžic, poštou do Církvice kou�imské, stanicí telegraf. a �et-
nickou do Uhl. Janovic a zdravotním obvodem do Sázavy. 

Nejbližší stanice železni�ní jsou Uhl. Janovice a zastávka Mirošovice na místní dráze Ko-
lín-�er�any. 

SOB�ŠÍN. 

Na pravém b�ehu �eky Sázavy v úzké kotlin� asi 16 km sm�rem jihozápadním od Uhl. Ja-
novic a 33½ km od Hory Kutné leží vesnice Sob�š ín . �ítá 38 dom
 s 276 obyv. 

Domy jsou rozloženy por
znu, kryty taškami, lepenkou, šindelem i slamou. Zahrad jest si-
ce dosti, ale stromoví je málo p�stováno. 

Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím, plavením d�íví a vedle toho prací nádenickou. �eme-
slníci jsou zde jen nejpot�ebn�jší, a to obuvník, kolá�, ková�, zedník a pokrýva�. Obchodník 
jest zde jeden a dva mlyná�i. 

Mládež po vyjítí ze školy z
stává p�i živnosti svých rodi�
, nebo jde na �emeslo a nádenic-
tví. Kroj i nábytek jest moderní, ovšem na újmu našeho staro�eského ladného od�vu a nábyt-
ku. Nejstarší rodiny jsou zde rodina Ryndova, Hromasova, Záv�tova, Polesných (všecky více 
200 let), Vyhnánkova, Pospíšilova a Šípkova. 

Obecní jm�ní záleží z jednoho domku a polností ve vým��e 21 ha 80 a 49 m2, z nichž obec 
odvádí 31 K 92 h daní. Celá obec má vým�ry 331 ha 47 a 38 m2 a platí p�ímé dan� 1269 K 
80 h. Jména pozemk
: na Dubin�, na Ov�áckém, Amerika, u Židovských hrob
, u Farské za-
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hrady, na H
rce, na Chmelnici, na Slánsku, na Zákruhu, na P�id�lánku atd.1433) Dešt� p�ichá-
zejí �asté a tém�� vždy od západu. Bou�e a krupobití �ídké a škody bývají hrazeny slevením 
daní. 

V r. 1662 bylo v Sob�šín� 8 sedlák
 a 8 chalupník
 a m�li celkem 415 str. pozemk
, z 
nichž osévali 35 oz. a 38 ja�í; ostatní byly úhory, lada a porostliny. Chalupník Jan H�íbek byl 
v�ad�n mezi sedláky, odtud zb�hl a tak jest grunt pustý a chalupa na rozbo�ení.1434) 

V létech 1669 a 70. byli zde toliko 4 sedláci, 4 chalupníci, 4 pusté grunty a 2 chalupy roz-
bo�ené. Sedláci se zvali: Ji�ík Rychtá�
v, Pavel Albrecht, Jan Špitálský a Tomáš Dlabal, cha-
lupníci Václav Myná�
v, Jan Michálek, Václav Van�k a Pavel P�ívozný. Majetkem jejich bylo 
255 str. polností a osévali 34 oz. a 35 ja�í. Ostatek byly úhory, lada a porostliny. M�li 4 ko�., 3 
vol. potahy, 9 krav, 2 jalov., 13 ovcí a 6 sviní. Luk na 14 voz
 sena. Chalupník Václav Myná�

m�l mlýn o jednom kole, m�l 2 potahy, 4 krávy, 3 jalovice a 2 vep�e.1435) 

377V Josefínském katastru se praví, že m�la sob�šínská obec 92 jitra, 205 �tv.° les
, z nichž 
klidila ro�n� 297/16 sáh
 tvrdého a 881/16 sáh
 m�kkého d�íví.1436) Když byla majitelkou pan-
ství �eskošternberského hrab�nka z Rogendorfu, byli v Sob�šín� r. 1743: Petr Záv�ta, Václav 
Polesný, Ji�í Hromas, Jakub Dvo�ák, Jan Záv�ta, Josef Van�k sedláci; chalupníci: Václav 
Rynda, Jakub Rynda, Jakub Ková� a Frant. Hromas, který mlyná�i Václ. Mirovskému v Ma-
zourov� prodal 3½ v�rt. louky1437) s povolením J. M. rytí�e z Pusany, adm. statk
 šternber-
ských. 

V Sob�šín� m�li také obecní kr�mu, a tu se svolením milost. vrchnosti koupil r. 1763 
Tomáš Pivo�ka za 70 zl. rýn., které m�l dvanácti v té obci bydlícím soused
m po 5 zl. 50 kr. 
vyplatiti. Obsah smlouvy v závazcích pro šenký�e krutý. Kdyby špatn� nápoj m��il, kdyby na-
turálie p�i sch
zích draze nabízel a kdyby pivo odjinud než z �eskošternberského pivovaru 
odebíral, hrozí se mu tresty. Také se musel zavázati, že každé pivo odebrané hned zaplatí a fal-
šovati je nebude a tak je šenkovati, jak je z pivovaru obdrží, a že svým potahem pivo sob� p�i-
vážeti bude.1438) 

Také byla v Sob�šín� kovárna, kterou s v�domím �íšské hrab�nky Barbory z Rogendorfu r. 
1745 ujal pro sebe a d�dice Jakub Hromas za 60 kop gr. míš. Roku 1765 byl majitelem Frant. 
Pr
ša. 1439) 

K Sob�šínu náležejí dva mlýny. O prvním mlýn� sob�šínském na pravém b�ehu �eky Sá-
zavy ležícího máme zápisy z roku 1701, když náležel Janu Krupi�kovi a od n�ho ujímá jej bez 
zápisu a šacu�ku syn 
František Krupi�ka ve 330 
kop. a 36 gr. míš. Po od-
rážce 46 kop 13 gr. z tr-
hové ceny, kteréž syn 
František hned p�i podpisu 
smlouvy zaplatil, má zby-
tek takto platiti:1440) Do 
d
chodu milost. vrchnosti 
198 kop 47 gr., sirotk
m 
Suchomelovým v He�m. 
M�stci 55 kop 36 gr., 
378sirotk
m Vrabco-
vým1441) 30 kop gr. Daní 
platil 20 zl. 

R. 1730 �iní se zápis 
mlýna tohoto na Václ. 
Ma�ana a jeho manželku 
taktéž za 330 kop a 30 gr. Sob�šín: Srub ve statku u Kohor�. 
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míš. Tento majitel m�l již r. 1772 mlýn zaplacen, ba ješt� o 6 kop míš. p�eplacen. To zdálo se 
písa�i gruntovnímu nemožné, a proto se podivil, když se byl o tom skute�n� p�esv�d�il.1442) R. 
1782 p�ešel mlýn v ruce syna Jana Ma�ana, kterýž op�t jej p�ejal za summu 330 kop a 36 gr. 
míš. R. 1758 �iní se zápis na mlýn sob�šínský Václavu Ma�anovi za 330 kop a 36 gr. míš. Ten-
to Václav Ma�an zavázal se gruntoknihovn� 10. dne m�s. dubna 1758, že do smrti p�i mlejn�
živiti bude svou starou matku a svého bratra Jana, kterýž ve z l e j  nemo ci  postaven jest a 
hospoda�iti v stavu není.1443) 

V letech šedesátých XIX. století byl mlýna toho majitelem Karel Stehlík a po jeho smrti 
d�dila mlýn manželka jeho Barbora, kteráž se provdala za Osvalda Ferdinanda. Mlýn p�ešel r. 
1913 trhovou smlouvou ze dne 16. dubna manžel
m Karlu a Marii Štrobachovým za cenu 
59.000 K,1444) kte�ížto manželé jsou dosud majiteli mlýna. 

O n�co výše a také na pravém b�ehu ležící druhý mlýn �. pop. 23 k obci sob�šínské pat�ící, 
má starodávné jméno „Mazour
v mlýn“, zkrátka „Mazouro v“. Náležel v prvé polovici 
XVIII. století již této rodin� a platilo se 30 zl. ro�n� daní. R. 1750 v den mla	átek stala se 
smlouva mezi Ludmilou Mazourovou, mate�í s jedné strany a synem Václavem Mirovským se 
strany druhé, na p�evzetí mlýna t. zv. Mazouro va se vším p�íslušenstvím za 908 zl. rýn. a 50 
kr, kterýžto mlýn on, Václav Mirovský, pro sebe, budoucí manželku svou a d�dice k svému 
užívání ujímá. Na tuto summu složil 244 zl. 39 kr. a 4 denáry a d
chodenského dluhu 237 zl. 
27 kr. a 23/4 den. zavazuje se zaplatiti budoucí jeho tchán Jan B�e�ka, když on Václav Mirov-
ský sob� vezme jeho dceru za manželku. R. 1785 byl mlýn zaplacen.1445) 

Tento mlyná� Václav Mirovský byl rukojmím kníž. správci v Roztokách Frant. Dörflerovi 
za kauci 300 zl. a dal je zapsati na sv
j mlýn, když Dörfel r. 1802 byl jmenován kníž. správ-
cem v Mnichovicích. Jako sv�dkové této hypote�ní kauce byli Hynek Volkman, písa� panství 
�eskošternberského a Josef Pudil, kancelá�ský z Otryb. Ale již 2. dne m�s. dubna t. r. byla 
kauce na pokyn pána Aloise z Liechtenštejna vymazána.1446) 

R. 1856 byl spole�ným majetkem manžel
 Antonína a Alžb�ty Mirovských, kterým však r. 
1886 pro pohledávku 250 zl. exekutivn� prodán p�i 3. dražb� JUDru. Jind�ichu Kohnovi, ad-
vokátu v Uhl. Janovicích, pro sirot�í pokladnu a tato prodala jen usedlost mlýnskou �. pop. 23. 
v Sob�šín� na �ece Sázav� v zá�í 1887 manžel
m Aloisiu a Ann� Královým za trhovou cenu 
11.000 zl. r. �. a manželé tito r. 1893 prodali Františku a Ann� Královým mlýnskou živnost za 
10.500 zl., ale polnosti držel zápisn� Frejtek z Jarom��e. Frejtek prodal polnosti pann� Matyl-
d� Van�atové a ta je v brzku ztržila na Josefa Zelenku z Chobota.1447) 

Nyn�jší majitel František Král vyho�el a vystav�l po požáru nový auto379matický mlýn o 9 
složeních a z�ídil jej zp
sobem moderním a praktickým. P�i mlýn� z�ídil také pilu, kterouž 
dob�e prospíval, ale v nyn�jších nep�íznivých pom�rech nedostává se ani schopných pracov-
ních sil ani materiálu a proto �innost pily tak�ka úpln� zastavil. 

Kostel a fara. Filiální kostel, zasv�cený sv. Michalu archand�lu, byl ve XIV. stol. far-
ním.1448) Jest to prastará svatyn� slohu románského, pocházející asi ze století XIII., a a� již se-
šlá v�kem, tož p�ec velebností svou památná a povšímnutí hodna. Kostelík skládá se z obdél-
níkové lodi, kryté rákosovým stropem a do rohu sklenuté apsidy nad lo	 vyvýšené. Vnit�ek 
kostelí�ka byl r. 1855 Janem He�manem polychromován. Na st�nách jsou vymalovány �ty�i 
sochy evangelist
. V cípech nad triumfálním obloukem z�íme and�le k�íž, váhy a me� nesoucí. 
Oltá� jest zcela jednoduchý barokový, na n�m spat�uje se obraz sv. Michala z r. 1846 nevalné 
ceny um�lecké.1449) 

V západním pr
�elí jest kamenná hmotná v�ž, kteráž nese ješt� svými sloupkovými okny 
na sob� pln� ráz románský. Visí v ní dva zvony. Prvý s tímto nápisem: „Tento zwon sw. Arch-
andieli Michaelu zaswieceny przelit za patronatu Alogse hrab. ze Sternbergu.“ (1901). P
vod-
ní zvon pocházel z XIII. stol.1450) a nápis z
stal zachován. Druhý menší zvon jest bez nápisu. 

Ve starých listinách zaznamenáno, že zakladatelé kostela toho byli již 380p
vodn� páni ze 
Sob�šína a že byli potomci jejich i dále patroni jeho. P�i r. 1416 na den sv. Martina, t. j. 12. lis-
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topadu, zachovala se nám na d
kaz toho následující listina: 

„Já Markvart ze Sob�šína vyznávám tímto listem, že dávám toho p
l lánu k božímu domu 
tu v Sob�šín�, kterého bratr m
j Bú�ek dal za svou duši a veškeré p�íbuzné a mne za to prosil, 
jako svého milého bratra, nebo� jest jeho zboží po jeho smrti na mne spadlo; pro�ež já necht�
bratra svého duši obmeškati, i plním to, že dávám toho p
l lánu tomu fará�i, který nyní jest i 
budoucím jeho nám�stk
m, aby za tyto duše služby �inil, a za Bú�kovu i Machkovu duši i jeho 
sestry Vychny, a to: po sv. Havle nešpor zádušní zpívati a nazejt�í mši �ísti zádušní; to též po 
sv. Ji�í. K tomu sestra Markvartova Vychna p�idává 80 gr. platu ro�ního a 1 lán v Neustupov�, 
aby na každé suché dny fará� nešpor zpíval a nazejt�í mši sv. �etl a jednoho chudého �lov�ka 
nakrmil.“1451) 

Z fará�
 jmenují prvn� známé kn�ze Svacha �. Svaton� († 1361), klerika Reyharda (Re-
inhart)1452) (1361-67), Leonarda (1367-89), Liderina (Lide�) (1390-94), Petra (1395), Václava 
(1395-96) a Václava �e�eného Hromada (1396-1403). Od té doby není nic známo, že by sem 
byli dosazováni noví kn�ží. I má se za to, že nebyla fara více osazována a tak opušt�nou již z
-
stala. Pokud známo, byl pak Sob�šín p�id�len do r. 1787 k fa�e divišovské a po té pak k fa�e 
zdebuzevské.1453) 

Pozemky a jiné p�íjmy farní z
staly v držení zdejšího kostela. Jedna polní tra� dosud se 
zove „u  fa rn í  zahrad y“ a to nás p�ivádí ku poznání místa, kde asi fara stávala. Pozemky, 
jichž jest ješt� dnes kol 60 jiter, náležejí záduší kostelnímu a pronajímají se ob�an
m. Jistina 
záduší sob�šínského kostela obnáší více než 70.000 korun. I jest opravdu žádoucno, aby pro 
vetchý tento chrámek dožadována byla d
kladná restaurace, jakouž si za jisté svým stá�ím i 
svou rázovitostí pln� zasluhuje, aby byl i nadále zachován potomstvu v p
vodním slohu. Zá-
duší jest dosti zna�né, aby d
kladná oprava provésti se dala. Kéž najde kostelík ten lidumilné-
ho patrona. 

D�jiny. O založení osady není zaru�ených zpráv, toliko pov�stí se udržuje, že osada zalo-
žena p�i tvrzi téhož jména, na níž sed�li, jako na tvrzi rodné, vladykové ze Sob�šína.1454) A jak 
Sedlá�ek praví, byla tu ves s tvrzí a tvrz ta již byla sídlem Unkovým a stávala na míst� nyn�j-
šího domu �. 20. Unkova rodina byla rodinou vladyckou. Po ní znám jest r. 1361 nejstarší ma-
jitel zboží tohoto Jind�ich se svým synem Zde�kem, kte�í již psali se „vl ad yko vé ze  Sob� -
š ína“. 

Na sklonku XIV. století (1395)1455) byli tu pány brat�i Machek, Jan Zdislav a Markvart ze 
Sob�šína. Tento Markvart podepsal zápis velkého sn�mu �áslavského proti králi Zikmundovi 
konaného r. 1421 tu sobotu po sv. Marcelli. (7. �ervence 1421).1456) 

V druhé polovici XV. století, a� ješt� Sob�šínové ze Sob�šína v listinách se nalézají, nic-
mén� již nebyli pány zboží sob�šínského, pon�vadž tu r. 1465 sed�l Václav z Kochanova1457) a 
r. 1530 d�dil Sob�šín Mikuláš z Jenišovic, kterýž m�l za manželku Annu z Lazec,1458) sestru 
Zikmunda Skalky z Lazec, pána na Losinách a Jemništi. Jan a Johanka z Lazec, d�ti Zikmun-
dovy, zem�ely a 381Mikuláš z Jenišovic zapsal Sob�šín r. 1544 Janovi Skalkovi z Lazec, jehož 
syn Krištof po smrti otcov� d�dil nejen Sob�šín, ale i Jemništ� a Losiny.1459) 

Tento Krištof Skalka z Lazec odkázal r. 1572 d�di�n� Sob�šín i ostatní statky Václavu 
�ejkovi z Olbramovic, pánu na Kácov�.1460) Odtud z
staly p�ipojeny ke Kácovu. Avšak nez
-
staly tu dlouho, nebo� �ejka prodal Sob�šín atd. hrab�ti Sezimovi z Vrtby pro jeho vnuka Ji�í-
ka Holického ze Šternberka a ten spojil celé zboží s panstvím šternberským n. Sázavou. S tím-
to statkem sdílel pak i Sob�šín další osudy až do dne svobody. 

V r
zných listinách do�ítáme se ješt� o n�kterých �lenech rodu ze Sob�šína, kte�í však jin-
de usedlí byli. Mezi nimi byl Markvar t  ze  Sob�š ín a  r. 1362 sídelním kanovníkem vyše-
hradským.1461) P rokop  ze  Sob�š ín a  r. 1413-19 sed�l na �estín� Kostele,1462) o n�mž také 
na knížecím hrad� Havran� �iní se zmínka, a jeho d�dic Mich al  ze  Sob�š ína  sed�l na tém-
že statku.1463) Hanuš  ze  Sob�š ína  byl r. 1364 fará�em v Neustupov�. Aleš  Krb  ze  So-
b�š ín a  padl 1420 v bitv� u Vyšehradu,1464) bojuje ve vojšt� Zikmundov�, Sokol  ze  Sob� -
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š ína  bojoval ve vojšt� Ji�íka z Pod�brad, když dobyl Prahy 3. IX. r. 1448,1465) Bar toš  ze  
Sob�š ín a  a  Jan  p�ipomínají se v Podvekách.1466) 

382Dále nacházíme r. 1452 Zby�ka  ze  Sob�š ína , který 27. dubna podepsal smlouvu a 
zápis, kterak volán jest za správce král. �eského pan Ji�í z Pod�brad,1467) Vedle toho nachází-
me téhož Zby�ka ze Sob�šína, když dvakráte sv�d�il na zápis Janu z Pernštejna 17. dne m�s. 
srpna r. 1456.1468) 

Týž Zbyn�k podepsal také zápis na mír zemský na sjezdu �ty� kraj
 v �áslavi konaném 
17. dne m�s. b�ezna 1440.1469) Týž Zbyn�k podepsal se r. 1456 v sobotu po p�enesení ostatk

sv. Václava jako rukojmí za p. Mikuláše z Lobkovic, nejvyš. písa�e král. �eského, v soudu s 
Janem z D��ína, když se m�li spolu bíti v pátek p�ed sv. Vítem roku prve p�íštího.1470) 

A rada m�sta Tábora píše p. P rokopovi  ze  Sob�š ína , t. �. purkrabímu na Dobronicích 
v Bechy�sku, aby jim propustil jejich zajatý lid, který na zboží tom zajíce honil.1471) Téhož 
Prokopa nalézáme r. 1420 post f. 20. dubna v seznamu odpadlých od velké obce m�sta Pra-
hy.1472) 

Jan z Hradce vyznává r. 1447 dvacátého t�etího dubna ddto. v Tel�i, že je dlužen panoši 
P rokopovi  ze  Sob�š ín a  50 kop groš
 �. a je upisuje na svém zboží a na�izuje, aby každý 
rychtá� mu úrok z dluhu toho platil dotud, dokud on dluh nezaplatí.1473) Také setkáváme se r. 
1364 s Ví tkem ze Sob�š ín a  na Veliši a Kr i š to fem ze Sob�š ín a  na Žíšov�.1474) Ješt�
setkáváme se s Mich al em ze Sob�š ína , který r. 1420 sídlel na Hrádku nad Po	ousy.1475) 

Jak dalece tito Sob�š íno vé v r
zných listinách �asto uvád�ní byli p�íbuzní s majiteli 
zboží sob�šínského nebo byli také sami podílníci tohoto zboží, dnes naprosto pov�d�ti nemož-
no. 

K Sob�šínu náležejí samoty. Poplužní dv
r zvaný No vý Dv
 r  a Cihelna, majetek hrab�-
te ze Šternberka a mlýn Mazour
v, ležící na pravém b�ehu Sázavy.1476) 

Sob�šín náleží školou do Otryb, farou do Zdebuzevsi na Benešovsku, poštou do Šternber-
ka n. Sázavou, telegr. stanicí a zdravotním obvodem do Hrazených Rataj a stanicí �etnickou do 
Kácova. Nejbližší stanice želez. jest v míst� na dráze Posázavské. 

STA�KOVICE. (STANKOVICE.)

Po obou stranách okr. silnice vedoucí z Janovic Uhl. do Kostelce n. �er. lesy leží z Hory 
Kutné jihozápadn� 23 km a z Uhl. Janovic západn� 4,5 km ve výši 430 m n. A. obec S ta�ko-
vice , vlastn� S tan ko vice.1477) V Sta�kovicích jest 30 pop. �ísel, v nichž bydlí 210 obyv., z 
nichž jest 6 evang. reform. a 6 israelit
. V r. 1844 bylo zde 27 dom
 se 186 obyv.1478) Domy 
stojí podél silnice v �adách a tvo�í uprost�ed nepatrnou náves; stav�ny i kryty jsou skoro ve-
sm�s z tvrdého materialu. Zahrad je zde málo a také málo strom
 ovocných. 

Obyvatelstvo živí se vesm�s zem�d�lstvím a nádenictvím. Mládež z
stává bu	 doma, bu	
jde na �emeslo. Také mnozí hoši navšt�vují m�š�. školu v Uhl. Janovicích. Dívky a ženy 
383pletou d�tské kabátky a karkulky. Nejstarší rodiny jsou zde rodina Kmochova, Chlumských 
a Komárkova. Nábytek i kroj moderní. 

Majetek obce sta�kovické jest 23 ha 7 a 66 m2 polností, z nichž se platí 70 K 49 h p�ímé 
dan�. 

Celá osada katastrální Sta�kovice, �erné Bláto, Ostašov a Nov. Ves má vým�ry 1121 ha 
31 a 86 m2 a platí 4831 K 68 h p�ímých daní, z �ehož p�ipadá na velkostatek �erné Bláto 
3069 K. Luk u obce je málo a také se jim nev�nuje zvláštní pé�e. 

Vod u Sta�kovic není, le� malé nepatrné pot
�ky, které vody k �ernému Blátu nesou a v 
�as letní vysychají. Z bývalých rybník
 toliko hráze dosud jsou znatelny. 

Deš�
 bývá s dostatek i bou�í. Také krupobití �asto navšt�vuje naši krajinu, ale nebývá 
škodlivé. 

R. 1600 bylo ve Sta�kovicích 5 sedlák
, a to: Martin Kmoch, Ji�í Haltuš, Martin Kadlec, 
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Mat�j �erný a Daniel Sou�ek; 1 pustý grunt1479) a m�li 2 kon�, 6 vol
, 10 krav, 10 jalovic a 16 
ovcí; r. 1654 bylo 7 sedl., 2 chalupníci a m�li 190 korc
 polností, z nichž osévali 44 ozimem, 
26 ja�í; m�li 7 pot. vol., 13 krav, 8 jalovic,1480) r. 1717 nebylo tu osedlých mén�, ale m�li jen 
138 korc
 3 v�rt. polností, z nichž osévali celkem 47 korc
, ostatní bylo pusté a lada. Luk m�li 
na 28 voz
 sena a 5½ otavy.1481) 

V okolí byly poslední léta nákladem kníž. z Liechtenštejna vystav�ny mnohé silnice. Jedna 
odbo�uje ze staré sil. okr. u Sta�kovic a spojujíc Ostašov protíná celou oboru a p�ipojuje se na 
okr. silnici u Smilovic, která vede pak do Rataj. Pro zdejší okolí silnice ty znamenají pro frek-
venci veliký pokrok. Do Uhl. Janovic a k Nové Vsi taktéž jsou nové silnice vystav�ny. 

Škola. Mládež chodila od nepam�ti do školy úžické. Po silnici jí bylo vykonati 4 a polními 
cestami p�es 3 km. Teprv r. 1897 nastal pro mládež obrat. Toho 384r. po t�žkých bojích a sou-
dech bylo obci povoleno v zásad� z�íditi sob� školu o dvou t�ídách. V�c dála se takto: V r. 
1896 podaly Sta�kovice, Nová Ves, �erné Bláto a Ostašov žádost k zem. šk. rad�, aby ve 
Sta�kovicích pro tyto osady byla povolena dvout�. škola. V zásad� bylo 18. dne m�s. února t. 
r. povoleno, aby Sta�kovice z Úžic, Bláto z Vav�ince, Ostašov a Nová Ves z Uhl. Janovic byly 
vyškoleny a aby pro osady tyto z�ízena byla ve Sta�kovicích ve�ejná škola obecná o dvou t�í-
dách. 

Proti vyškolení Bláta z Vav�ince podala obec a míst. šk. rada vav�inecká protest, který byl 
ministerstvem zál. duch. 1810/596 �. 9939 zamítnut. Ze zamítnutí toho odvolala se obec k 
správnímu soudnímu dvoru a ten bez dalšího jednání stížnost 1911/1096 �. 84732 zamítl. Po 
zamítnutí protest
 p�ikro�ily obce ku z�ízení školy. Škola byla dle plán
 stavitele Frant. Žid-
lického z Kou�imi zednickým mistrem Kozákem z Hrazených Rataj za 24.246 K vystav�na a 
mládeži odevzdána. P�iškoleny byly obce Sta�kovice, Nová Ves, Ostašov a �erné Bláto. 
Avšak r. 1906 nastala v osadách t�ch zm�na. Nová Ves byla roku 1906 p�iškolena op�t k Ja-
novic
m a obec Chlum r. 1902 p�eškolena z Úžic do Sta�kovic. Obchodník Spiegel získal si 
velikých zásluh o povolení školy sta�kovické. Vyu�ovati se po�alo 1. dne m�s. �íjna 1897 
hned v obou t�ídách. Industr. vyu�. povoleno bylo r. 1898. 

Posloupnost u�itelstva. Alois K�i�ka �íd. u�. (1897-98), Karel Sladký (1897-98), Viktor  
Fel ix  (1898 �íd. dosud), Jan Rou� (1898-1904), Jarosl. Ptá�ek (1904-09), Jan  Klusá�ek 
(1909 u�. dosud). (Zastupoval mob. správce školy v Samopších.) Od 15. zá�í 1916, kdy sám 
byl mobilisován, vyu�ovala zde R
ž. �ástková. Klusá�ek zastupoval správce školy v Mirošo-
vicích a nyní u�í op�t zde. Industr. u�itelky: Anežka Plevová (1898-99), Marie Rou�ová 
(1899-1904), Anna Lisko vá (1904 dosud). 

Míst. škol. rada. Škola byla v brzku po otev�ení zásobena pom
ckami vyu�ovacími. Mezi 
nimi také uschována kamenná sekera, nalezená r. 1898 na zdejším poli, pat�ícím nyní Jind�. 
Šturcovi. 

P�edsedové: Jan Ontl, rolník v Ostašov� (1897-98), Josef �uchal, rolník v Nové Vsi 
(1898-1910), Josef Knižák (1911-13), Jose f �uch al  (1913 dosud). 

Školdozorci: Jose f Ko márek, rolník ve Sta�kovicích (dosud). P�iškolené obce: Sta�ko-
vice, �erné Bláto, Ostašov a Chlum. 

D�jiny osady sta�kovické jsou ovšem zast�eny rouškou minulosti. A podle všeho zdá se, 
ba najisto m
žeme �íci, že Sta�kovice nenáležejí mezi staré osady, pon�vadž teprv r. 1479 se o 
nich první zmínka písemná objevuje. Když totiž kníže Viktorin, syn krále Ji�íka z Pod�brad, v 
m�ste�ku Veselí na Morav� bojovníky Matyášovými p�epaden a do Uher zavezen, musel po-
stoupiti králi Matyáši všecky statky v �echách, mezi nimi i zboží ratajské, ku kterému náleželo 
mimo dva hrady v m�ste�ku 11 osad a 2 popl. dvory a v soupise statku toho byly i Sta�kovi-
ce.1482) 

Matyáš král dal k nalehání �eských pán
 Viktorinovi svobodu,1483) a smluvil se s ním o 
vrácení statk
 �eských. Mezitím ovšem p�ešly Rataje v zástavu Bernardu Oplovi z Fictum, a 
když r. 1487 se s Oplem Viktorin i s bratrem Hynkem vyrovnal, obdržel zboží ratajské 
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zp�t.1484) Téhož roku 11. �ervna prodal již Viktorin z Minsterberka zboží ratajské s Pirkštej-
nem panu Bohuslavovi ze Švamberka a na Zvíkov� a v soupise statku byly i Sta�kovice.1485) 
Kníže Viktorin vymínil si z prodeje toho troje hony na pustin� b�e385zinami a v�esem porostlé 
u �erného Bláta k držení a užívání Bernardu Oplovi z Fictum.1486) 

Když ratajské zboží náleželo Krištofovi ze Švamberka, píše pánu svému 26. dne m�s. �íjna 
1515 Zden�k z Bošína, purkrabí ratajský, že nem
že na Pavl íko vi  ze  S t a�kovic  dobýti 
platu a žádá J. M., aby mu bylo dáno v�d�ti, �ím se má �íditi v takových nehodách.1487) 

Ješt� jednou setkáváme se v listinách se Sta�kovicemi. Majitel Kácova Jan de Vitte z Lili-
entálu koupil r. 1628 panství ratajské1488) a po smrti jeho stala se majitelkou vdova Anna roze-
ná z Glouchova a ta prodala zd�d�né zboží ratajské a kácovské pí. Benign� Kate�in� z Lobko-
vic.1489) 

Pí. z Lobkovic podržela sob� Kácov a zboží ratajské prodala r. 1636 Bed�ichu z Talmber-
ka, presidentu nad apellacemi, místodržícímu a nejvyššímu komorníku král. �eského a ke zbo-
ží tomuto náležely dosud Sta�kovice.1490) 

Od té doby získaly již Sta�kovice v soupisu zboží ratajského až do roku svobody a s ním 
sdílely i jeho osudy. Posledním pánem jejich byl kníže Alois z Liechtenštejna. 

Sta�kovice mají svou školu dvout�ídní, farou náležejí do Úžic, poštou, telegrafní i �etnic-
kou stanicí a obvodem zdravotním do Uhl. Janovic. Nejbližší zastávka železni�ní jsou Mirošo-
vice a nejbližší nádraží Uhl. Janovice na místní dráze Kolín-�er�any. 

SUD�JOV. (SV. ANNA.)

Jihovýchodn� 4 km od Uhlí�ských Janovic a 19,5 km jihozápadn� Hory Kutné leží na sva-
hu kopce „B �ez in y“ po obou stranách okr. silnice poutnická osada Sud� jov, známá pod 
jménem Sva tá  Ann a. Tulí se k blízkému lesu smrkovému a zalesn�né vršky objímají osadu 
koldokola. 

Sud�jov má 31 pop. �ísel se 183 ob., z nichž je 6 israelit
. Domy stojí �áste�n� v �adách a 
tvo�í náves, která je osázena lipami. Uprost�ed vypíná se nádherný kdysi poutnický chrám, za-
sv�cený sv. Ann� a vedle n�ho stojí kapli�ka a v ní upravená studánka. V samé obci sud�jov-
ské leží pozemek z katastru rašovického - pod názvem „Semer ink“ známý a tam postaveno 
jest 7 domk
, v nichž bydlí 47 obyv.1491) Jest tedy celkem ve vsi Sud�jov� 38 dom
 s 230 
obyv.1492) Roku 1890 byly zde 43 domy s 294 ob.1493) R. 1848 bylo zde 35 pop. �. s 275 
obyv.1494a) �ásti osady jsou: na Návsi, na Zálabí a na Semerinku. Obcí prochází nová okr. sil-
nice z Uhl. Janovic p�es Žandov k �estínu a okr. silnice rašovická p�ipojuje se na ni v severní 
�ásti vsi. Od kostela vede stará silnice k Dubu, odtud ke Lhot� Janovické. 

Domy stav�ny jsou z kamene a cihel, kryty šindelem i slamou, nov�jší vesm�s tvrdou kry-
tinou. N�kolik barák
 jest zde také zcela d�ev�ných. U kostela jsou postaveny na návrší dv�
p�kné vily k letnímu milému pobytu. Sad
 v Sud�jov� není; v zahradách p�stují se oby�. dru-
hy ovoce. Školky ovocné jsou ve škole, ve fa�e a u truhlá�e Hylasa. Lesních školek je v pan-
ských lesích n�kolik. 

Hlavní živnost obyvatelstva je rolnictví. Starší mužové, ženy i mládež sbírají po okolních 
lesích po celé léto houby a p�inášejí je na trh do okolních m�st, anebo posílají do Prahy. V zi-
m� pletou ženy a d�vy d�tské �epi�ky, kabátky atd. a odnášejí je obchodník
m do Uhl. Jano-
vic. Mužové pak v lese hledají zam�stnání. Mládež škole odrostlá z
stává v�tšinou doma p�i 
hospodá�ství nebo jde na �emeslo. Kroj i nábytek jest zmodernisován. Obec nemá majetku 
žádného. Vým�ra celé obce jest 333 ha 48 a 05 m2, z �ehož odvádí se 1321 K 91 h p�ímé dan�. 
Firma Egert za�ídila výrobu „Svatoanenské sodovky a likér
“. 

386Dva pramínky vyvírají blíž osady v Be�vá�ském lese. Menší p�itéká do vsi a v �. pop. 
22. tvo�í malý rybník a te�e pak sm�rem severozápadním do rybníka „Vl�ky“ a n�kolik minut 
odtud spojuje se pod farskou loukou s pramenem druhým. Spojené vody napl�ují rybník Ží-
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žovský, pak Vav�i�ák a výtok jejich „Kou�imkou“ a v dalším toku „Vírovkou“ sluje. (Od ví-
r
.) Luk jest v Sud�jov� mnoho, ale málo se p�stují racioneln�. 

Nejstarší rodiny sud�jovské jsou rodina Andrlova a Hylasova. V r. 1735 bylo zde n�kolik 
panských chalup nájemných. Téhož roku prodal je sekvestor panství pe�eckého Šmidl ze 
Šmidl
 t�mto osadník
m: Fr. Ryšánkovi, vdov� Gebhardce, J. Doušovi, Fr. Truhlá�ovi, Václ. 
Horákovi, J. Horákovi, Mat�ji Andrlovi, Jos. Sudkovi, Janu Springrovi, Václ. Nekvapilovi, 
Mat�ji Prchalovi a Ji�íku Vocetkovi.1494b) 

V okolí jest dosti vrch
; tak u Dubu 552 m, blíže Lhoty bezejmený 516 m, poblíž silnice 
janovické 434 m n. A. atd. a ty chrání osadu p�ed velikými v�try, sn�hem a zimou. Deš�
 bývá 
sdostatek a p�icházejí zpravidla se strany západní, tolikéž i v�try se strany západní v�jí. Kru-
pobití z�ídka se vyskytuje a když p�ece, je mén� škodné. Dom
 v obci ubývá tím, že jakmile 
vyho�í, již se nestaví, nýbrž rozbourá a pozemek bu	 v pole nebo zahradu se prom��uje. Také 
obyvatelstva ubývá; nenalezá zde obživy a proto st�huje se do kraje nebo i do Ameriky. 

Ve sv. Ann� byla také panská kr�ma. Z roku 1734 zachovala se in org. smlouva o nájmu, z 
níž vyjímáme: „S gystym wiedomym a wuly wysocze Urozeneho a stateczneho rittirze Pana 
Theodora Waczlawa Obiteczkeho z Obitecz, Pana na Klukach a Chwalowiczich atd., gakoz y 
Gho Excell. P. hrabiete Karla z Bredy constituirowaneho Segwestra pronagjma se Gohane-
sowj Brzezinowj z Kolina hospodu u studanki se wssjm k nj patrziczym przislussenstwjm na 
dwie Letha totiz od Sw. Hawla 1734 az zase do Sw. Hawla 1736 a sicze za t rz i ce t  p ie t  z la -
tych  ryn . mzdy na ¼ letha naprzed k placzenj do duchodu peczeczkeho atd.“ Gohanes  Br-
zez ina  krczmarz. Gan  Wenz.  Fröhl ich  t. czias hegtman na Peczkach1496) Podmínky ná-
jemní a výminky byly velmi na ten �as kruté, �eho na n�m všeho milost. vrchnost žádala. Táž 
hospoda byla pronajata r. 1739 Gohanesowi Brzezinowi ze Braslawicz za cz t yr i czet  j eden  
z la t .  45  d .  

R. 1740 pronajal tuto hospodu Franz Kukal za 46 zl. 45 kr. R. 1746 obnoven Kukalovi i s 
opravenými lázn�mi nájem za 57 zl. 45 kr.1496) R. 1748 byla pronajata na kr�má�e Adama Got-
tharda Kamená�e z �eského Brodu za 61 zl. 45 kr. a r. 1783 najal hospodu svatoanenskou i s 
lázn�mi Jakub Kr�má� z Hory Kutné za 101 zl. 45 kr. rýn. Od doby té ani nájmy ani prodej za-
znamenány nejsou.1497) 

Škola. Ur�ité zprávy o založení školy máme z r. 1724, kdy v osad� sud�jovské byla zalo-
žena p�i lokálním chrámu Pán� škola. Bylo to stavení zcela d�ev�né a ozna�ené �ís. pop. 24. 
Tato d�ev�ná chalupa sloužila za školy až do r. 1812, ve kterémžto roce byla chalupa zbo�ena a 
na témž míst� postavena pro školu budova z kamene. Budova tato byla zcela jednoduše z�íze-
na: jedna t�ída a jedna sv�tnice s kuchyní a kom
rkou pro u�itele.1498) 

V r. 1863 byla škola rozší�ena na základ� výnosu zem. šk. r. z 1818/462 o druhou t�ídu a tu 
p�istav�ly obce ke škole staré u�ebnu a pokojí�ek pro „spomocníka“. V r. 1893 rozší�ena 
škola vým�r. zem. šk. r. ze dne 188/793 387�. 13438 o t�ídu t�etí, pro niž u�ebna najata v budov�
farní. Obec rašovická sem p�iškolená obdržela vým. zem. šk. rady ze dne 184/1097 �. 12.501 
povolení z�íditi v Rašovicích dvout�ídní školu jako exposituru školy sud�jovské. Obec vysta-
v�la budovu a žáci již 184/1098 ve dv� t�ídy rozd�leni a téhož dne zapo�alo vyu�ování. Škola 
sud�jovská byla nyní p�tit�ídní, ale budova školní byla v tak chatrném stavu, že jí nebylo v ce-
lém okresu rovno. 

A v tak bídném stavu 16. dne m�s. ledna 1902 vyho�ela a s ní vedlejší domek �. pop. 28. 
Obec krátce nato usnesla se zakoupiti spáleništ� domku �. p. 28 a p�i�aditi je k místu školnímu 
a postaviti na t�ch pozemcích novou školu. Plány zhotovil inženýr Jan Zvoník a budovu vysta-
v�l za 48.000 kor. stavitel Jos. Gallat z Uhl. Janovic. Dne 2. listopadu 1902 byla slavnostn�
otev�ena a mládeži k dobrému vedení odevzdána. Do té doby vyu�ována mládež ve t�ech hos-
tincích. 

Mezi tím �asem a sice 18. b�ezna 1903 �. 9795 z. š. r. byla expositura v Rašovicích pro-
m�n�na v samostat. dvout�ídní školu a v Sud�jov� zrušena t�ída t�etí pro nedostatek žák
 a z
-
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stala tu jen škola o dvou t�ídách. 

P�íjmy u�itelské. První p�íjmy u�itelovy uve�ej�ujeme doslovn�:1499) Užitek z pole, které 
obnášelo 340�° a �istý výnos byl ošacován na 1 zl. Cmze. �istý výnos ze zahrady 4 zl. Cmze, 
za zpívání pašijí u sv. Jana 2 zl. 20 kr. šajnu, za službu kostelní v Rašovicích 11 zl. 7 kr. šaj-
nu1500) (4 zl. 27 kr. Cmze), hotových od vrchnosti pe�ecké 22 zl. 30 kr. šajnu, 1 míru a 2 máz-
líky pšenice, 1½ mázlíku pšenice o vánocích, 13 m�r 8 mázlík
 žita, 2 míry 4 mázlíky je�me-
ne, 13½ mázlíku hrachu; od obce 9 zl. Cmze, a dle guber. dekretu 25 zá�í 1826 �. 15.707 za 
140 dítek školného celkem za rok 158 zl. Cmze. K Nov. roku dostával z každého domu 3 kr. 
šajnu, což �inilo 10 zl. šajnu, k velikonocím ze vsí 3 kopy a 20 kus
 vajec, což bylo více da-
rem a podporou u�itele, jak tamní fará� v kronice farní pozname388nal.1501) M�l tedy první u�i-
tel sud�jovský celkem na peníze uvedeno 201 zl. 59½ kr. Cmze a 32 zl. 30 kr. šajnu. Za to mu-
sel školu �istiti a pomocníka vydržovati, takže mu zbylo po této odrážce 32 zl. 20 kr. šajnu a 
159 zl. 39½ kr. Cmze. Fasse pomocníkova vyžadovala 78 zl. 20 kr. šajnu.1502) Až do nových 
škol. zákon
 vydržoval školu patron a jmenoval u�itele. I byli to tito pánové: Karel hrab� Bré-
da, Gottfried svob. pán z Koch
, c. k. dvorní rada, Josef svob. pán Löwenherz, Hrubý z Jelení, 
Theodor svob. pán Hrubý z Jelení a Josef baron Hrubý z Jelení. 

Posloupnost u�itelstva. Než založena škola, byl tu ustanoven p�i kostele varhaník. Týž p�i-
jímal na vyu�ování mládež z okolních osad, požívaje za práci svou deputátu od vrchnosti. R. 
1739 jmenuje se první kantor a varhaník Jan Hrdli�ka u Sv. Anny.1502) Pak zde p
sobili Frant. 
Jerie, Mat�j Strništ� († 1798), syn p�edešlého Josef Strništ� do r. 1813, Frant. Malý do r. 1820. 
Prokop R
žek † 1863 u veliké bíd�, zástupcem jeho jmenován r. 1862 Jos. Gabriel. P
sobil tu 
do r. 1877. Jan Zadražil, zat. �íd. (1877-78), výp. Jos. Karlas, Bed�ich Jelínek, def. �íd. (1878-
99), výp. Ant. Pokorný, Boleslav Ždímal, def. podu�. Frant. Zá�ecký 1888-92, Jos. Bárta, 
1888-92, výp. Antonie Grabingrová 1892-93. - Karel Vycpálek (1893-98), Ant. Volenec 
(1893-94), Jind�. Slaví�ek 1894-98, def. podu�. V srpnu 1899 † �íd. u�. Jelínek a správu školy 
vedl u�. Karel Vycpálek z expositury rašovické; Jarosl. Polák (1898-99), Jind�ich Svoboda 
(1890-93), op�t J ind � i ch  S l av í�ek r. 1899 def. u�itelem až dosud. Rudolf Wild (1899-90), 
Anežka Snížková (1890-93) a r. 1890 jmenován def. �íd. Edvard  Lan� , který p
sobí dosud. 
U�. Jind�ich Slaví�ek † 18. kv�tna 1918. 

Industr. práce zavedeny r. 1881 a p
sobily tu: Marie Eliášová, Marie Šalatová, Anežka 
Plevová, Marketa Kašparová, op�t Mar i e  Šal a tová,  p rovd .  Andr lová, která p
sobí do-
posud. 

Místní škol. rada. P�edsedové: Vincenc Bureš od r. 1870, vzdal se r. 1871 a Jan Živsa z 
Kam. Lhoty vedl správu obce do r. 1873. (Volby do m. šk. r. t. r. odep�eny.) Václav Petránek, 
chalupník z Kam. Lhoty, byl prvním skute�ným p�edsedou do r. 1876, Rudolf Hübner, nadles-
ní do r. 1880, Václav Petránek do r. 1905, Frant. Hlavizna, nadlesní do r. 1909, Antonín 
Chloupek, hosp. správce do r. 1911, Rudolf Ka�erovský ze Sud�jova (1911), Bed � i ch  P ro-
cházka, revírník ze Sud�jova (od r. 1911 dosud). Míst. školdozorci: Frant. Anderle, mistr 
truhlá�ský ze Sud�jova, Jan Nouza, Josef Ka�erovský, Jan Kunta, domká�, Frant. Hlavizna, 
nadlesní, Josef Hylas, rolník, Frant. M�š�ánek, rolník, Eugen Pietschmann, nadlesní od r. 
1913, který se brzo vzdal a zvolen Fran t .  M�š�ánek, a ten dosud ú�aduje. 

Do staré školy sud�jovské byly r. 1723 p�iškoleny tyto obce: z panství �ervenope�eckého 
Sud�jov, Kralice, Krali�ky, Krsovice a Kam. Lhota, z panství jindického Žandov, Rašovice a 
Pivnisko, z panství malešovského Všesoky, Verný�ov, z panství k�esetického (úmonínského) 
Švabinov. R. 1787 chodily sem d�ti do školy ze Sud�jova, Rašovic, Netušil a Bud. Nyní tvo�í 
škol. obec sud�jovskou: Sud�jov, Žandov a samota Líš�any a 2. pop. �ísla, kteráž byla r. 1914 
z �estína vylou�ena a sem p�iškolena. 

Kostel a fara. Nad studánkou již p�ipomenutou postavili zprvu dobrodinci d�ev�nou kap-
li�ku a zav�sili v ní obraz Sv. Anny. Od voskových svící a lamp sho�ela p�i velkém v�tru tato 
kapli�ka i obraz sv. Anny. Než vbrzku p�i�in�ním Martina, malí�e, kterýž tu u Václava Ha-
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nouska až do své smrti se zdržoval, nový obraz sv. Anny vymaloval, kapli�ku za p�isp�ní 
zbožných poutník
 a jezuit
 žandovských postavil a studánku sekaným kamenem vyroubiti 
dal. 

Majitel panství pe�eckého, hrab� Karel Jáchym Bréda, jemuž i lesní okolí a statek Žandov 
náležel, dal vystav�ti nad studánkou „Sud� jovskou“ nákladem svým poutnický kostel ve 
v�tších rozm�rech, aby poutníci mohli u v�tší mí�e pobožnostem obcovati, a zažádal zárove�
10. dne m. kv�tna r. 1724 za licenci mešní v kapli svatoanenské,1503) kterou praž. arc. konsisto�
povolila. Kostel dostav�n byl r. 1725 a t. r. vysv�cen. Ambity okolo kostela vystav�ny byly v 
r. 1742 z v�tší �ásti dary zbožných poutník
 a dobrodinc
.1504) A pon�vadž 389se mluví všude 
jen o kapli (rozum�j nyn�jší kostel), jest pravd�podobno, že kostel nem�l p
vodn� v�že a že 
byly dostav�ny zárove� až s ambity. Nasv�d�ují tomu i zvony, které nesou pozd�jší letopo�ty 
1759 a 1772; ba i souvislost staviva v ambitech k tomu jasn� ukazuje. 

Nyn�jší poutnický kostel na tu dobu v dosti velikých rozm�rech jest vystav�n ve slohu ba-
rokním. Lo	 chrámová tvo�í obdélník, v jehož východní �ásti jest presbytá� a v ní umíst�n 
hlav. oltá�. Presbytá� je o stupe� vyšší lodi, triumfiálním obloukem a sloupovou m�íží odd�len, 
okrouhlou absidou a k�ížovou klenbou zakon�en. Hlavní oltá� postaven jest nad p
vodní stu-
dánkou „Sud� jovskou“. Odtud vedl kanál, kterým vytékala voda do kapli�ky vedle v�že le-
vé vystav�né, z kteréž poutníci sob� vody nabírali. Že však mokrem základy v�že trp�ly, byla 
kapli�ka stržena a nová asi 12 metr
 od p
vodní r. 1843 vystav�na, prodlouženým kanálem a 
kamenným roubením opat�ena a obrazem sv. Anny okrášlena. Odtud odchází voda na farský 
dv
r do býv. lázní a na p�iléhající luka. P
vodní studánka pod hlavním oltá�em, kterýž posta-
viti dal nákladem svým mladý hrab� Bohumír z Brédy, jest opat�ena dlaždicí se železným kru-
hem; táž kryje otvor její. Ornáty, pluvial, monstrance, dalmatiky, svícny, kalichy a jiné opat�ili 
dobrodinci. 

V lodi chrámové jsou ješt� dva postranní oltá�e: po stran� epištolní oltá� Nepoškvrn�né 
po�etí Panny Marie (obraz dar a práce sl�. Hinkeniklové), po stran� evangelní oltá� sv. Jana 
Nepomuckého. Na k
ru varhany, pocházející z r. 1849 od Jos. Jirušky z Hradce Králové za 
3.000 K, byly r. 1905 opraveny mistrem Paštykou z �estína. Po každé stran� lodi jsou dv� v�t-
ší okna, 390na krucht� jedno okno a za oltá�em dv� menší okna. Z obou lodí vedou dve�e do 
ambit. Uprost�ed chrámu jest úpln� prázdná hrobka. U dve�í do sakristie vedoucích visí zvo-
nek, kterýž nese jméno št�drého dárce: Robert Aupný. 

Pr
�elí chrámové obráceno jest k severu, zdobeno pilí�i a �ímsami a kon�í obloukovitým 
ukon�ením s n�kolika okrasnými hlavicemi. Uprost�ed ve výklenku postavena socha sv. Anny. 
Ku hlav. vchodu p�ichází se po kamenných schodech, u jejichž paty stojí and�l držící desku, na 
níž vyryt tento nápis: „JD�TE DO DOMU MATKY VAŠÍ“ (Ruth.) a na stran� prot�jší: „A 
JEŽÍŠ PÁN B�H MILOSRDENSTVÍ S VAMI“ (10 kap. I.) Nad hlavním vchodem jest zasa-
zena deska se znakem hrab�te Karla Jachima z Brédy, pod ním v ost�ní vyryt do kamene tento 
nápis: »HonorI sanCtae Annae CVnCtIs / CLIentIbVs patronae propItIae / aeDIfICata aC 
ereCta est haeC / eCCLesIa anno CVrrente« (1724) což �esky zní: „Ku cti sv. Ann� všem sv�-
�enc
m ochranitelkyni milostivé vystav�n a vyzdvižen jest kostel tento roku b�žícího“ (1724). 
Nad znakem jest obloukovité okno. 

Vížka sanktuska jest lucerna s nízkou cibulovitou st�echou, nad níž dvouramenný k�íž 
umíst�n. P�i pr
�elí chrámovém stojí po obou stranách v�že s cibulovitými st�echami a lucer-
nami, nad nimiž se vypíná místo obvyklých k�íž
 na jedné nápis MARIA, na druhé IHS ob-
klopena zá�í nazp
sob hv�zd. Pohled na pr
�elí s p�imknutými v�žemi jest velkolepý a na p�í-
chozího milý �iní dojem. P�ed kostelem i po návsi vysázené lípy poskytují v lét� milého stínu 
poutní�k
m. Náves jmenuje lid „Plac“. 

Kolem celého kostela byly r. 1742 s povolením kníž. arcib. konsist.1505) vystav�ny ambi-
ty1506) s p�iléhajícími t�emi kaplemi. Byly r. 1761 vymalovány �eským malí�em Václavem 
Kramolínem1507) a p�edstavují výjevy z círk. d�jin. První kaple jest ozdobena malbou Nanebe-



  248 
vzetí P. Marie; uprost�ed kaple té poh�ben fará� zdejší Chrisostom Beneš. († 1819). Druhá kap-
le zasv�cena sv. Jakubu, u jehož nohou kle�í marnotratník oble�en v roztrhaný oblek, spínaje 
ruce k sv�tci. Kaple má kopulovitou klenbu a v�ž s lucernou o 4 oknech. Na klenb� jest malba 
p�edstavující osvobození Vídn� od Turk
 Janem Sobieskim v roce 1683. V kapli této poh�ben 
jest fará� a osob. d�kan Václav Švejda. († 1876.) T�etí kaple jest zasv�cena „Uk�ižování Pána 
Krista.“ Oltá�ní tento obraz pochází z hlav. oltá�e ze Zru�e.1508) Na klenb� jest malba „Soudný 
den“. Kaple tato byla vymalována nákladem Ladislava Maloveského.1509) 

Když poutník
 po�alo ubývati, nedostávalo se dar
 zdejšímu kostelu; proto zchátralost bu-
dov byla tak veliká, že nebylo zejména na ambitech více záchrany, hrozily sesutím. Patron ni-
�ím p�isp�ti necht�l na opravu, kteráž m�la státi skoro 7000 zl. Cmze a tak byly ambity až na 
svrchu psané t�i kaple 391strženy a odstran�ny. Kostel ztratil p�knou okrasu, poutníci místo k 
posv. rozjímání a úto�išt� p�ed dešt�m i horkem. Kolem kostela rostla tráva a místo ambit vé-
vodí zde košaté lípy. V celém okolí u cest a silnic zav�šeny jsou obrazy, u kterých bývají 
poutníci z jiných osad ohlášení míst. kn�zem vítáni a do chrámu Pán� vedeni. 

Když založena zde byla d�ev�ná kapli�ka a poutníci cht�li obcovati službám božím, p�i-
sluhoval jim kn�z z Pe�ek Hraba�ových, kam Sud�jov byl p�ifa�en. Že však Sud�jov od Pe�ek 
tuze vzdálen jest a p�ísluha kostelní velmi se st�žovala, založil hrab� Bréda nadaci pro zvlášt-
ního kaplana r. 17281510) p�i nov� vystaveném kostele poutnickém sv. Anny, a ten vedl správu 
duchovní, ale každý byl pod�ízen fará�i nebovidskému a to trvalo do r. 1793. Toho roku sna-
hou barona Bohumíra z Koch
 z�ízen farní ú�ad od Pe�ek nezávislý. Fará�i obživa dskami 
zem. byla pojišt�na. Arcib. konsisto� vyšet�ivši, že nebude z�ízení duchovní správy v Sud�jov�
na újmu okolním farám, povolila pro Sud�jov a okolní osady lokalii, která trvala až do r. 1859. 
Roku tohoto byl povolen samostatný farní ú�ad a kostel farním prohlášen.1511) 

Posloupnost duchovenstva. Posloupnost duchovních p�i beneficiu tomto od založení jest: 
Václav Kabele a Josef Reiner (1724-28), Václ. Kurc (1728-31), Václ. Komárek (1731-33), Jan 
Ond�ej Fleischman (1733-44), Petr Pavel Brenc (1744-48), Jan Ji�í Ptá�ek (1748-49), Jan Ant. 
Gasberger (1749-91), Mikuláš Pantaleon Veselý (1791-93); samostatní duch. správcové: Chri-
sostom Beneš (1793-1819), Ant. Procházka (1819-24). Týž dostal se za fará�e do Nebovid r. 
1824 dne 11. 392listopadu a jako takový byl prvním korrektorem p�i u�itelských konferencích. 
R. 1841 byl pak zvolen viká�em a škol. dozorcem vikariatu kutnohorského. Zem�el v Nebovi-
dech r. 1854. Po n�m následoval v Sud�jov� Josef Grigar (1824-41), Josef Beran (1841-54), 
Václ. Švejda (1854-76)1512), Josef Elias, kooperator 1872-76, pak fará�em do r. 1915 a Jose f  
Navrát i l  (od roku 1915 dosud). 

Farní osadu tvo�í: Sud�jov, Rašovice, Netušily, Žandov, Krsovice, Kralice, Krali�ky, Piv-
nisko, Verný�ov, Všesoky, Švábinov, Lhota Kamenná a samota Budy. Farní budova byla sluš-
né stavení jednopatrové. R. 1790 vyho�ela a pon�vadž poschodí bylo d�ev�né a úpln� sho�elo, 
byla po ohni opravena na budovu p�ízemní a takovou jest až podnes. Staré cenné, ale opot�e-
bované paramenty kostelní darovány „Vocelu“ kutnohorskému. 

D�jiny.1513) Za pradávných �as
 byla zde a v okolí pustina lesní. Blíže osady žandovské 
byla v úvalu lesním ukryta studánka. �istému tomu pramenu �íkali Sud� jovka. Voda dobré 
pov�sti požívala u lidu okolního, nebo� lé�ila prý mnohé nemoci, zvlášt� pak lé�ila neduh o�-
ní. 

Za války 30leté uchyloval se sem lid selský, prchaje s dobytkem svým i se svršky a pen�zi 
p�ed nep�ítelem v domn�nce, že zde bude v bezpe�nosti. Když pak pov�st o vod� a lé�ivé moci 
její se rozší�ila, p�icházelo sem i množství lidu, jednak na lé�ení, jednak aby tu oddáváni a 
k�t�ni byli. 

Blízký statek Žandov byl majetkem jesuit
 a ti bezpochyby s neznámými dobrodinci po-
stavili nad studánkou d�ev�nou kapli a zasv�tili ji sv. Ann�. Studánku posv�til �len �ádu jesuit-
ského ze Žandova P. prokurátor Scribonius. D�ev�ná kapli�ka neopatrností z množství sví�ek 
rozsvícených vyho�ela, ale byla op�t ze d�eva nahrazena. 
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A v��ící lid po�al sem ke dni 26. �ervence putovati, ovšem zprvu jen zblízka, ale když se 

zde stala skute�n� mnohá uzdravení a vešla ve známost i do dalekého okolí, zaznamenáno, že 
nejen z král. �eského, nýbrž i z Moravy a Uher na sta poutník
 zbožných sem p�icházelo. I by-
lo shledáno, že kapli�ka nesta�í, aby všichni poutníci mohli obcovati službám božím a tak vy-
konávati poslání své. Proto hrab� Trautmansdorf, majitel panství pe�eckého, ku kterémuž ná-
ležela lesnatá krajina kol studánky „Sud�jovky“ i se statkem žandovským, zanášel se myšlen-
kou postaviti nad studánkou �ádný poutnický kostel. Než mohl úmysl sv
j uskute�niti, zem�el 
r. 1696. 

Kol studánky se v ty �asy po�al rozmnožovati po�et d�ev�ných domk
, ve kterýchž se usa-
zovali záhy obchodníci, �emeslníci, kr�má�i, aby poutník
m poskytovali p�íst�eší, stravy a ji-
ných životních pot�eb. Stavbu kostela, kterouž provésti hodlal hrab� z Trautmansdorfu, prove-
dl hrab� Karel Joachim z Brédy,1514) nový pán na Pe�kách Hraba�ových. To stalo se r. 1725. 
Jakmile poutnický kostel dostav�n a lid u velkém po�tu sem putoval, byl vystav�n hostinec s 
lázn�mi, který posud nese �. 1., ovšem bez lázní; d�ev�né domky po�aly se ztráceti a nahrazo-
vány byly stavbami z kamene. Po�et jich o�ividn� vzr
stal, takže již r. 1760 m�la osada, která 
p�ijala po studánce jméno Sud� jov, 66 obyv., kte�í ve 12 domkách bydleli.1515) 

Jejich jména takto jsou zaznamenána: Frant. Ryšánek, Frant. Truhlá�, Václ. Novák, Jan 
Novák, Mat�j Andrle, Jos. Šádek, Josef Sudek, Jan Špringer, Václ. Nekvapil, Mat�j Prchal, Ji�í 
Vocetka a Jan Horák ml. Panská kr�ma ovšem ne393chyb�la1516) a Sud�jov po�ítán již mezi 
osady.1517) Sud�jov rostl a zv�tšoval se, takže již r. 1787 m�l 28 pop. �ísel1518) a r. 1848 m�l 35 
pop. �. a v�ad�n byl již do seznamu obcí království �eského.1519) 

Celé lesní okolí náleželo ke zboží žandovskému, a bylo r. 1318 majetkem Jana ze Zbrasla-
vic1520) r. 1395 Zby�ka z �estina Kostela; ješt� t. r. vladyk z Dob�en�, Adama Slavaty z 
Chlumu a Košumberka, Tr�ky z Lípy, pí. Veroniky Maternové z Nestajova, Martina svob. p. z 
Gol�e a jeho manželky a jesuit
 kutnohorských. 

Z rukou jesuit
 p�ešel Žandov na hrab�te Trautmannsdorfa, pána na Pe�kách Hraba�ových 
a lesní panství sud�jovské z
stalo již od r. 1734 p�i panství pe�eckém a náleží tam dosud.1521) 
Dnes jest pánem toho zboží Josef svob. pán Hrubý z Jelení a Löwenherzu. Odtud splývají d�-
jiny Sud�jova s d�jinami �ervenope�eckými. 

Sud�jov má svou vlastní školu a faru, pošt. telegraf. a �et. stanicí i zdravotním obvodem 
náleží do Uhl. Janovic. Nejbližší nádraží jest v Uhl. Janovicích, na místní dráze Kolín-�er�any 
a od r. 1906 jest zde zavedena pošt. sb�rna. 

K Sud�jovu p�ipojujeme z dávných let historku, kterouž zachovati chceme pro zvláštnost 
její i na �asy budoucí. 

„T�icátého dne m�síce zá�í r. 1755 k ve�eru sjela se v Sud�jov� (sv. Anna) komise, jež do 
4. �íjna konala šet�ení ve p�í�in� sporu, který vznikl o les líš�anský mezi majitelem statku jin-
dického baronem z Kavanagh a majitelem panství pe�eckého Ignácem svob. pánem Kochem. 
�íká se zde dosud na „soudném“. 

P�edsedou té komise byl hejtman kraje �ásl. Václ. Dob�enský z Dob�enic, komisary kraj-
ský adjunkt pan Rašín z Riesenburku a Tadeáš Šanovec z Ungerswerthu. M�li zapisovatele, 
zem�m��i�e a dva advokáty z Prahy a jako znalce jednoho direktora hospodá�ského. Baron 
jindický dostavil se osobn�, ale svobodný pán Koch dal se zastoupiti. 

Zajímavo, co t�ch 10 lidí za �ty�i dni sn�dlo a vypilo a kolik to tehdy stálo. Sn�dli hov�zí-
ho a skopového masa 55 liber1522a) po 4 krejc., p
l telete za 2 zl. 30 kr., srn�ího 15½ libry za 1 
zl. 2 kr., 3 zajíce po 18 kr., 2 bažanty po 30 kr., 2 sluky po 15 kr., 8 koroptví po 8 kr., 102 kví-
�aly po 1½ kr., krocana za 27 kr., husu za 21 kr., 2 kachny po 10 kr., 4 kapouny po 12 kr., 21 
ku�e po 4 kr. Vypot�ebovali 23 libry másla po 8 kr., 1 libru rýže za 5 kr., 3 citrony po 7 kr., 11 
žejdlík
 soli po 3 kr. Chleba sn�dli 20 bochník
 po 6 kr., housek rohlík
, preclík
, suchar
 a 
piškot
 za 2 zl. 

Komise také byla mlsná. Musela míti mimo ko�ení i sardele, kaprlata, mandle, mléko a 



  250 
smetanu. Piva pe�eckého vypili 1 sud a 3¼ v�dra. Pinta piva stála tehdáž 6 kr. Vína vypili za 
20 zl.; žejdlík po 10 kr. Františkáni ze Zásmuk dodali sem 19 žejdlík
 po 7 kr. (ostatní koupilo 
se v Ho�e a Kolín�.) Obroku spot�ebovaly potahy víc než za 18 zl. Na dietách dali si t�i �leno-
vé stavu panského vyplatiti 225 zl. 

Zem�m��i� po�ítal si cestovného za 1 míli 2 zl., tedy z Prahy a zp�t za 14 mil = 28 zl., diet 
za 6 dní 21 zl. (t�i kopy míš. gr. denn�), za mapu sporného lesa, nakreslenou na míst� samém, 
dostal 14 zl. Baron Koch za tu komissi dal svému advokátu 99 zl., kolik platil jindický pán, 
není ovšem v Pe�kách zaznamenáno. Kolik dostal na dietách hospodá�ský �editel a kolik zapi-
sovatel, kniha nepovídá.“1522b) Ze všeho lask. �tená� vy�te summu, kteráž nebyla snad mno-
hem menší nežli cena lesa sporného. 

394TALMBERK. (THALENBEG.) 

Západn� 7,5 km z Uhl. Janovic a severn� 3,5 km z Hrazených Rataj rozkládá se po obou 
b�ezích potoka v hlubokém divoromantickém údolí ves Talmb erk. S �ekanovem tvo�í jednu 
pol. obec a sice od r. 1882. Do té doby náležely ob� osady k obci úžické. 

Talmberk leží asi 350 m n. A. Potok, který osadu protéká, p�ijímá v míst� malý pot
�ek 
sem od Úžic p�itékající a nese vody spojené pod jménem potok Talmberský do Sázavy. 

Osada má 28 pop. �ísel se 146 obyv. nábož. katol. K osad� po�ítá se také ¼ hod. vzdálený 
mlýn, zvaný u „Hrubant
“. R. 1844 m�l Talmberk 29 dom
 se 183 obyv.1523) U cesty mr-
chojedské stojí tak zvaný „Kamenn ý mu ž“; lid tvrdí, že na tom míst� zast�elen byl r. 1813 
Rus, vojín, jiní praví, že to „zkamen� l ý  pasák“. 

Domy talmberské jsou stav�ny vesm�s z materiálu m�kkého a až na t�i jsou všecky kryty 
slamou a návsi netvo�í. Blíž potoka stojí u silnice kamenný k�íž se zvoni�kou postavenou r. 1882. 

O pitnou vodu jest n�kdy dosti citelná nouze; nebo� mimo jedinou obecní studni není žád-
né jiné studn�, le� t�i malé studánky. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� zem�d�lstvím; vedle toho provozují mnozí podomní obchod se 
zeleninou, n�kte�í s k�enem i do vzdálených kon�in království. �emesla jsou zde zastoupena 
jedním obuvníkem, dv�ma tesa�i a obchod kamná�ský jest tu toliko jeden. V zim� chodí muži 
do lesa na práci, ženy a dívky pletou karkulky a kabátky. 

Nejstarší rodiny jsou zde rodina Petrova, Kolá�ova, Machá�kova, Ka�kova, Nikodemova a 
Novákova. Mládež škole odrostlá v�nuje se povolání svých rodi�
, nebo jde na �emeslo. 

Obecní majetek skládá se z polností ve vým��e 9 ha, z kterých se platí 17 K 05 h p�ímé 
dan�; celá obec má vým�ry 131 ha 12 a 50 m2 a platí 332 K 48 h p�ímých daní. 

Názvy pozemk
 jsou: v Dubinách, v Kopaninách, v Liští, na Hrad�; názvy luk: Ho�ejší, na 
Ratajské, u Mlýna; názvy les
: Krlšt�, Homole, Lhá� a u Prokopa. Luka se racioneln� obd�lá-
vají a zavlažují poto�ní vodou. 

Ovocnictví se dosti dob�e zde da�í a všecky p�stují se tu druhy ovoce. Ve vsi je sušírna, 
kde je možno i ostatním soused
m sušiti ovoce. Dešt� i bou�e i krupobití dosti �asté, ale ne-
škodné. Z Talmberka se vyst�hovalo v posledních letech mnoho obyvatel
 do Ameriky, pon�-
vadž zde nebylo kloudného výd�lku. V�tších sedlák
 tu není a p�i vrchnosti byl výd�lek 
praskrovný. 

Až do nedávna m�l Talmberk velmi špatné spojení na vše strany. R. 1913 byla vystav�na 
ze Sázavy do Talmberka okr. silnice, odtud pak d�lí se silnice, prvá do Hrazených Rataj, druhá 
do Úžic. Tím dostalo se Talmberku komunika�ního spojení na vše strany a doposavadnímu zlu 
odpomoženo. 

V r. 1654 m�l Talmberk 3 sedláky, 2 grunty selské pusté a rozbo�ené, tolikéž i chalupnic-
kých grunt
. Polností m�li 185 korc
; osévali 19 ozimem a 12 ja�í. Ostatní byly luka, lady a 
porostliny. M�li 3 potahy vol., 8 krav a 8 jalovic.1524) 

D�jiny. Do vsi Talmberka lze nyní po krátké nové silnici bu	 z Úžic anebo z Rataj p�ijíti a 
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dojdeme-li zmín�ného již di-
voromantického údolí, uz�íme 
nade vsí na vrchu 381 m n. A. 
z�íceniny jindy slavného hra-
du Talmb erka, za starodáv-
ných �as
 S to l ec  zvané-
ho.1525) Po stráni a v samých 
z�íceninách roztroušeno jest 
n�kolik domk
, jako by na 
stráži u hradu stály. Hrad 
Talmberk byl tak položen, že 
na všech stranách chrán�n byl 
vysokými strán�mi, lesy a po-
rostlými horami. Toliko po 
stran� severozápadní otvírá se 
p�kné lesnaté p�ístupn�jší 
údolí. 

Pevný hrad tento byl po-
staven na skalnatém ostrohu, 
velmi p�íkrém, tak že byl po-
važován nep�ístupným, nedo-
bytným. A k tomu p�ispíval v 
pozadí hradu velký rybník a 
nemalý po�et okolních vrch
, 
které dosahují až 400 m n. A. 
A na stran� severozápadní, k dobytí p�ístupn�jší, postaveno p�edhradí, p�íkopem hlubokým a 
širokým opat�eno. Dnes ovšem p�edhradí jest pastvišt�, 395v n�mž jen nepatrné zbytky hradeb 
a r
zné prohlubeniny a ješt� n�které stopy jiné prozrazují lidská obydlí. 

Aby hrad v�tší pevnosti nabyl, d�lil se zadní hrad od p�edhradí dv�ma p�íkopy a náspy po 
celé ší�ce ostrohu. Dnes ovšem všecko p�em�n�no k nepoznání. Lidé si zde nastav�li chaloup-
ky a z p�íkop
 z�ídili zahrádky. 

Do hradu vedla okrouhle sklenutá, dosud zachovalá brána, chrán�ná po levé stran� jeho 
hlav. �ástí, hmotnou okrouhlou v�ží, která dosud pevn� stojí a jest nejzachovalejším hrubým 
stavivem talmberských z�ícenin. Domníváme se, že do hradu vedly brány dv� za sebou, pon�-
vadž nyn�jší brána jest dosti daleko od p�íkopu a zde vedle samého p�íkopu jsou ješt� zbytky 
hradeb, na bránu druhou poukazující. 

Na konci hradby, která od v�že k jihu vedla, bylo veliké a vysoké stavení hradní,1526) jehož 
místo nyní zaujala chalupa, p�istav�ná ke zbytk
m hradebním. Jako u jiných hrad
, tak i zde 
lid bájí, že pod hradem jsou veliké sklepy, v nichž prý mnoho sud
 vína uschováno. A také 
mnozí zpozdilci pokoušeli se n�kudy do sklep
 se prokopati a dobýti toho pokladu. Mezi nimi 
byl i jeden pojezdný ze statku ratajského, ale všichni se minuli s výsledkem. Pod jednou cha-
lupou na svahu hradišt� je dobrý sklep dosud zachován, má-li tento spojení se sklepy vybáje-
nými, nesnadno se domysliti. Zbytky hradeb spat�ují se také dosud na strmých stráních okolo 
hradu mezi nov�jšími tarasy a nastav�nými chatr�emi.1527) 

V letech 1284-86 byl purkrabím pražským Hroznata z Choustníka a z Husic, jenž m�l za 
manželku sestru slaveného Záviše z Falkenštejna, syna p. Budivoje na Hluboké a vnuka p. Jin-
d�icha Vitkovce z Krumlova. Hroznata byl pánem na zboží ratajském, k n�muž náležela i ves 
Úžice a od té odvozuje se jeho p�ídomek z Husic (Úžic). A tehdy hrad Talmberk jist� ješt� ne-
stál, pon�vadž by byl Hroznata volil p�ídomek od hradu a nikoliv od malé vsi.1528) 

Hroznata zem�el r. 12861529) a zboží ratajské rozd�lil svým syn
m. Arnoštovi dal polovici 

Talmberk: Z�íceniny hradu. 
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vsi Úžic, mlýn Chuchelník a ves �ekanov, Talmberk, Chrastnou a Karlovice. V tomto zboží 
byl již nov� vystav�ný hrad Talmberk. Jest tudiž samoz�ejmo, že Talmberk vystav�l Hrozna-
ta ješt� p�ed svou smrtí.1530) Arnošt p�ijal p�ídomek z Talmberka a stal se takto praotcem pán

„z Talmberka“.1531) Rod z Talmberka užíval ve znaku téhož erbu, jako o n�m u Rataj zmín�no. 
(Viz Rataje str. 304.) 

Tento Arnošt stal se brzy pánem �ern�ic a již r. 1318 psal se „Arnoštem z �ern�ic“1532) a 
jeho potomci obdrželi Kácov a zvali se „�ern�ický z Kácova“. Ješt� r. 1355, když brat�i Jan a 
Vilém podávali kn�ze do �ern�ic, psali se z Talmberka. Tato linie nemá však s d�jinami talm-
berskými již nic spole�ného. Rod talmberský se záhy tak rozv�tvil, že dnes t�žko lze jeho roz-
rození vylí�iti.1533) 

Toliko zdá se nám, že Vilém z Talmberka, r. 1297 p�ísedící soudu zemského (assessor), 
byl synem Hroznatovým.1534) Synové jeho Diviš a Nezamysl z Talmberka žili v polovici XIV. 
století a Diviš p�ipomíná se po prvé r. 1316 a oba brat�i již r. 1336.1535) Nezamysla však m
-
žeme považovati za majitele Talm396berka, pon�vadž ješt� t. r. 30. dne m�s. dubna sm�nil s 
P�ibíkem, opatem kláštera sázavského pole pod hradem a v Mrchojedech ve vsi téhož kláštera 
majetku ležící. Diviš, bratr jeho, D�t�ich z Rychnova, strýc a Remunt z Kostomlat sv�d�ili p�i 
tom. Diviš
v syn Petr byl kanovníkem u Sv. Ji�í a kaplanem královny Anny.1536) 

Ve zbytcích zem. desk p�ipomíná se r. 1357-74 Ješek z Talmberka, snad syn n�kterého již 
jmenovaného �lena rodiny z Talmberk
.1537) Sou�asn� s ním žil Vilém z Talmberka, kterýž se 
p�ipomíná v l. 1357-82.1538) Tito �lenové rodiny nejsou odjinud známí. V r. 1355 podával Jan 
z Talmberka kn�ze Petra za fará�e do Krsovic (Sv. Jan).1539) (Na str. 106. u hesla „Krsovice“ 
místo Jan z Tanenberka �ti Jan  z  Talmberka.) 

Na Mil�ín� byl pánem Diviš z Talmberka, který tu žil od r. 1389 a byl také pánem na Jan-
kov�.1540) Vyznamenal se jako výborný soudce vynesením rozsudku mezi fará�em hoštickým 
Pechem a rytí�em P�ibíkem z Nasavrk.1541) Jiný Diviš z Talmberka a z Mil�ína vyskytuje se 
koncem XIV. stol. pánem na Talmberce a ten nepohodl se s Havlem Medkem z Valdeka a 
Tejnice n. Sáz. Medek oblehl jeho hrad a po dobytí násiln� zajal Diviše, uv�znil a zboží jeho 
asi sedm let užíval, na hrad� se usadil a z Talmberka se také psal.1542) 

P�átelé Divišovi vyzvali Medka, aby Diviše z vazby propustil a hrad mu vydal; že však 
Medek neuposlechl, byl obeslán na soud zemský. Nedostavil se! Páni však takto rozsoudili: 
„ab y on ,  Havel  Medek h rad  Talmb erk ihn ed  postúp i l  Divišo vi  podle  sml-
úvy,  z  v�zen í  ho  propust i l  a  škod y j emu  podle  nál ezu  panského  oprav i t i  
dal .“  A o  to  se  ch t í  po t ázat i ,  že  j es t  p �ed e p án y nestá l ,  j sa  od  n ich  ob e-
s lán ;  z  t é  p � í� in y dáno  Div išov i  za  p rávo .1543) 

Hrdý Medek však neuposlechl a byl soudem zemským prohlášen za rušitele míru a šk
dce 
zemského. Ale ani te	 neuposlechl a Divišovi se bylo draze vyplatiti.1544) 

V této dob� loupežní rytí�i zle �ádili. V krajin� této byl hlavn� nebezpe�ným Racek Koby-
la. Ten, když vyhnán z hradu skalického, obrátil se na Talmberk, Medka vyhnal a sám se tam 
usadil. Odtud vypuzen Zikmundovým vojskem r. 1394 utekl se k Ptá�kovi na Pirkštejn. Hrad 
Stolec (rozum�j Talmberk) byl pak vojskem dobyt a napolo pobo�en.1545) 

Diviš propušt�n byv na svobodu, stal se purkrabím hradu pražského1546) a zapsal manželce 
své Št�pánce v�no na Talmberku,1547) opravil pobo�ený hrad a již r. 1414 sem p�esídlil.1548) V 
Ratajích vydal t. r. sv�domí o vesnici Kojeticích1549) na Vlašimsku. Diviš se pak n�kolikráte 
p�ipomíná patronem kostela v Úžicích a naposled r. 1415.1550) Toho roku sv�d�il, že Budka z 
Kojetic „n ikd y neb yl a  d i e ln a  svých  d� t í ,  a l e  ch l eb i l a  s  n imi  až  do  své smr-
t i .“1551) 

R. 1417 byl držitelem Talmberka Old�ich, syn Diviš
v.1552) Potom se ješt� r. 1437 p�ipo-
míná na Talmberce Hynek z Talmberka, který t. r. p�evedl macechu 397svou s v�nem na sv
j 
hrad s panstvím.1553) Byla� to snad druhá manželka Divišova nebo Old�ichova. 

Zda Vítek z Talmberka, kterýž na sn�mu �áslavském r. 1440 konaném, podepsal zápis na 



  253 
mír zemský a který r. 1448 dne 3. zá�í p�i dobytí Prahy bojoval ve vojšt� Ji�íkov�, byl také ma-
jitelem Talmberka, nelze s jistotou tvrditi,1554) ale nalezáme jej r. 1455 sed�ním na d�dinách ve 
Slati�anech, Kochanovicích a Trpišov� na Chrudimsku, které koupil za 400 kop gr. �. od Aleše 
z Bítovan.1555) Týž Vítek z Talmberka stál r. 1449-1450 na stran� t�ch, kte�í dávali vinu kn�zi 
Bed�ichovi ze Strážnice ve p�i proti jednot� pán� Ji�íkov�.1556) 

O ostatních �lenech rodiny, kte�í se na jiných statcích usadili, nebo do r
zných ú�ad
 uve-
deni byli, nebudeme zde ší�iti slov, toliko o jednom �lenu u�iníme výminku. Jest to Vilém 
Václav z Talmberka. 

Týž byl zvolen r. 1640 hejtmanem kraje �áslavského a jmenování jeho zachovalo se v opi-
se a zní takto: 398My Ferdinand t�etí z Boží milosti volený �ímský císa� po všecky �asy roz-
množitel �íše a uherský, �eský, dalmátský, charvátský a slavonský etc. král, arcikn�že rakous-
ké, markrab� moravské, lucemburské a slezské kníže a lužický markrab� atd. Všem obyvate-
l
m a poddaným naším ze všech �ty� stav
v kraje �áslavského milost naší císa�skou a králov-
skou - též všechno dobré vinšujeme, v�rní milí. Jakož jest hejtman
m téhož kraje �as ú�ad
v 
jich již vyšel, a jiní hejtmani p�ítomného roku, podle zn�ní obnoveného z�ízení zemského do-
sazeni býti mají. Kdež znajíce my hodnost urozeného Viléma Václava mladšího z Talmberka, 
na Humpolci, Heralci a Pr�ici v�rného milého, jeho jsme za hejtmana téhož kraje znovu na�ídi-
li a k n�mu slovutného Viléma Boryn� ze Lhoty, na Vilimov�, Jitkové též v�rného milého p�i-
pojiti rá�ili. Vám p�i tom všem i jednomu každému obzvláštn� porou�ejíce, abyste se nimi ve 
všem �ídili, a k nim dle zn�ní dot�eného obnoveného z�ízení zemského všelijakou náležitou 
uctivost, respekt a poslušnost (jakž pak o vás všech i jednom každém zvlášt� nepochybujem) 
zachovati hled�li atd. Dáno v m�st� našem a svaté �íše �ímské �ezn� dvacátého dne m�síce 
�ervence leta pán� šestnáctistého �ty�icátého a království našeho �ímského �tvrtého, uherského 
patnáctého a �eského t�ináctého.1557) Ferd inandus .  L.S .  S lavata , �íše �eské kanclé�. Ad 
Mandatum: Pecel ius . 

Ješt� jednoho �lena rodiny talmberské uvádíme, o n�mž ovšem nelze zjistiti, zda byl maji-
telem zboží tohoto, nebo sídlil na statcích jiných. Jest to Prokop z Talmberka, kterýž podepsal 
zápis velkého sn�mu �áslavského roku 1421. sedmého Junia, ten pond�lí p�ed svatou Alžb�-
tou.1558) 

O hrad� Talmberku a rodu talmberském1559) máme v XV. století již jen chudé zprávy. R. 
1473 držel hrad Bed�ich Ojí� z O�ed�lic, zdomácn�n v O�ed�licích na Žluticku;1560) poté p�i-
pomíná se r. 1487 Bed�ich ze Šumburka a Talmberka. R. 1488 jednal Ambrož z Pilbína, hejtm. 
ratajský s purkrabím pí. Šumburkové o koupení Talmberka s p�ísl., jež cht�la ona za 3500 kop 
prodati. Nedošlo k tomu.1561) 

Na po�átku XVI. stol. byl Talmberk již pustý a náležel i s p�ísluš. Michalovi Slavatovi z 
Chlumu, ale ten již r. 1533 v m�síci zá�í pustý zámek Talmberk s p�ísl. kšaftem ze dne 23. zá�í 
poru�il i s jiným zbožím Slavatovi z Chlumu.1562) Zboží talmberské drženo pak k panství 
chlumskému. Roku 1547 p�ijal Diviš Slavata z Chlumu z pokuty manství na toto panství a též 
na „Talmb erk zámek pu stý“ s chalupami, ves �ekanov, Karlovice, Chrastnou, Újezdec a 
Ledecko.1563) 

A�koliv statek Talmberský teprv r. 1574 císa� Maxmilián II. pustil ve statek spupný a 7. 
prosince t. r. ve dsky zem. vložen byl1564) tož p�ec Diviš Slavata prodal statek ten již 12. ledna 
1552, který se takto popisuje: zámek pustý Talmberk, ves Talmberk, �ekanov, Chrastná vsi 
celé, ve vsi Karlovicích, v Ledecku, v Úžicích c. t. m. s d�dinami, lukami, lesy, potoky, �eka-
mi, rybníky, kurmi, vejci, robotami s podacím v Úžicích a s mlýnem Chuchelníkem p. 
Vác399lavu Malešickému z �ernojic, pánu na Ratajích Hrazených za 1650 kop gr. praž.1565), 
kterýž nov� ztržené zboží k Rataj
m p�ipojil a r. 1614 r
znými d�dinami rozmnožil. P�ipojené 
toto zboží má� od té doby spole�né d�jiny s panstvím ratajským. (Viz Rataje.) 

Z rodiny talmberské byla provdána Lidmila za pána �í�anského na Luhov� u St�íbra. Na 
tuto Lidmilu žaluje 18. dne m�s. zá�í r. 1615 tamní fará� konsisto�i, že mu zadržuje desátky. 
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Jan Ond�ej z Chudenic p�imlouval se u arcibiskupa pražského, aby fará�i luhovskému dopo-
mohl k zadrženému desátku. Lidmila obdržela na�ízení, aby desátek odvád�la bez vší odpor-
nosti. Ona však 7. dne m�s. �íjna 1615 dovozovala, že  n en í  toh o  desátku  po vinna a  že  
t aké žádného  odvád� t i  nebude. Na odpov�di podepsala se „Lid mi l a  � í�an ská roz .  
z  Ta lmb erka.“1566) Byla dcerou Viléma z Talmberka, o níž se zmi�uje bratr její Jan st. v lis-
t� psaném p. He�manovi �ernínu z Chudenic r. 1640.1567) 

I jinde dosti �asto setkáváme se s Talmberskými, o kterýchž zde promlouvati nebudeme, 
pon�vadž nelze dokázati najisto, že zp�ízn�ni jsou s Talmberky zdejšími. Historikové, kte�í se 
zabývati budou rodem talmberským, a� u�iní svá rozhodnutí. 

Talmberk náleží farou i školou do Úžic, poštou do Uhl. Janovic, �etnickou stanicí do Ra-
taj, zdravotním obvodem a telegr. stanicí do Sázavy. Nejbližší nádraží Nový Dv
r u Rataj ne-
bo Lede�ko na míst. dráze Kolín-�er�any. 

TLU�E�. 

Po obou b�ezích Nespe�ického potoka, který v dalším toku Losinským se zove, leží seve-
rozápadn� 3 km od �estína ve výši asi 450 m n. A. ves Tlu�e� . Má 13 p. �ís. se samotou Se-
lingrovou a 74 obyv. vesm�s katolíky. V r. 1843 bylo zde 11 pop. �ís. s 75 obyv., mezi nimi 3 
rodiny židovské.1568) Domy stojí v ovocných zahradách por
znu tvo�íce malou náves, na které 
stojí stará d�ev�ná zvoni�ka. Jsou stav�ny z kamene a cihel, kryty slamou, šindelem i cement. 
taškami. Lomenice jsou bez nápisu. Rázovitých vjezd
 již není. Nábytek i kroj moderní. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� zem�d�lstvím, chovem dobytka a dr
beže, hlav. hus, povoz-
nictvím a nádenictvím. V zim� pracuje v lese a odváží stavební d�íví po celý rok k Sázav�. 
Nejstarší rodiny jsou zde rodina Klikarova, Novotných a Rovenských. Mládež po vyjití ze ško-
ly v�nuje se zem�d�lství, nádenictví a �emeslu. 

Obecní majetek záleží ze 16 ha 61 a a 25 m2 polností, luk a les
 a obec za� odvádí 29 K 
71 h p�ím. daní; celá obec má vým�ry 160 ha 45 a, z nichž se 278 K p�ímé dan� platí. Jména 
pozemk
: v Dolcích, na Vrchách, u Starohutské cesty, u Obce, na Kopanin�, u Lesa, Vrdol a 
Valentovsko. Názvy lesa: Obecník a v �erchov�. Luka p�stují se piln� podvod�ováním. Deš�

i bou�í bývá dosti, ale jsou neškodné. Toliko r. 1905 bylo povodn�mi velice škody zp
sobeno. 

R. 1773 byly zde 3 rolnické grunty pusté, 1 chal. a nov� osedlý 1. K nim náleželo 23 str. 
polností, které vrchnost ke svému užitku obrátila; kolik jich ke každému gruntu náleželo, ne-
bylo poznamenáno. P
da špatná, hubená, nevejsevná. V celé vsi bylo 7 krav a 2 jalovice.1569) 

R. 1673 byl zde rolník Václav Típal, ale m�l jen místo, pole ke dvoru obrácena. Jakub �e-
zá� obdržel pole ode dvora a týž zb�hl ješt� t. r. pro chudobu a nemožnost pole obd�lávati a 
robotu vykonávati. Jen místo z
stalo. R. 1678 zb�hl pro totéž Jan Turynský, a pole k panské-
mu dvoru obráceny. Mikuláš, šenký�, m�l 7 korc
 polí. Mikuláš má kr�mu, ze které platí šen-
ký�, ale pole neosévá. Chalupník Jan Koza má 8 str., osévá 1 ozim a 1 ja�í; ostatek úhor, 
400lada a porostliny. Má 1 krávu a 5 prasat.1570) V r. 1830 byla vesni�ka Tlu�e� již jako ves 
konskribována a byly k ní p�ivt�leny Boštice jako samota. V Tlu�eni tehda žily také 3 rodiny 
israelské.1571) 

D�jiny. V Tlu�eni byl v XV. století plužní dv
r, na n�mž byl pánem r. 1447 Kubec z Tlu-
�en�. Ten p�ikoupil si od Zde�ka z Kraso�ovic popl. dv
r v Božeticích.1572) (Snad v Bošti-
cích?) R. 1452 byli zde sed�ním jeho synové Van�k a Vacek, brat�i z Tlu�en�, kte�í 21. �er-
vence t. r. koupili od Jana �abelického ze Soutic d�dictví v �abelicích, totiž: dv
r popl. a dvo-
ry kmetcí s platem, s lesem Krtovem se strán�mi až do toho pot
�ka s 2 rybní�ky za 115 kop 
gr.1573) 

Brat�i Kubcové z Tlu�en� prodali pak brzo dv
r v Tlu�eni Petrovi Veskovi z Vesce a ten 
zboží koupené r. 1542 vložil do desk zem.1574) a odkázal je svým d�tem a strýci Václavu z 
Vesce. Pat�ily pak jim dv
r popluž. s popl. v Tlu�eni, ve Vesci, a dv
r popl. na �erchov� (?) 
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také na �erkov� zvaný. Martin, 
nejstarší syn, rozd�lil zboží na 
t�i díly: pro sebe, bratra Jana a 
strýce Václava. Sestrám žádné-
ho dílu nep�ipsal. 

Po smrti Petrov� p�ihlásila 
se o d�dictví sestra Martinova 
Evi�ka, provdaná za m�š�ana na 
Nov. M�st� v Praze �e�eného 
Kyndula a postavila Martina 
Vesku na soud žalujíc na�, že jí 
a sest�e Marjan� dílu z otcov-
ského d�dictví nedal. Než soud 
byl vy�ízen, zem�el Martin, a 
synové po n�m poz
stalí Du-
chek a Jan vešli s ní ve smlouvu 
r. 1575 v den Všech sv. v ten 
zp
sob, že paní Evi�ka obdržela 
za díl sv
j otcovský, bratrský a 
strýcovský dv
r poplužní s popl. 
ve vsi Tlu�eni, s d�dinami a se 
dvorem na �erchov� (�erkov�) 
a m�la splatiti jen 5 kop v�na 
Ann�, vdov� po Martinovi po-
z
stalé, což také ve st�edu po 
sv. Matouši u�inila,1575) ale ješt�
téhož roku zboží v Tlu�eni za 
120 kop Adamovi K�e�ovskému 
z K�e�ovic prodala.1576) 

V XVII. století byl dv
r 
Tlu�e� i s popl. - nevíme jakým 
zp
sobem se tak stalo - za�azen 
ve zboží ratajském, protože, když pí. Anna z Glouchova prodala pí. Benign� z Lobkovic r. 
1634 Kácov i Rataje za 119.000 fl, byla Tlu�e� v soupise tohoto zboží.1577) Paní Benigna z 
Lobkovic prodala již r. 1636 Rataje za 70.000 zl. rýnských p. Bed�ichovi z Talmberka, presi-
dentu nad apellacemi a nejvyššímu komorníku království �eského a v soupise tohoto odproda-
ného zboží byla také ves Tlu�e�.1578) 

R. 1641 byl na �estin Kostel nový vklad do desk zemských vložen a v soupise �estínském 
octla se Tlu�e�,1579) kterouž páni z Talmberka od Hrazených Rataj odprodali Kate�in� z Koko-
�ova, paní na �estin� Kostele, na Úmonín�, Libouni a Pravonín�. Táž byla provdána za Miku-
láše Salavu z Lípy a po druhé za Skuhrovského ze Skuhrova a na Zv�stov�.1580) V zápisu 
talmberském byla jmenována ves Tlu�e� nesprávn� Tlu�enice, což v tomto novém zápise r. 
1641 v Tlu�e� opraveno. 

Paní Kate�ina z Koko�ova byla také majitelkou Úmonína u Hory Kutné. A když r. 1656 
byla návšt�vou na Úmonín�, odjela do Hory k bohoslužbám do chrámu svatobarborského. (Viz 
Úmonín II. díl �ást I.) P�i zpáte�ní cest� v rozvodn�ném Páchu se utopila. Po smrti její p�i-
padla Tlu�e� dce�i Alžb�t� Kate�in� provd. Kaiserstejnové. Táž prodala d�dictví své Adamovi 
z V�žník, ale 401on nedodržel podmínek smlouvy a ona statek ten 2. dne m�s. listopadu r. 1667 
dala sob� odhádati �ili znovu p�i�knouti.1581) 

Alžb�ta Kate�ina z Kaiserštejna �estínský statek zp�t odhádaný prodala 29. února 1668 

Tlu�e�: Zvoni�ka na návsi.
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Ferdinandu svob. pánu z Vernieru.1582) Statek pak octl se ješt� v mnoha šlechtických ru-
kou,1583) až kone�n� koupil jej r. 1713 od rytí�e Miseroni hrab� Karel Jáchim Bréda, pán na 
Kácov�.l584) Od té doby jest panství �estínské s Kácovem v jedno spojeno a Tlu�e� za�azena v 
soupise tohoto statku.1585) R. 1847 d�dil spojená panství tato J. V. císa� a král Ferdinand Dob-
rotivý a po smrti jeho r. 1875 p�ipadla veškerá panství † císa�e Ferdinanda, J. V. císa�i a králi 
Františku Josefu I. v soukromý majetek. R. 1916 zem�el císa� a král Fr. Jos. I. a soukromé jeho 
statky d�dil nov� na tr
n dosedlý císa� a král Karel I. A tak d�jiny Tlu�en� splývají s d�jinami 
tohoto spojeného statku kácovského.1586) 

Tlu�e� náležela do r. 1865 školou do �estína, od r. toho p�iškolena do Petrovic taktéž fa-
rou; poštou, telegr. a �etnickou stanicí i zdravotním obvodem náleží do �estína. Nejbližší sta-
nice železni�ní jsou Uhlí�ské Janovice na míst. dráze Kolín-�er�any, nebo Kácov na míst. drá-
ze Posázavské. 

402TRUCOVNA. (VESELKA.)

Jižn� m�ste�ka Sázavy asi 3 km p�i obci b�lokozelské stojí hospoda Truco vn a - jinak i 
Veselka zvaná. Za starodávna sloužívala jako zájezdní hospoda a m�la proto, dokud nebylo 
železnic, velkou d
ležitost. 

Doprava zboží i osob dála se ve vozech. Osoby dopravovány v dostavnících, zboží obsta-
rávali vozkové (formané) na t�žkých, dob�e krytých vozech silnými tažnými ko�mi. Majitelé 
dostavník
 i formané zajížd�li do takových hospod, bud aby se sami posilnili, nebo kon� na-
krmili a pak zase dále se ubírali, nebo i zde nocovali. (Viz Kutnohorsko II. díl, �ást I., str. 
207.) 

Takovou zájezdní hospodou byla v okolí sázavském Tru covn a �i Vese lka. V panské 
urburní knize statku sázavského p�i roce 1760 ze dne 20. �ervna �teme, že opat Anastasius 
(opat Anastasius (Slan�ovský) vládl od roku 1744-1763.) prodal hospodu Veselku  �i Tru-
covnu  poblíž vesnice B�lokozel p�i silnici stojící „poddanému muži“ Tomáši �ešpivovi a 
manželce jeho i s rolemi ornými a to, v „Kopaninách“ 8 str. 2 v�rt. 2¾ m��. a item dále v t�ch 
„Kopaninách“ naproti hospod� za cestou kus pole pod 1 str. 1 v�rt. a 1¼ m��., tedy v sum� 10 
str. za 150 zlatých. �ešpiva prodal 16. �íjna 1764 tuto hospodu Josefu Bártovi (zem. arch. Ur-
burní kniha panství sázavského založena 1721 �ís. inv. 13. na fol. 6. p. v.), mlyná�i a v rodin�
Bártov� z
stala Trucovna až do r. 1851, kterýmžto rokem p�ešla i s kovárnou, 12 korci po-
zemk
 a zahradou do rukou Frant. Filandry za 1733 zl. Cmze. R. 1852 koupil hospodu Václ. 
Vomá�ka pro nezl. vnuka svého Jos. Jedli�ku za 2580 zl. Cmze. R. 1901 byla majitelkou hos-
pody Karolina Vraná a r. 1911 p�ešlo vlastnictví Tru covn y na Marii Be�kovou, kteráž je do-
sud majitelkou. (Grunt. kniha nová u soudu uhlojanovického.) 

ÚT�CHVOSTY. (ÚT�CHOSTY, OUT�CHVOSTY).1587)

Jihozápadn� od Hory Kutné 32,5 a jihovýchodn� 2 km od Hrazených Rataj leží poblíž le-
vého b�ehu Živého potoka osada Út�ch vosty  také lidem zvaná Út�chosty. Nade vsí vypí-
ná se vrch 467 m n. A. V Út�chvostech jest 18 pop. �ísel, ve kterých bydlí 118 kat. Domy stojí 
por
znu p�i cest� ratajské v zahradách, jsou kryty šindelem a došky a stav�ny ze d�eva a tvr-
dého zdiva. Ovoce v zahradách se p�stuje bez výb�ru. Lukám se nev�nuje zvláštní pé�e. Ná-
zvy pozemk
 jsou: mezi Lesy, u Rokle, pod Úlehlí, v Podlu�í, na Kopanin�, u Kostelíka, dle 
lidového podání stával prý zde „kost e l í k .“ Dešt� p�icházejí hlavn� od západu, bou�e a kru-
pobití též. R. 1877 navštívila osadu hrozná bou�e a krupobití a v malé chvíli byla úroda skoro 
nadobro zni�ena. 

Hlavní zam�stnání obyvatelstva je zem�d�lství a nádenictví u panského dvora; v zim�
hlavn� zd�lávají d�íví v lesích, hotoví šindel atd. Nejstarší zde usedlé rodiny jsou rodina Béro-
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va, �epelákova, Spolkova, Šimákova a Znamená�kova. 

Obecní majetek záleží z kusu pole a pastvin z �ehož platí obec 0,95 K p�ímé dan�. Celá 
osada platí 191,42 K daní p�ímých. Odrostlá mládež z
stává doma nebo jde k �emeslu a do 
služby. 

Út�chvosty m�ly r. 1726 dva grunty.1588) Byly milostivou vrchností prošacovány t. r. 2. 
dne m�s. ledna. Grunt  Mi ldovský prošacován na 160 kop 403gr. míš. V áclavu  Mi ldovi  
a m�l 57 kor. orných polí, luk pod 1½ vozu sena a zahradu pod 1 korec a 2 v�rtele a dle nové-
ho zapisu konaného r. 1750 byl v téže hodnot� k držení a d�di�nému užívání 9. dne m�s. kv�t-
na 1765 p�ipsán Janu  Mi ldovi , poddanému ratajskému, a tento Jan Milda se r. 1754 v rule s 
dobrým sv�domím p�iznává, že má orných polí 36 korc
.1589) 

Druhý grunt byla ch alupa  Mildovská. Prošacována na 50 kop gr. míš. a byla zapsána 
Mat� j i  Mi ld emu a m�la 20 kor. orných polí, luk na 3 vozy sena a zahradu pod 3 v�rtele a 2 
mázlíky. P�i druhém šacování r. 1750 byla zde nová chalupa a ta dle vym��ení a narovnání t. r. 
byla ud�lena Janu  Hrn� í � i , který ješt� r. 1765 v držení byl. (Cena a vým�ra v zápisu se neu-
vádí.) Byly tedy t. r. zde grunty t�i. 

Út�chvosty s Ježovicemi náležejí polit. obci ratajské.
D�jiny. Út�chvosty jsou starou osadou. Písemné zprávy o nich máme z XV. století. Když 

p�ešly r. 1475 Rataje neznámým zp
sobem v držení �e�ka Kuny z Kunštátu, byly již tu Út�-
chvosty; souditi však s jistotou se dá, že již dávno p�ed tím byly ve svazku zboží ratajské-
ho.1590) 

R. 1469 byl pánem na Ratajích, Kolín� atd. Viktorin, syn krále Ji�íka Pod�brada. Ten byl v 
boji u m�sta Veselí na �ece Morav� od Uhr
 jat a do zem� jejich zavezen. Tam p�e�kal smrt 
šlechetného otce svého. Mezitím držel zboží jeho v zástav� král Matyáš, ale r. 1479 zápis na 
Rataje, Kolín atd. za neplatný prohlásil a zboží Viktorinovi navrátil. Ve svazku zboží tohoto 
byly Út�chvosty.1591) 

404Když pak Viktorin, kníže Minsterberský, nabyl nov� práva na zboží ratajské, byly tu 
op�t Út�chvosty1592) (špatn� Út�chovice, pon�vadž takového jména není a nebylo ve zboží ra-
tajském). V ty doby po�aly s Hynkem, bratrem, velké rozep�e, pon�vadž v �as zajetí Viktori-
nova držel, jak se zdá, Hynek toto zboží.1593) 

I bylo mezi t�mito bratry a Bernatem z Fictum, kterýž m�l Rataje v zástav�, u�in�no na-
rovnání smlouvou ze dne 12. února 1487,1594) kterouž nabyl Viktorin na zboží ratajské plného 
práva. Ale prodal Rataje již 11. dne m�s. �ervna t. r. Bohuslavu ze Švamberka a z Zvíkova a v 
soupise statku byly také Út�chvosty.1595) 

R. 1493 d�dil po svém otci zboží toto Krištof ze Švamberka a v soupisu byly op�t Út�-
chvosty.1596) Krištof pojal r. 1505 za manželku Magdalenu, roz. ze Šellenberka, a když tato r. 
1508 zem�ela, oženil se 20. dne m�s. listopadu t. r. s Anežkou Bezdružickou z Kolovrat, které 
na statku pojistil v�no, a sm�nil r. 1524 ratajské zboží s rytí�em Václavem Robmhapem ze Su-
ché a ve smlouv� byly i Út�chvosty.1597) Krištof ze Švamberka byl muž rozšafný a u stav
 vá-
žený, ale vášnivý lovec. A lov byl také p�í�inou jeho p�ed�asné smrti.1598) A když Robmhap 3. 
února 1528 trhem postoupil zboží své rytí�i Malešickému z �ernožic, byly tu op�t Út�chvos-
ty.1599) 

Nyní p�echázelo zboží ratajské do rukou mnoha r
zných pán
 a když r. 1636 p�ešlo v ruce 
Bed�icha z Talmberka J. M. C. rad�, nejvyš. komorníku a místodržícímu král. �eského, byly v 
soupise statku také Út�chvosty.1600) 

Od té doby z
staly již nep�etržit� až do doby svobody ve svazku panství ratajského. (Viz 
heslo Rataje.) 

Až do r. 1913 chodila mládež do školy ratajské, od t. r. náležejí Út�chvosty školou do 
Podvek, farou, poštou, telegr. a �et. stanicí i zdravotním obvodem do Rataj n. S. Nejbližší ná-
draží jest Nový Dv
r n. Sáz. na míst. dráze Kolín-�er�any. 
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ÚŽICE. (OUŽICE).1601) 

Jihozápadn� 8 km od Uhl. Janovic a 27 km od Hory Kutné rozprostírá se po obou b�ezích 
potoka Úžického ve výši 415 m n. m. ves Úžice , jejíž v�tší �ást na pravém b�ehu leží. Osada 
má rozsáhlou náves, kol níž jsou domy rozestaveny. N�kolik jich stojí také na návsi. Odtud se 
rozbíhá n�kolik ulic, ve kterých stojí domy v �adách a n�kolik jich stojí roztroušen�. Na seve-
rozápadní stran� osady stojí kostel a škola. �ást osady na levém b�ehu potoka sluje za Po to-
kem a mimo ves stojí samota o 4 pop. �íslech, v nichž bydlí 18 obyvatel
. Samota se zove u 
Šust
  nebo v Louce. Krom� toho náleží k obci myslivna a hájovna knížete z Liechtenštejna 

Úžice mají 60 dom
, ve kterých žije 379 obyv., vesm�s náb. katol. Domy až na budovu 
školní jsou p�ízemní stavby, stav�ny z m�kkého i tvrdého materiálu, kryty došky a nov�jší taš-
kami nebo eternitem. N�kolik dom
 jest tu ješt� zcela d�ev�ných, ale 405bez lomenic a bez 
kab�inc
. U v�tšiny dom
 jsou zahrady s ovocným stromovím. Nábytek i od�v zmoderniso-
ván. 

Jméno Úžice odvozují mnozí dle krajiny, která se zde skute�n� ve sm�ru jihozápadním z 
planiny k údolí Talmberskému nápadn� úží - tedy Úžice . 

Hlavní zam�stnání obyvatelstva je zem�d�lství. V zim� chodí mnozí na lesní práce, jiní d�-
lají kartá�e, koš�ata, d�eváky a drobné práce p�i hospodá�ství. Dívky, ženy i školou povinná 
d�v�ata pletou d�tské �epi�ky a kabátky. Mládež škole odrostlá jde v�tšinou na �emeslo, menší 
�ást z
stává doma. 

Nejstarší rodiny v obci jsou rodina Bohatova p�es 200 let, B�lohlávkova, Branných, Hrdi-
nova, Chybova, Pato�kova, Petrova a Zámostných. Majetek obce jest 11 korc
 polí, 1 korec 
louky a 3 korce pastvin; na hotovosti má obec 720 K a obecní domek. Z toho odvádí 45 K 52 h 
dan�. Vým�ra celé obce obnáší 309 ha 91 a 58 m2. P�ímé dan� odvádí se 1332 K 27 hal. Luk u 
obce je málo, ale jsou výnosná. Jména pozemk
: v Sej�í, Jedlová, u Rybníka, na „Pr
hon�“, na 
„Dlouhých“, na „Petrovém“ atd. Srážek vodních je pom�m� mnoho, v�try i dešt� p�icházejí 
nejvíce se strany severozápadní a západní. Krupobití velmi �ídká, posledn� 1882 a 1908 a p�ed 
tím mnoho tet nikdo krupobití nepamatuje. Krajina zdravá a lid též. 

R. 1600 m�ly Úžice 4 sedl. a 5 pustých sel. grunt
, a jména sedlák
 byla: Jan  S t arý s 30 
korci, z kterýchž oséval 10 oz., 5 ja�í; m�l 2 voly, 3 krávy a 3 jalovice; J i � í k  Mi lkoch  m�l 
26 korc
, z kterých oséval oz. 4 a ja�í 4 korce, m�l 2 voly, 2 krávy a 2 jalovice; Ond �ej  Ža-
k
v m�l 30 korc
, oséval 10 oz., 8 ja�í, m�l 2 voly, 4 krávy, 3 jalovice; Mat� j  Rezek  m�l 
26 korc
, oséval 10 oz., 5 ja�í; choval 2 voly, 4 krávy a 6 jalovic. 

Majitelé pustých a rozbo�ených grunt
 selských: Vrchoto vský  25 korc
, Houser  33 
korce, Netu š i l  26 korc
, P rchal  36 korc
 a Š t�pán  22 korce.1602) V r. 1716 bylo tu 9 sed-
lák
 a všichni m�li 256 korc
 orných polí, z nichž obd�lávali 60 korc
, lad m�li 31 a ostatek 
pustiny a porostliny; luk na 12 voz
 sena a 3½ vozu otavy. Koní bylo ve vsi 5, vol
 10, krav 
11, jalovic 10, ovce 4, svin� 3 a kozy 3.1603) 

Spojovacích prost�edk
 ani silnic v
bec nebylo. Teprv r. 1890 byla do obce zdejší vedena 
odbo�ka ze silnice �ernokostelecké v délce 1100 m nákladem 3540 K a r. 1904 prodloužena ta-
to silnice skrze ves p�es potok až k �íslu 16. nákladem 2200 K. Roku 1906 vystav�na silnice 
od fary k samot� 406v „Louce“ a r. 1907 vystav�la knížecí správa ratajská odbo�ku do Talm-
berka, odtud k Rataj
m a do Sázavy. 

Potok Úžický, který není regulován, škodí v �as p�ívalných deš�
 lukám i polím v mí�e 
velké, má p
vod v bahnitých lukách u „Sloupu“ poblíž k�ižovatky silnice �ernokostelecké a ra-
tajské. Vytékal v minul. století z velkého rybníka, který byl vypušt�n a v louku prom�n�n. Po-
de vsí byly ješt� dva rybníky, které v neznámé dob� byly vysušeny a v luka prom�n�ny. 

Škola. Až do r. 1767 byla mládež zdejší p�iškolena z �ásti do Rataj, z �ásti do Uhl. Jano-
vic. Téhož roku byla nada�ní listinou Marie Terezie, vévodkyn� Savojské, roz. z Lichtenštej-
n
, z�ízena škola o jedné t�íd� v Úžicích. Patronát p�evzalo panství ratajské a na v��né �asy 
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bylo p�i��eno škole darovati ro�n� 25 zl. st�., 2 sáhy št�pin a dv� kopy otýpek k vytáp�ní školy. 

Z nada�ní listiny vyjímáme: „pon�vadž jsme uvážili, že na býv. panství hrabat Kinských r. 
1764 od nás koupeném, dosud jen 2 školmist�i, totiž jeden v Ratajích a druhý v Janovicích byli 
ustanoveni, kam poddané d�ti z vesnic až 1½ hod. vzdálených na u�ení pohodln� docházeti 
nemohou a proto mnohé bez vyu�ování jsou, rozhodli jsme se, že naším nákladem ješt� jednu 
školu a to v Úžicích práv� vystav�nou chceme svobodn� nadati, aby d�ti našich poddaných by-
ly školmistry bezplatn� v k�es�. u�ení, ve �tení, psaní a po�ítání vyu�ovány.“ Dávka naturální 
za odm�nu u�iteli ustanovená byla však r. 1889 �ástí per 189 zl. vykoupena a z knih vymazá-
na, což minist. výn. 12. �ervna 1889 �ís. 6.060 schváleno bylo. Naturalie byly za to tak upra-
veny: 4½ m d�íví št�pinového a 4½ m d�íví kulá�
, �ehož se dostává škole zdejší až dosud. 

Vyu�ovati se po�alo v nové škole r. 1767 a p�ízemní budova tato stojí pod �. 21. dosud. R. 
1833 obdržely Úžice povolení rozší�iti školu o druhou t�ídu. A pon�vadž dosavadní škola ne-
sta�ila, vystav�la vrchnost novou dvout�ídní školu o jednom poschodí, ve které se vyu�uje od 
r. 1834 až dosud. Starou školní budovu koupil ob�an Klouda, „kaprál“ zvaný. P
vodn� byly 
p�iškoleny: Úžice, �ekanov, Talmberk, Chrastná, Karlovice, dv
r, hospoda a chalupa, Smrk, 
Smilovice a Chlum. P�i rozší�ení školy na dvout�ídní byly ješt� p�iškoleny vzdálené osady Mi-
rošovice (do r. 1897), Opatovice (do r. 1863), Sta�kovice, Samopše a Mrchojedy (ob� poslední 
do r. 1881). 

V r. 1880 p�istav�la obec k dosavadní budov� dv� t�ídy a t�i byty pro u�itele. P�ístavba tato 
stála 18.000 K. Ve šk r. 1880-81 rozší�ena škola na trojt�ídní a r. 1881/2 na �ty�t�ídní. Týmž r. 
odškoleny Samopše a Mrchojedy. Mirošovice obdržely šk. r. 1892/3 exposituru a ta prom�n�-
na r. 1896/7 v samostatnou školu jednot�ídní a Mirošovice ze škol. obce úžické vyškoleny. 

V m�síci �íjnu 1897 po�alo se vyu�ovati na nov� z�ízené dvout�ídní škole ve Sta�kovicích 
a proto Sta�kovice a pozd�ji r. 1902 i Chlum byly z úžické obce školní vyškoleny a v Úžicích 
z
stala �ty�t�ídní škola. 

Služné u�itelstva v Úžicích nebylo závid�níhodné. Teresia, vévodkyn� Savojská, vydala r. 
1766 nada�ní listinu pro stávající dv� školy na panství ratajském, a to v Uhl. Janovicích a Ra-
tajích a touto nada�ní listinou z�izuje na svém panství školu t�etí a ta jest v Úžicích a dává 
úžickému u�iteli 25 zl. st�., 2 sáhy št�pinového d�íví a 6 kop otýpek. Takový plat m�l úžický 
u�itel až do r. 1841, ve kterémžto roce se jeho p�íjmy takto upravily: 1. Z kostela v Podvekách 
6 zl. c. m.; 2. Od vrchnosti ratajské 10 zl. c. m.; 3. Z c. k. normálního školního fondu na p�í-
sp�vcích k služnému 16 zl. 57½ kr. c. m.; 4. Provisorní dotace 8 zl. 43½ kr. c. m. 4075. Od 
školní obce a p�iškolených osad 16 zl. 22 kr. c. m.; 6. Výnos školy 6 zl. c. m.; 7. Na školném 
za celý rok 61 zl. 53 kr. c. m.; 8. Na darech novoro�ních 4 zl. c. m. Celkem na pen�zích 129 zl. 
56 kr. st�. 9. D�íví na vytáp�ní dvou t�íd: Z c. k. náboženského fondu 5 sáh
; Od vrchnosti 7 
sáh
; Na opakovací hodiny ned�lní dává vrchnost 1 sáh. Úhrnem 13 sáh
. Z tohoto p�íjmu vy-
dati musel u�itel za �išt�ní školy, za štípání d�íví a za vodu z cizí studn� 28 zl. st�.; takže mu 
zbylo služného jen 101 zl. 56 kr. st�. Školní pomocník m�l platu 48 zl. st�. Z toho za stravu a 
prádlo platil u�iteli 36 zl. st�.; takže mu zbylo ro�n� 12 zl. st�. Tuto fassi podepsali v Úžicích 3. 
ledna 1841 a potvrdili: P .  Ant .  Ke l le r , lokalista úžický. Alois  Sa i t l , knížecí ratajský 
ú�edník. Egid ius  Lenes , u�itel. P .  Václav Schust er , mnichovický školdozorce.1604) 

Platy tyto potrvaly do r. 1858. Týmž rokem sepsána nová fasse - ovšem n�mecká - kde vy-
kazují se p�íjmy u�itelovy na 563 zl. 56½ kr. st�. a z tohoto p�íjmu platí podu�iteli 150 zl. st�. 
takže zbylo u�iteli na platu 413 zl. 56½ kr. st�. a po odražení za �išt�ní školy 25 zl. 40 kr. 
st�.1605) zbylo �istých 388 zl. 16½ kr. st�. 

R. 1863 byla vydána op�t nová fasse plat
 u�itelských, ze které vyjímáme: 1. Výpomoc ze 
všeob. školního fondu 16 zl. 57½ kr. st�.; 2. Z obecních kas 17 zl. 19 kr. st�.; 3. Požitkové fun-
da�ní z ratajského d
chodu 10 zl. 50 kr. st�.; 4. Ze jm�ní zádušního 6 zl. 30 kr. st�.; 5. Školního 
platu 453 zl. 60 kr. st�.; 6. Náhrada za vyu�ovaní chudých 8 zl. 92½ kr. st�.; 7. Škola 6 zl. 
30 kr. st�.; 8. Novoro�ní dar 5 zl. 25 kr. st�. Celkem 524 zl. 64 kr. st�. Vydání u�itelovo na po-
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du�itele 150 zl. st�., na �išt�ní školy 25 zl. 40 kr. st�. Zbývá u�iteli p�íjem 349 zl. 24 kr. st�. K 
tomu m�l na otop školy 13 sáh
 d�íví a 174 snopy posnopného. Fassi tuto 19. b�ezna 1863 v 
Úžicích sepsali a potvrdili: Karel  Kai ser , fará�. Václ av Förs t er , u�itel. Anton ín  
Fran k, školní dohlížitel.1606) 408Tento plat požívali u�itelé úži�tí až do nov. škol. zákon
. 

Místodržitelství pro království �eské v Praze oznámilo obci úžické a farnímu ú�adu v Úži-
cích p�ípisem ze dne 6. kv�tna 1866 �. 20.400, že patronát náboženského fondu dle § 1. zák. ze 
dne 13. zá�í 1864 p�i zdejší škole pominul a c. k. okr. ú�ad v Uhl. Janovicích na základ� toho 
vybídl farní ú�ad 11. kv�tna 1865 �. 1756, aby dal od zastupitelstva všech p�iškolených obcí 
zvoliti dle toho zákona školní výbor. 

Zvoleni byli: Jan Kmoch ze Sta�kovic, Frant. Smrkovský ze Smrku, Václ. Beran z �eka-
nova, Josef Šedivý ze Samopše a Josef Bohata z Úžic. 

Tento výbor spravoval školu až do nov. škol. zákon
. Za doby nyn�jší jsou ke škole úžické 
p�iškoleny: Úžice, Chrastná vzdálená 3 km, �ekanov 2½ km, Smrk 2 km, Talmberk 1,6 km a 
Smilovice 1,4 km. 

Posloupnost u�itelstva. Václ. Procházka (1707-1805), Bernard �ížek (1805-1826), Jiljí 
Lenes (1826 † 1851). Od r. 1834 na dvout�ídní škole: Pospíšil (?), Pilát (?), Pospíšil Josef (do 
1845), Vincenc Nagl (1845-47), Antonín Machá�ek (1847-), Josef Vach (1847-54), Jos. Že-
lezný (1852-54), Václav Förster (1854-69), Jan Vomá�ka (1855-57), Jan Dražil (výp. 1857/8), 
Jan Pešek (1855-60), Frant. Ludvík (výp. 1860), Jos. Hrbek (1861), Jan Hamá�ek (výp. 
1861/2), Václ. Liska (u�. 1862-69 a �íd. od 1871-99), Frant. Dražil (1869-70), Jan Kunst (výp. 
1871-73), Jan Píša (výp. 1873-74), Václ. N�me�ek (výpom. do února 1875), �en�k Kalandra 
(1875-79), Frant. Rajský (6 m�s. v r. 1879), Ant. Bláha (u�itel sázavský, vypomáhal do konce 
r. 1879), Karel Cvr�ek (výp. do r. 1881). 

V r. 1880 a 1881 dopln�na škola na �ty�t�ídní a byli tu ustanoveni: Ant. Brynych (1880-
88), Vojt. Š�astný (1881-85), Frant. Ka�ír (1881-87), Leop. N�me�ek (výp. 1885), Ant. Pro-
cházka (1885-91), Jan Pouš (1887-97, také 5 let na expositu�e v Mirošovicích), Boleslav Ždí-
mal (1888-92), Eduard Lan� (1891-1900 a byl také zat. správcem školy), Jind�ich Slaví�ek 
(1892-94), Jos. Fiala (1892-93), Ant. Pavlík (1893-97), Ant. Volenec (1894-1903), Karel 
Sladký (1898-1904), Jarosl. Polák (1899-1910), Fran t .  Dosko� i l  (�íd. od r. 1900 dosud), 
Rudolf Šporcl (1903 ½ r.), Josef Vlasák (1904-1906), Jos. Kos (1904-1905, pak od 1/9 1906- 
31/8 1910), Klára Tvrdíková (1904-1905), Anton ie  Šu lcová (1905 dosud), Bohuslav Mysli-
vec (1906-07), Marie Pilbaurová (1908), Marie Vysko�ilová (1908-09), Zden�k Ledr (1910-
11), Fran t .  Mach á�ek (1910 dosud), Jaromír Dosko�il (1911-12), Jaros lav P isch l  (od 
roku 1911 dosud). 

Místní škol. rada. P�edsedové: Jan Hromas, p�edseda starého školního výboru, pak p�ed-
seda m. š. r. (1867-70), Josef Kašpar (1870-73), Josef Petr (1873-76), Josef Jareš (1876-79), 
Frant. B�lohlávek (1879-83), Václ. Polák (1888-94), Josef Jareš (1894-1900), Jos. Honig 
(1900-1911), Fran t i šek P lzák (1911 až dosud). 

Školdozorcové: Do r. 1880 nebylo žádného. Josef Petr (1881-85), Karel Honig (1885-88), 
Václ. Polák (1888-93), Jan Kašpar (1893-96), Jos. Honig (1896-1903), František Zámostný 
(1903-1906), Frant. Plzák (1906-1911), op�t Jos .  Honig (1911 dosud). 

Ru�ním pracím ženským bylo povoleno vyu�ovati 1. lednem 1885 a prvou u�itelkou byla 
Anna Vomá�ková do 31/12 1886, Magda Libánská (do 1892), Marie Lisková (1892-98), Ann a 
Li sková (1898 dosud). 

Fara a kostel. Napsal František Dosko�il. Farn í  kos te l  Blahoslavené Panny Marie Na-
nebevzaté v Úžicích stojí na vrší�ku uprost�ed vesnice na ploše 284 m2. Pochází ze XII. století 
a pat�í proto k nejstarším svatyním Mariánským v �echách. Vypíná se tu jako „castellum“ 
uprost�ed opevn�ného h�bitova na míst� staroslovanského valu. Soudí se, že byl postaven za 
šestého opata sázavského Sylvestra (1135-1161) 409ve slohu románském benediktíny tohoto 
kláštera, nebo� sloh ten byl v klášterní huti stavební v Sázav� ve XII. století obvyklý. Toho 
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d
kazem jsou románská okénka dvojitá, sloupkem d�lená, ve v�ži, po dlouhá léta zazd�ná a 
teprv p�i oprav� chrámu r. 1906 odkrytá. Nejstarší �ást kostela jest románská v�ž, ke které p�i-
léhal kostelík v rozm�rech skrovných. Je to severní polovina nyn�jší lodi, kde zven�í p�i re-
stauraci objeveno také slepé románské okénko; evangelní lo	 nyn�jšího kostela pochází tudíž 
z té doby. Malá apsida presbytá�e byla patrn� polokružná. 

Románský tento sloh kostela bylo pravd� podobno již za Reginharda z Met, osmého opata 
sázavského (1162-1173), který z vlasti své p�inesl raný sloh gotický, v tomto slohu p�em�n�n a 
rozší�en. 

V druhé polovici století XIII. a ve století XIV. ujali se kostela pánové z Talmberka u m�li 
o n�j velikou pé�i. Oni zajisté ve XIV. století p
vodní presbyterium sbo�ili a dali postaviti pro-
strann�jší gotické kn�žišt�, jak je dnes vidíme. 

Kostel jest zbudován celý z kamene, a sice v�ž a severní strana kostela z kamene tesaného, 
jižní strana z kamene lomového, což vyniklo, když r. 1906 p�i restauraci byla omítka vnit� i 
vn� otlu�ena, zdivo zvenku o�išt�no, vyspárováno a z
stalo nenahozeno, �ímž nabyl celý 
chrám vzez�ení p
vodního starobylého. P�i tom byla objevena ješt� dv� zazd�ná gotická okén-
ka v jižní lodi, z �ehož se poznává, ze tato �ást pochází z pozd�jší doby. 

Kostel se d�lí ve dv� �ásti: presbytá� jest menší a vyšší, v podob� p�tiúhelníka. Strop jest 
sklenut goticky a má 6 žeber, které klenbu rozd�lují na 6 polí, sbíhajících se ve svorníku, na 
n�mž se spat�uje vytesaný znak pán
 z Talmberka, jako patron
 kostela.1607) Žebra spo�ívají 
na konsolách, které mají 410podobu hlav lidských a postav zví�ecích. Presbytá�, kon�í trojhran-
nou apsidou. Zvenku presbytá�e je 6 pilí�
 op�rných. 

Druhá �ást kostela je lo	, pom�rn� nižší presbytá�e, podoby obdélníkové, odd�lené od 
presbytá�e vít�zným obloukem. Strop je rovný, rákosový. 

V kostele jest celkem deset oken, osm velkých a dv� malá. V presbytá�i je 5 vysokých 
oken s got. ost�ním z nu�ického pískovce, která po�ízena p�i restauraci chrámu 1906. V lodi 
jsou 2 veliká okna románská a dv� malá gotická okénka, druhdy zazd�ná, a na k
ru je veliké 
románské okno. 

Kostel má dva vchody a sice hlavní románský na stran� západní a vedlejší gotický na stra-
n� jižní. Dve�e jsou nové, dubové. Ke kostelu na stran� jižní p�iléhá malá sakristie s valenou 
klenbou. Sakristie má samostatný vchod ze h�bitova. Lo	 ukon�ena k
rem a v�ží. K
r spo�ívá 
na železných traversách a byl z�ízen r. 1896. Z téhož roku jsou též varhany, zhotovené firmou 
Antonína Mölzera z Kutné Hory nákladem 1462 K. Nová st�echa byla dána na chrám r. 1862 a 
r. 1913 pokryta moravskou šupinatou b�idlicí. Na jižní stran� kostela jsou slune�ní hodiny 
vkusn� orámované s novým gotickým nápisem: hodina gest abychom zesna powstali.

Hlavní oltá� postavený v renaisan�ním slohu byl r. 1908 tak schátralý, že nesnesl žádné 
opravy a proto nahrazen oltá�em novým ve slohu gotickém provedeným r. 1910 firmou Jos. 
Krej�ík z Prahy. Nový oltá� jest zdoben sochou Panny Marie Nanebevzaté a sochami sv. Vác-
lava a sv. Lidmily, 

Starý oltá�, rovn�ž velmi cenný, m�l tento nápis: LETHA PANIE 1668 DNE 3. SEPTEMBRIS 
VROZENY PAN PAN FRANTISSEK MAXYMILYAN / LEOPOLD Z TALMBERGKA PAN NA HRAZENICH 
RATTAGYCH �ŽERNEM BLATIE TALLMBERGCZE TEŽ VROZENA / PANI PANI EWA RÉGINA 
ZTALLMBERGKA ROZENA KVSTOSSKKA SZVBRZYHO A ZLYPKI GAKOZTO PANI MANŽELE / SWOGI 
TENTO OLTARZ A KAZATEDLNV KECZTI ACHWALE NANEBE WZETI BLAHOSLAWENE PANENCZE /
MARIGY WYZDWIHNVTI AVDIELATIDALI KTERYMZTO BVH WSSEMOHAVCZY SKRZE PRZYMML-
VWV / BLAHOSLAWENE PANENKY MARIE SWE SWATE BOZSKE POŽEHNANI WLASCZE SPOLV 
DOBRE SETRWA / NI A POTOMTO ZDE CZASNEM ŽYWOTIE WNEBY SLAWV WIECZNAV DATI RACZ 
AMEN. 

Deska s nápisem tímto je uschována na pam�t zakladatel
 a velikých dobrodinc
 chrámu 
tohoto z rodiny talmberské ve farní budov�. 

411Menší postranní oltá� v lodi je zdoben sochou sv. Josefa a pochází od téže firmy jakož i 
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gotická kazatelna. R. 1906 po�ízen boží hrob ve slohu gotickém podobn� od téže firmy. 

V presbytá�i na zdi visí štítek, na kterém jsou vyobrazeny znaky: Františka Maximiliana 
Leopolda z Talmberka a jeho choti Evy Reginy z Talmberka, rozené Kustošky ze Zub�ího a 
Lipky. K�titelnice jest trojnohá, ze d�eva �ezaná, barokní, na zp
sob starých k�titelnic cíno-
vých. V sakristii chovají se krásné paramenty kostelní. 

V�ž je 34 m vysoká. Má ve výši 4 okenice, pod nimiž jsou výše zmín�ná dvojitá slepá ro-
mánská okénka, sloupkem d�lená. V�ž má bá�ovitou st�echu pobitou plechem, ukon�enou lu-
cernou a pozlacenou makovicí. Ve v�ži jsou t�i zvony. Dva z nich umíst�ny jsou vysoko vedle 
sebe. Menší pochází asi ze XVI. století a má naho�e tento latinský, vypouklý, gotický ná-
pis.1608) Avemariagratiaplenadominustecum atd., tímto malým got. písmem bez všelikého roz-
vržení slov a interpunkce. Ukon�en �ádek touto ozd
bkou. Zvon jest beze všech ozdob a bez 
letopo�tu. 

412V�tší zvon nese �eský nápis: LETA PANIE MCCCCLCCIX TENTO ZWON LIT A ROKU MDCCCVII 
BIL PRZELIT KECTI ACHWALE PANU BOHU A MATCE BOZI DO AUZITZ. L. F. Naho�e je nápis pražské 
huti zvona�ské: ANNA KÜHNER 1807. 

Zvon je zdoben na jedné stran� reliefem P. Marie s Ježíškem a na prot�jší stran� reliefem 
sv. Floliána. Mimo to má naho�e dva pásy ornament
 a p�i dolením obvodu jeden pás. Malý 
zvonek - umírá�ek - jest umíst�n v lucern�. R. 1914 po�ízeny z daru knížete Jana II. z Lichten-
štejna, majitele panství ratajského, v�žní hodiny nákladem 800 K a to firmou Adamcovou z 
�áslav�. 

Kolem kostela na ploše 18 a 38 m2 rozprostírá se h�bitov. Jest obehnán vysokou zdí a po-
sázen stromovím listnatým. Starých železných k�íž
 tepané práce zde není. 

Fara založena ve XIV. století vrchností ratajskou. V seznamu plebanií po�ízeném r. 1344-
50 arcibiskupem Arnoštem z Pardubic nalézá se také kostel úžický a to v dekanátu kou�im-
ském, kamž odvád�l 24 groše pololetního desátku.1609) Pozd�ji p�id�lena plebanie úžická k vi-
kariátu mnichovickému a dnes náleží k �ernokosteleckému. K osad� farní náležejí tyto osady: 
Úžice, �ekanov, Talmberk, Chrastná, Karlovice, Smrk, Smilovice, Chlum, Sta�kovice, Miro-
šovice a Františkov. Tyto osady dávaly desátek fa�e ratajské; zdejší fara dostávala jenom desá-
tek �áste�ný, který byl pozd�ji vykoupen a zm�n�n v název „s lu žba za  l e tn ík“. 

Posloupnost fará��. Fara osazena byla p�ed r. 1377 kn�zem Janem a po smrti jeho zvolen 
Tomáš z Konce ku podání patrona Jana �e�eného Ptá�ek z Rataj1610) a po n�m kn�z Vav�inec. 
V r. 1395 uvád�l zdejší fará� jména neznámého fará�e do Rataj.1611) R. 1414 byl zde fará� Bo-
huslav, r. 1447 Matyáš, profes. kláštera sv. Prokopa na Sázav�.1612) Od doby husitské nebylo 
fará�
 v Úžicích a kostel p�ifa�en jako filiální k fa�e ratajské, což potrvalo do r. 1782.1613) Cí-
sa� Josef II. zrušiv kláštery, skonfiskovav jejich jm�ní, utvo�il ze statk
 t�ch fond pod názvem 
„Náboženská Matice“. Obnoviv mnohé zrušené fary, obsadil je správci (lokalisty) duchovními 
a vykázal jim d
chody z „Mat i ce  náboženské“. K t�mto obnoveným farám náležela i osa-
da úžická již r. 1782.1614) Od té doby jest patronem kostela a fary „Matice nábož.“ R. 1854 by-
la lokalie prohlášena samostatnou farou. 

Od z�ízení duchovní správy r. 1787 vykonávali tu církevní záležitosti až do 18. srpna 1791 
fará�i ratajští, kam Úžice pod správu duchovní odkázány byly. Teprv samostatný lokalista byl 
Longinus Fischer (1791-1807) a v roce 1808 vypomáhal kaplan ratajský Josef Loos. Od r. 
1808-19 byl lokalistou Jan Mayerhöfer, administrátorem ½ r. 1820 Josef Kamareit, lokal. 
Frant. Lenk (1820-23), administ. op�t P. Kamareit do r. 1827, lokal. Antonín Keller (1827 až 
1845), administrátor Josef Jerie (1845-46), lokal Jan Dík (1846-52), administrátor Jan Kroupa 
(1852-53). 

Prvním skute�ným fará�em byl Josef Kosinka (1853-55). R. 1856 vypomáhal Václav Ro-
thberger, kaplan ratajský; adm. Josef Streichsbier (1856), Karel Kaiser, fará� (1856-68), Frant. 
Havlí�ek, adm. (1868-69), Josef Streichsbier, fará� (1869-77), Adalbert Zyka, adm. (1877-78), 
Frant. Kubín, fará� (1878), Frant. Libovický, adm. (1878-79), Vojt. Šrámek (1879-82), Petr 
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Kabát, admi413nistrátor (1882-83), Frant. Be�ka, adm. (1883-84), Josef Slavík (1884-87), Václ. 
�ermák, fará� ratajský vypomáhal v srpnu 1887, Josef Pacák, adm. (1887), Tomáš Prusík 
(1888-92), Jarosl. Pazderka, výp. (1891-92), Václ. �erný, adm. (1892), Ant. Je�men, fará� a 
Jan Divíšek, kaplan z Rataj, vypomáhali posledního �tvrt roku 1892, Josef Prskavec (1893-94). 
Em. Fiala, adm. (1894-95), Em. P�ibyl, adm. (1895), Kašpar  Ib l  (1895 až dosud). 

D�jiny. V letech 1284-86 byl nejvyšším purkrabím hradu pražského Hroznata z Husic 
(Úžic),1615) Hroznata byl z rodiny pán
 Talmberk
 a m�l štít s lekníny. Jemu náleželo tehdy 
zboží ratajské a v n�m byly zapsány také Úžice. Hroznata rozd�lil zboží toto syn
m a Úžice 
p�ipadly z polovice He�manovi z Úžic, kdežto druhou polovici p�ipsal synu Arnoštovi,1616) ve 
které byl i hrad Talmberk. 

Arnošt po�al se nyní psáti „z  Ta lmberka“ a stal se takto praotcem pozd�jší linie pán
 z 
Talmberka.1617) Zem�el u vysokém v�ku. 

Hroznata zdvihl se se svými syny proti králi a statky jejich byly králem Václavem II. za-
brány a p�ipojeny r. 1293 k statk
m královským. Mezi t�mito statky byla i ves Úžice (polovi-
ce). Hynek z Dubé, purkrabí domažlický, doslal na�ízení, aby u p�ítomnosti mnohých zeman

statek objel a odevzdal ke statk
m arcibiskupství pražského. To stalo se r. 1295,1618) a 11. dne 
m�s. srpna odevzdány statky, tedy i Úžice právoplatnou listinou praž. biskupovi Tobiáši z Be-
chyn�.1619) 

Koncem XIV. stol. p�ipomíná se n�kolikráte jako patron kostela úžického Diviš z Talm-
berka.1620) A byl li Diviš patronem kostela, jist� mu i Úžice aspo� z polovice náležely. 

R. 1487 koupil od Viktorina knížete Minstrberského Bohuslav ze Švamberka a na Zvíkov�
zboží ratajské s Pirkštejnem se dvorem a m�ste�kem Ratajemi, a Úžice byly v tomto zboží ob-
saženy.1621) 

A když r. 1528 v m�síci prosinci trhem postoupil rytí� Václav Robmhap ze Suché panství 
ratajské pán
m Slavat
m, byly p�i zboží tom také Úžice.1622) A Diviš Slavata 3. února 
1552(54) prodal rytí�i Malešickému z �ernožic zboží své v Ratajích a Talmberku, a tu p�ipadla 
i druhá polovice Úžic k panství rytí�e Malešického.1623) 

R. 1636 byla paní kácovského a ratajského zboží Benigna Kate�ina z Lobkovic a ta podr-
žela sob� Kácov a zboží ratajské prodala 20. zá�í 1636 Frydrychovi z Talmberka za 70.000 zl. 
rýn. a ke zboží tomu dle odevzdávací listiny pat�ily již celé Úžice.1624) A Úžice z
staly již ne-
p�etržit� p�id�leny p�i zboží ratajském a sdílely pak d�jiny i osudy jeho. (Viz Rataje Hrazené.) 

Úžice mají svou školu, faru, poštou, teleg., �etnickou stan. a obvodem zdravotním náležejí 
do Rataj Hrazených. 

Nejbližší nádraží jest Nový Dv
r nad Sázavou u Rataj na míst. dráze Kolín-�er�any. 

414VAV�INEC. (VAV�INE�.)

Na vyvýšenin� as 400 m. nad Adrií rozkládá se 4 km severozápadn� z Uhl. Janovic a 
23 km jihozápadn� z Hory Kutné, p�i silnici okresní do okresu kou�imského vedoucí obec 
Vav� in ec . Pod obcí z�íme rozsáhlý rybník zvaný „Velký V av � i�ák“, k n�muž vyvýšenina 
se sklání. Na stráních t�ch až k potoku Žížovskému, kterýž „Vav � i�ákem“ protéká, jsou ro-
zestaveny domy obce vav�inecké a rozd�lují se na Velkou  a  Malou  stranu. 

Osada jest prastará a zajisté založena sou�asn� s kostelem od mnich
 sázavských. Konvent 
svatého Prokopa na Sázav� provozoval až do spustošení kláštera r. 1420 podací právo p�i 
chrámu vav�ineckém a tož dá se na jisto postaviti, že obec tato založena byla mnichy sázav-
skými a také p�ijala jméno své od patrona sv. Vav�ince, jemuž kostel zasv�cen jest. 

Vav�inec má 88 dom
 se 454 obyv., z nichž jsou 2 vyznání israelského. Domy kryty jsou 
ponejvíce došky, pak šindelem, taškami, b�idlicí a lepenkou, ale por
znu již prokukují stavby 
nové a slušné. Za�ízení byt
 ustoupilo p�epychu modernímu; taktéž i kroj a nábytek. Stavení 
hospodá�ská rozkládají se ve dvou �adách podél silnice, která tu probíhá na dv� strany, a to: k 
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Církvici, k Zásmukám a k Uhl. Janovic
m. Na v�tší návsi stojí kostel, na druhé menší jest ryb-
ník „Lome�ek“ - ovšem živen jen vodou deš�ovou. 

Hlavní zam�stnání obyvatelstva jest zem�d�lství, pak nádenictví a �emeslo; ženy pletou v 
zim� kabátky, karkulky atd. a dávají je do obchod
 janovických. Mládež vyšlá z povinnosti 
školní navšt�vuje bu	 školu m�š�., bu	 rolnickou anebo jde na studie. Ostatní v�nuje se hos-
podá�ství na majetku svých otc
 nebo jde na �emeslo. Nejoblíben�jším �emeslem jest obuvnic-
tví a krej�ovství. 

Nejstarší rodiny jsou rodina Ulmanova, R
ži�kova, Ková�ova a Šourkova. V r. 1651 bylo 
zde 8 sedlák
, 4 chalup. a 5 zbo�ených chalup. M�li celkem 362 korce orné p
dy, pusté 46. 
Osévali ozimem 103 korce, ja�í 75; ostatek úhor a lada. M�li potah
 23, krav 44, jalovic 36, 
ovcí 18 a vep�
 19.1625) R. 1671 byli zde tito sedláci a chalupníci: Kva�ek Pavel, Klouda Jan a 
Tomáš, Jan Bazid, Mat�j �íha, Ji�í Ková�, Mat�j Kva�ek, Stolin Václav, Dostal Martin, vdova 
Hrušková Anna, Kšikal Ji�ík, �urda Jan, Kabeš Martin a Sobotka Jan, mlyná� budský, má sv
j 
mlýn o 1 kole. Všichni m�li 355 korc
 pozemk
, orných 105, lada 48, a pustých a porostlin 
202 korce; lu�in na 29 voz
 sena a 13 otavy. Drželi 14 ko�. a 26 vol. potah
, 28 krav, 25 jalo-
vic, 22 ovce, 10 sviní a 8 koz.1626) V r. 1758 m�l Vav�inec 8 sedláckých, 4 chalupnické a 5 
pustých grunt
; náležel sem mlýn pod Vav�incem, mlýn Nouzov, Buda myslivna, kr�ma a pi-
la.1627) 

R. 1713 prodal 16. dne m�s. �íjna Václav Norbert hrab� Kinský ze Vchynic a Tetova d�-
di�ný mlýn panství rataj. ve Vav�inci se 2 slož., pilou a 3 stoupami Ví tovi  S teh l íko vi  a je-
ho d�dic
m za 350 kop gr. míš., který složil ihned p�i podpisu 50 kop; ostatek se zavázal kaž-
doro�n� o termínu sv. Havla složiti do d
chodu ratajského 15 kop až do zaplacení trhové ceny. 
Zaru�ují se Václav Vinkler a Václav Sekvart, oba sousedé ratajští. Platu bude povinen ro�n�
odvád�ti 90 zl., polovici o sv. Jan� Nep. a druhou o Vánocích beze všeho upomínání, po�ínajíc 
rokem 1714. Další puntíky ustanovují ostatní podmínky smlouvy. R. 1733 d�dil mlýn i s po-
zemky po † otci syn Václav S t eh l ík  tak, jak otec smlouvou vázán byl - pod týmiž podmín-
kami s doplatkem dosud dlužné trhové ceny a výplatou matce a ostatním d�tem. K mlýnu ná-
ležejí mle�i z Vav�ince, Chmelišt�, z �erného Bláta, a t�m musí mlyná�, když toho sousedé 
žádají, p�ede všemi jinými mle�i obilí semlíti.1628) 

Druhý mlýn k Vav�inci náležející byl mlýn Veverovský, blíž dvora církvického ležící. 
Vyho�el r. 1721 a p�išel všecek majetek mlyná�e Jakuba Veverky k zma�ení. A on, aby 
všelikou nesnáz snad  a bez snadu  netrp�l, prosí opata a celý konvent kláštera svatoprokop-
ského, aby mu 415dali nový zápis na mlýn tak, jak jej po † otci byl nastoupil, protože zápis ten 
ohn�m zma�en byl. Mlýn m�l 2 složení a stoupu, 15 str. polí, luk po dvou kupách, na 1 v
z se-
na.1629) 

R. 1788 m�l Vav�inec 37 pop. �.,1630) r. 1848 m�l 82 pop. �. se 481 obyv.,1631) r. 1890 m�l 
89 dom
 s 500 obyv.1632) a r. 1910 dle nejnov�jšího s�ítání 88 dom
 se 454 obyv.1633a) 

Okolí vav�inecké jest podnebí mírn�jšího a krajina dostatek lesy a stromy osázena, proto 
velice zdráva. Nakažlivých nemocí nebylo a není; toliko r. 1866 navštívila také naši obec cho-
lera, a a� dosti bylo nemocných, nikdo z nich nezem�el. 

Obecní majetek záleží z domku �. pop. 13 a z polností ve vým��e 19 ha 14 a 8 m2, z nichž 
obec platí 57 K 30 h p�ímé dan�. Vým�ra celé obce jest 540 ha 27 a 66 m2, ze kterých se od-
vádí ro�n� 2865 K 06 h p�ímé dan�. Názvy pozemk
: Veverov, Varadín, v Hanovém, Vrše u 
Dubu, Obora, za B�ezí, P�šinky na Veselých koních atd. 

Z rybníka „Vav�i�áka“ vytéká potok Vav� inský, kterýž pozd�ji zove se Kou � imka  a v 
dolním toku Vírovka. Na pozemcích u Vav�ince p�stuje se hlavn� je�men a žito, mén� pše-
nice. Luka jsou zde výborná, pon�vadž se �ast�ji hnojí a podvod�ují. P�stování strom
 v�nuje 
se dostatek �asu i píle, kteráž také se slušn� odm��uje, pon�vadž ovoce se zde výborn� da�í; 
mén� ovšem zahradnictví. V obci je školka strom
 ovocných i lesních. Krajina vav�inecká jest 
hojn� stromy osázena, což na p�íchozího �iní slušný dojem. Dešt� jsou vydatné. Krupobití 
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z�ídka a je neškodné. 

Škola. Obec vav�inecká má trojt�ídní školu. Než v obci v
bec škola byla, chodily d�ti z 
Vav�ince do školy jesuitské do blízkého Žišova, kde m�li kutnohorští jezuité residenci a školu. 
Po zrušení kláštera byl ve Vav�inci pokoutní 416u�itel beze zkoušek, vysloužilý to vojín, který 
u�il d�ti �ísti, aby prý se aspo� modliti pak um�ly. Chodil d
m od domu. 

R. 1785 povoleno vrchností �ernokosteleckou, že si mohou za�íditi a vydržovati školu a 
školního u�itele osadníci sami. Vrchnost toliko naturaliemi p�ispívala. Škola ta byla v domku 
�. 20. Kol r. 1830 vystav�li ob�ané školu novou o jedné t�íd� v �ísle 42 a to za 7000 zl. šajn
 a 
v té se u�ilo až do roku 1881. 

R. 1880-81 byla na pozemku �. 85 vystav�na dle plán
 inž. Jana Zvoníka z Uhl. Janovic 
nákladem 12.000 zl. nová škola, v níž dnes t�i t�ídy umístn�ny jsou. Po�átkem škol. roku 
1881/82 byla ú�elu svému odevzdána a škola byla o druhou t�ídu rozší�ena. 

Ve staré budov�, která byla za 2.510 zl. rak. �ísla odprodána, vyu�ováno bylo v jediné t�í-
d� 150 žák
 a pon�vadž r. 1882 bylo 245 žák
, byla 1. ledna 1883 rozší�ena na trojt�ídní. 

Po odškolení �erného Bláta do Sta�kovic zbylo 210 žák
 a škola z
stala trojt�ídní. 
Až do vydání nových zákon
 školních byla farní škola vav�inecká pod�ízena vikariátu �er-

nokosteleckému. Patronem byla c. k. Náboženská Matice. 
U�itelé mívali za plat jen sobotales a n�jaké naturalie. Chodili psáti t�i krále a o �eho�i do-

stávali vejce. 
Ale již r. 1850 byla z�ízena fasse, v níž p�íjmy u�itele takto se vykazují: Hotov� platu 163 

zl. 19½ kr. st�íbra, 2 strychy žita, a 7 dolnorakouských sáh
 polenového d�íví. Tak tomu bylo 
až do zavedení nových školních zákon
. 

Posloupnost u�itelstva. Pokud se zjistiti dalo, sestavili jsme posloupnost u�itelstva takto: 
František Bohá�ek (snad do r. 1816), Gothard Sýkora (1816-35), Josef Železný (1835-1852), 
Jos. Kva�ek (1852-81), �íd. Jos. K�emen (1881-89), Jos. Pospíšil (1881-91), Jan Louda (1883-
88), Jos. Chalupa (1891-93), Josef Brunclík (1888-90), Adolf Novák (1889-90), op�t Jo-
sef K�emen (1890-99), Bed�ich Hlavá�ek (1883-98), Fran t .  Roubínek (1899 �íd. dosud), 
Ferd. Kozdera (1898-1900), op�t Bed�ich Hlavá�ek (1898-1901), Frant. Šmat (1900-10), An-
tonín Löfler (1900-01), Emil Ledr (1901-02), Rudolf Liska (1902 † 03), Helena Volfová 
(1903-05), Kamila Ko�ínková (1905), Zden�k Ledr (1906-09), Bohusl. Jelínek (1909-15), Ol-
d � i ch  Bláha (1910 dosud). 

Místní škol rada. P�edsedové míst. škol. rady: Jan Šourek (1869-73), Antonín Švarc 
(1873-80), Josef Batelka (1880-86), Frant. Šourek (1886-88), Josef Starý (1888-93), Ant. Ská-
la (1893-97), Antonín Kubelka (1897-1900), Josef Šourek (1900…

Míst. dozorci: Josef Kyselý za doby star. zákon
 (od r. 1854-62), Josef Batelka za doby 
star. zák. (1862-70), za nov. zák. (od r. 1870-73), Frant. Šourek (1873-82), Josef Machá�ek 
(1882-85), Karel Linhart (1885-88), Jan Šourek (1888-91), Josef Ulmann (1891-1909), Bo-
humi l  Svoboda (1909 dosud). 

Ve škole vav�inecké vyu�uje se také hospodá�ství (zeliná�ství a št�pa�ství) a od r. 1883 za-
vedeno vyu�ování ženským ru�ním pracím. První u�itelkou byla Ant. K�emenová (1883-99), 
pak Anežka Plevová (1899-1906), Leopoldina Šporclová (1906-7) Anna Š�astná (1907-12) a 
nyní Mar i e  Zvone�ková (1912 dosud). 

P�iškolené obce: Vav�inec, Chmelišt�, Církvice, Nouzov mlýn, Týnice a Buda myslivna. 
Poslední �ty�i místa náležejí do pol. okr. kolínského. V Budech jest také mlýn. R. 1900 p�i 
mlýn� vystav�n hostinec k ubytování letních hostí, kdež najdou uprost�ed les
 milého a zdra-
vého pobytu. Také tu kaple ke cti P. Marie vystav�na a Kalvarie. 

Kostel a fara. Chrám vav�inecký stojí na nejvyšším bodu návsi a imponuje gotickou stav-
bou svou nejen obci, nýbrž i celé krajin�, nebo� on i subtilná v�ž jeho vysoko nad krovem se 
pnoucí, rozhlížejí se v ší� i dál, jakoby byly hradem stráž417ným pro daleké okolí. Stojí na mís-
t�, kde stával již v dob� prastaré kostelík založený benediktiny kláštera svatoprokopského na 



  266 
Sázav�.1633b) 

Konfirma�ní knihy konsisto�e pražské, kamž Vav�inec za�azen byl, praví, že r. 1359 kon-
vent a opat kláštera svatoprokopského na Sázav� dali svolení, aby vav�inecký fará� Velek s Pe-
trem z Lov�ic u Nov. Bydžova zam�niti mohli fary, a ordinariát pražský potvrdil sm�nu tuto 
19. dne m�s. února 1359.1634) Z toho jde, že již ve XIV. století chrám tu stál a 1410 farním 
prohlášen.1635) 

Tento p
vodní kostel však, zdá se, že již zd�ným chrámem r. 1420 nahrazen byl, pon�vadž 
týmž rokem odtržena fara od kláštera sázavského1636) a vladykám Vav�ineckým z Vav�ince 
dostalo se podací právo a ti bu	 kostel opravili nepo zcela nov� vystav�li. 

R. 1559 byl chrám op�t sešlý a nahrazen novým na témž míst�. D
kazem toho nápis na 
zvonu z r. 1559, o n�mž se pozd�ji zmíníme. A z nápisu toho je z�ejmo, že kostel ten, jehož 
podací právo po zrušení kláštera svatoprokopského dostalo se vladykám zde usedlým, byl již v 
XV. století utrakvistickým a pozd�ji v XVI. stol. až do r. 1623 stal se majetkem �eských brat-
�í, kte�í �e�ený zvon sem darovali. A �eští brat�i podobných nápis
 rádi užívali. R. 1623 již fa-
ry v
bec nebylo a Vav�inec s Chmelišt�m p�ipadl k Rataj
m a náboženské pom�ry m�nily se 
tu dle víry vrchnosti. A osada se teprv až po reformaci vrátila k ví�e katolické a kostel vav�i-
necký stal se kostelem filiálním fary ratajské.1637) 

Císa� Josef, za jehož vlády se osi�elé chrámy op�t r. 1785 osazovati po�aly, svolil, aby ve 
Vav�inci ustanoven byl zvláštní duchovní správce (lokalista)1638); le� vrchnost ratajská - kní-
žecí rod lichtenštejnský - odmítla patronátu jak nad kostelem tak i nad farou, a tak r. 1786 uja-
la se Vav�ince Mat ice  náboženská a osadila Vav�inec lokalistou, kterému vykázala služby 
300 zl. st�. a vystav�la pro� nové obydlí naproti kostelu. 

R. 1854 prom�n�na lokálie ve faru a kostel lokální stal se farním. Tento kostel, kterýž tolik 
prom�n p�estál, scházel o�ividn�, až sešel tak, že p�ese všecky opravy a p�estavby obáváno v�-
cí nejhorších. 

Tak dosp�l r. 1876. Týž rok zastaveny tu bohoslužby, kostel odsv�cen, zbo�en a na témž 
míst� postaven kost e l  nový, v�tší, který výstavností svou hlásati bude ješt� pozd�jším v�-
k
m nadšenost a ob�tavost ob�an
 vav�ineckých a patrona kostela tohoto - Matice nábožen-
ské. 

Kostel byl dle plán
 c. k. ministerstva kultu a vyu�ování nákladem patrona a za ob�tavého 
p�isp�ní ob�anstva architektem Františkem Šmorancem z Chrudimi vystav�n a sice úhrnným 
nákladem 60.000 zl. r. �., po�ítaje v to i vydání toto: oltá�e a kazatelna 1620 zl. (K. Šebor, �ez-
bá� v Turnov�), oltá�ní obrazy 900 zl. (Vilém Kandler, akad. malí� v Praze), lavice a dv� zpo-
v�dnice 1300 zl. (Alois Bedná�ík, truhlá� v �áslavi), varhany 1800 zl. (Karel Šiffner z Prahy), 
pozlacova�ské p�edm�ty 870 zl. (Vilém Koste�ka z Prahy). Vedle toho byla pojata do celého 
nákladu práce ru�ní a potažní v celku vypo�tena na 15.000 zl. r. �., kterouž zaplatili osadníci. 

Nový chrám op�t zasv�cen sv. Vav�inci, mu�edlníku. Založen jest v podob� k�íže o jedné 
lodi, kteráž jest k severozápadu obrácena. D
stojná výzdoba vnit�ní zvyšuje dojem krásy a le-
posti; vše jest velmi vkusn� a um�lecky 418ve slobu gotickém provedeno. Tak lavice, oltá�, 
zpov�dnice, kazatelna, k�titelnice a dv� kropenky,1639) okna, varhany, strop, dve�e, m�íž1640)
p�ed oltá�em atd. vynikají jednoduchostí a ladnou soum�rností.1641)

Vnit�ek chrámu jest držen v barv� sv�tle zelené, vn�jšek v bled� r
žové, aby se rovnal 
barv� �ervenému pískovci nu�ickému, z n�hož op�rné pilí�e a n�které hrany zdí složeny jsou. 
�ímsy, podnože a ost�ní u oken jsou z bílého pískovce kutnohorského. V presbytá�i goticky 
sklenutém jest zazd�n svorník, na n�mž jest vytesán hrozen; jediná to památka ze starého kos-
tela a snad to i d
kaz, že býval podobojí. 

V�ž o �ty�ech oknech slou�ena jest s chrámem a touž vchází se hlavním portálem do 
chrámu, kterýž jest 33 okny osv�tlen. Ve v�ži jsou dva zvony: prvý starý s nápisem: „Bude-li 
Pán Buoh s námi, kdož bude proti nám. Letha Panie 1559“, darovaný �esk. bratry. Druhý zvon 
pochází z r. 1877 a jest zhotoven v Hradci Králové bez nápisu a bez jména zvona�ova. Na ma-
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lé vížce visí san ktusák. Nad portálem jest v tympanonu vysekán tento nápis: Ku / Sláv� Boží 
/ a ke cti / Sv. Vav�ince / vystav�n l. P. 1876-77 / za vlády císa�e a krále / Františka Josefa I. / 
nákladem náboženské Matice / a obcí p�ifa�ených. 

Stavba chrámu vav�ineckého byla koncem zá�í 1877 dokon�ena a 14. dne m�síce �íjna t. r. 
J. E. kardinálem pražským Bed�ichem ze Schwarzenberka vysv�cena. 

Kdy fara založena a farní stavení vystav�no, o tom není zaru�ených zpráv. Že však již r. 
1359 byla zde farní osada, která od nepam�ti pat�ila klášteru sázavskému, jest jisto.1642) A byl-
li zde kostel fará�em osazován, zajisté také stálo již i farní stavení. Nyn�jší fara pochází z doby 
josefinské a byla nákladem Matice náboženské vystav�na. Kdo stavbu a za� provedl, anebo 
kdo plány zhotovil, není známo. Však i nyn�jší budova farní je stavení vetché a zasloužilo by 
též radikální zm�ny. Fara i kostel byly v XV. století podobojí, v XVI. a XVII. století náležely 
�eským brat�ím a r. 1785 byly již osazovány kn�žími katolickými.1643) 

Pokud z pramen
 bylo lze zjistiti, byli ve Vav�inci tito kn�ží. V XIV. a XV. století sídleli 
zde již plebáni, kte�í sm�nou svá místa nastupovali. První byl Velek, pak Petr Lov�ický, Jan 
(1365), Klement (1407), býv. misioná� choru P. Marie v kostele pražském, Vav�inec (1411), 
Hynek, oltá�ník kaple P. Marie p�ed hradbami m�sta Lípy, od zá�í 1411, Petr, syn Prokop
v z 
Kou�im�, býv. oltá�ník kaple sv. Hedviky na Vyšehrad�, Jakub († 1416), P�ibík ze Smilovic 
(1416), a potom Václav z Chroustovic, kn�z diecese litomyšlské.1644) 

Pak nastala doba podobojí a fara vav�inecká obsluhována byla fará�i utrakvistickými a 
pozd�ji bratrskými; zápisk
 z t�ch �as
 není, až zase r. 17861645) byl ustanoven lokalista Karel 
Petr (1786-1801), Ant. Götz (1801 419až 1804), Ant. Kruha�, administrátor (1804-5), Jan Sta-
n�k (1805-14), Ant. Štulfa (1814-27), Jan Holub, administrátor (1827-28), Mat�j Štökl (1828-
1834), Václav Linda, administrátor (1834), Ant. Pokorný (1834-38), Václav Hanuš (1838-53), 
Josef Jerie, adm. (1853), Václ. Hänzl, prvý skute�ný fará� (1854-57), Ant. Malý (1857-74), 
Frant. Matoušek (1874-85); za tohoto fará�e vystav�n nový kostel. Výp. kaplani v p�ípadu 
onemocn�ní fará�e: Kamil Jane�ek (1884-85), Fr. Bej�ek (1885-86), Jos. Krch (1886-91), sub-
stitut Jan Hnídek (1890-01), fará� Jan Pelikán (1891-1914), admin. Jarosl. Karpíšek a od 1/9
1914 Jan  Kone�n ý, fará�, viká� st�ídnictví �ernokosteleckého a �estný kníž. arcib. notá�. 

Ve Vav�inci stávala již ve XIV. stol. tvrz a p�i ní poplužní dv
r s poplužím. P�ipomíná se 
dosud, že stávala i s dvorem na nyn�jším �ísle pop. 1., kteréž dnes náleží vdov� Ann� Petržíl-
kové, kde dosud z ní zbylá p�ízemní klenutá jizba se ukazuje. �íká se tu „ve tvrzi“, a� již o 
valech a p�íkopech není ani památky. Dv
r byl v XVIII. století emfyteuticky prodán a pozem-
ky mezi familianty rozd�leny. Z býv. stájí a koníren jsou nyní dv� �ísla domovní a to 2. a 43. 
Klenby a pevné zdi ukazují na jejich stá�í. P�i r. 1318 p�ipomíná se vladyka St�ezimír z 
Vav�ince a cho� jeho Vratislava. 

Listina z r. 1394 sv�d�í, že tato v�tev vladyk
 vav�ineckých byla také ma420jitelem sou-
sedních Zásmuk. Ješek, �e�ený Bartuš ze Zásmuk, sed�ním na Vav�inci, odkázal jednu kopu 
groš
 �es. úrok
 kostelu zásmuckému na výro�ní mši.1646) 

Když klášter sázavský husity rozbo�en a mniši klášter opustili, ale v Sázav� byli n�kde v 
nájmu a správu duchovní vedli,1647) dostalo se tehdy právo podací i s ostatním zbožím kostel-
ním, kteréž klášteru náleželo, v majetek zde usedlým vladykám. Že však z té doby pramen

spolehlivých se nedostává, nejsme s to najisto postaviti osoby, které byly v držení Vav�ince. 
Ale již po�átkem XVI. století vyskytuje se Vav�inec p�i statku Chmelišti a náležel tudy ke 
statku ratajskému,1648) nebo� p�i r. 1528 se praví: Václav Rabmhap, rytí� ze Suché, prodal pan-
ství ratajské i s d�dinami Chmelišti a Vav�incem1649) s podacím kostelním, které on, rytí� Vác-
lav Rabmhap p�ikoupil od Krištofa z Udim�, majitele Žíšova a p�ivt�lil k panství svému rataj-
skému.1650) Brzo po té koupil celé zboží rytí� Ladislav Malešický z �ernožic. A tak z
stal 
Vav�inec i dále p�i zboží ratajském, nebo� p�i prodeji Rataj Benign� Kate�in� z Lobkovic i ješ-
t� Frydrychu z Talmberka dne 20. zá�í 1636 (vklad) byl Vav�inec v soupise statku toho.1651) 
Od té doby sdílel osudy panství ratajského až do roku svobody. 
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Vav�inec má faru, školu; poštou náleží do Církvice kou�imské, telegrafní a �etnickou stanicí i 

zdravotním obvodem do Uhl. Janovic. Nejbližší nádraží jsou Hat� na míst. dráze Kolín-�er�any. 

VES NOVÁ. 

Západn� Uhl. Janovic asi 3 km p�i silnici �ernokostelecké leží osada Ves  No vá. Rozpro-
stírá se na místní odbo�ce silnice �ernoblatské ve výši asi 400 m n. A. Z Hory Kutné po�ítá se 
sem 21 km stranou jihozápadní. Nová Ves má dnes 33 pop. �ís., ve kterých žije 189 obyv., ve-
sm�s náboženství katolického. R. 1844 bylo zde 30 dom
 a 190 obyv.1652) 

Domy stav�ny jsou ve dvou rovnob�žných �adách, mezi kterými vedena jest silnice a �a-
dami t�mito utvo�ena obdélníkovitá náves. U každého domu jest zahrada s oby�ejným ovoc-
ným stromovím. Stav�ny jsou z tvrdého materiálu a jejich starý doškový kryt se v poslední do-
b� zam��uje taškami. Starých staveb tu není a kroj i nábytek zmodernisován. 

Hlavní živností obyvatelstva jest zem�d�lství. Chudší lid chodí na práci ke dvoru �erno-
blatskému a uhlí�skojanovickému. Doma se hospoda�í na zdejší pom�ry velmi intensivn�. 

Nejstarší rodiny jsou rodina Brožova, �uchalova, Hudcova, Hudkova a Povejšilova. Mlá-
dež škole odrostlá z
stává dílem p�i svých rodi�ích a ostatní jde do v�tších m�st na �emeslo a 
také se pak v místech t�ch usazuje. I dívky tak �iní. Jdou na služby do Prahy a do Vídn� a má-
lokterá se odtud vrací. 

Obecního majetku osada novoveská nemá. Vým�ra celé obce jest 109 ha 60 a a p�ímé dan�
platí 616 K 84 h. Jména tratí: Švamberk, Mýtka a na Hrani�kách. Deš�
 hojn�, nejv�tší po�et 
srážek na ja�e a v lét�. Bou�e silné v m�síci �ervenci a srpnu. Krupobití �asté, ale neškodné. V 
r. 1840 m�la Nová Ves 36 dom
 s 215 obyv. a 2 rodinami židovskými. Také tu byla kr�-
ma.1653) 

D�jiny. Nová Ves již názvem svým ukazuje, že nenáleží mezi starobylé osady, nýbrž že 
založena v �asech dozírných. �teme, že byla Nová Ves založena r. 1793.1654) A pon�vadž celé 
okolí tehdejší bylo v majetku zboží �ernoblatského, tož m
žeme sm�le tvrditi, že osada tato 
založena byla na míst� n�kterého 421pustého nebo kmetcího dvora, o nichž �asté zmínky v d�-
jinách statku �ernoblatského se �iní. A kol dokola prostírají se pozemky náležející ješt� dnes k 
�ernému Blátu. (Také možno p�ipustiti, že pozemky, na nichž povstala tato osada, náležely ke 
dvoru ostašovskému, kterýž r. 1792 zrušen a rozprodán.)1655) 

Toto zboží bylo král. fiskem prodáno r. 1623 Market� Tr�kovn� z Lípy,1656) která se pro-
vdala za Ji�íka z Talmberka pána na Hrazených Ratajích a tomu Marketa p�inesla je v�-
nem.1657) Tak dostalo se zboží toto ke zboží ratajskému, na jehož pozemcích vznikla koncem 
XVIII. stol. osada nová, které dáno jméno Ves  Nová.

A tato osada na blatských anebo na ostašovských pozemcích založená p�ipadla dle stávají-
cích zákon
 v poddanost milostivé vrchnosti ratajské a z
stala tam až do roku svobody a sdíle-
la také osudy její. 

Nová Ves byla p�iškolena do Uhl. Janovic a když r. 1896 z�ízena škola ve Sta�kovicích 
byla sem p�iškolena, ale r. 1906 byla odtud vyškolena a op�t do Uhl. Janovic p�iškolena. Fa-
rou, poštou, telegr., �etnickou stanicí i zdravotním obvodem náleží do Uhl. Janovic. Nejbližší 
nádraží je v Uhl. Janovicích na dráze Kolín-�er�any. 

VESCE. (VESTEC.)

V jižním sm�ru z Uhl. Janovic 7,5 km vzdálen� leží p�i silnici kácovské poblíž osady Ne-
chyby asi 450 m n. A. dv
r Vesce, jinak v lidu nazývaný Ves tec .1658)

Když Frant. Václ. z Manšwertu a Helfenburka prodal na Rovensku roku 1697 sv
j statek 
Vesce, ves a tvrz, bylo ve smlouv� po prvé psáno Vestec.1659) Od té doby vyskytovalo se 
jméno to ob�as a nechybíme, �ekneme-li, že takovým zp
sobem i u nás (snad i od N�mc
) 
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Vestec byl pojmenován. Tento poplužní dv
r má své jméno po zakladatelích a po sídle vladyk 
z Vesce, o kterých se již v XV. v�ku v listinách �iní zmínka. V XVI. století byl v držení Vesce 
vladyka Petr Veska z Vesce a ten sob� dal zboží své vložiti do desk zemských.1660) Po jeho 
smrti d�dili zboží otecké d�ti Martin, Jan, Marie, Eva a jejich strýc Václav Veska z Vesce. Po-
pl. dv
r ve Vesci obdržel r. 1550 Martin;1661) ten r. 1570 zem�ev zanechal zboží své d�tem Ja-
novi a Duchkovi. Eva, jejich teta a dcera Petrova, zdvihla se proti nim a cht�la, aby jí podíl ot-
covský i strýcovský vyplatily. 

R. 1575 se Jan a Duchek s tetou Evou smí�ili, také vypo�ádali a popl. dv
r Vesce sob� po-
drželi. Teta Eva však m�la jednu výminku splniti, totiž zaplatiti 5 kop v�na Ann�, vdov� po 
Martinovi Veskovi z Vesce a to roku následujícího také vykonala.1662) 

R. 1448 bojovali Petr z Vesce a Van�k z Vesce p�i dobytí Prahy s Ji�íkem z Pod�brad1663) 
a Karel z Vesce na Kraso�ovicích sv�d�il 11. dne m�síce listopadu r. 1512 p�ed komor. sou-
dem Janu Kácovskému z Olbramovic.1664) Jsou-li tito sp�ízn�ni s rodinou držitel
 tohoto zboží 
veseckého, nelze ni�ím doložiti. 

422R. 1604 p�ipadl popl. dv
r Vesce Adamo vi  Slavatovi z Košumberku ke statku �estin-
kostelskému1665) a pozd�ji dostal se v držení zboží kácovského a tu z
stal již až na naše �asy. 
P�ed r. 1421 jest dv
r Vesce za�azen ve statcích svatoprokopských na Sázav�; zdali to jest po-
pl. dv
r, o n�mž práv� píšeme, Krásl sám nem
že zjistiti.1666) 

Dv
r Vesce náleží k obci zbizubské; p�iškolen je do Podvek, ale mládež tamní navšt�vuje 
nyní exposituru zbizubskou, farou pat�í do Rataj, poštou a telegr. do Uhl. Janovic, �etnickou 
stanicí a obvodem zdravotním do Kácova. Nejbližší nádraží je Nový Dv
r u Rataj na místní 
dráze Kolín-�er�any. 

VÍSKA, 

dv
r, p
l hodiny z �estína sm�rem jižním, p�i okr. silnici �estínsko-ji�ické, ležící ve výši 
asi 450 m n. A., tvo�í s osadou Kn�ží a �enovicemi katastrální i politickou obec. (Celý katastr 
vykazuje 695 ha 42 a 28 m2 a platí 3318 K 53 h p�ímých daní. 

D�jiny. �enovice držel v XV. století Jind�ich Popel z Vesce, a k osad� té náležel poplužní 
dv
r zvaný Víska. Týž prodal d�dictví své 13. �ervna 1489 Slavatovi z Chlumu a Košumber-
ka, pána na �estin� Kostele.1667) B�hem �asu dostala se Víska i s jinými statky k panství zru�-
skému.1668) Bohuslav Kalenický z Kalenic, pán na Zru�i, prodal r. 1547 svému bratru Jáchy-
movi díl statk
 otcovských a v díle tom byl mezi jinými i popl. dv
r Víska.1669) 

423Jáchym zem�el r. 16091670) a p�ed smrtí svou r. 1608 dne 15. m�síce �ervence prodal 
Vísku Karlu �ejkovi z Olbramovic a na Kácov� a p�ipojil ji ku svému statku, kamž náležela až 
do r. svobody1671) a sdílela slasti i strasti statku tohoto. 

Víska náleží školou, farou, �et. i telegr. stanicí i zdravotním obvodem do �estína. Nejbližší 
nádražní zastávka jsou Chabe�ice na dráze Posázavské. 

VLKOVÁ. (VLKOV.) 

Z Uhlí�ských Janovic 7 km jižn� leží p�i odbo�ce okr. silnice do �estína vedoucí ves Vl-
ko vá - jinde také Vlko v1672) zvaná. Z Hory Kutné po�ítá se tam 26 km. V osad� této jest 38 
pop. �ís. s 232 katol. a 2 židov. obyv. V r. 1787 bylo tu jen 18 pop. �.,1673) r. 1848 bylo 24 pop. 
�. s 165 obyv.,1674) r. 1890 bylo zde 41 pop. �. s 245 ob.1675) a r. 1900 39 dom
 s 244 obyv.1676) 
Domy rozestaveny jsou po zahradách bez ladu. Stav�ny jsou z materiálu m�kkého, nov�jší již 
z tvrdého. Spodní �ást z kamene a cihel. Kryty jsou došky a mnohé mají lomenice s kab�inci 
bez nápisu. 

Taškami kryto je 6 �ísel. U �ís. 12. jest zachovaný, a� již p�estavovaný starý vjezd. V za-
hradách p�stují se všecky druhy ovoc. strom
. P�kné stromo�adí u silnice a malé sady u �. 12. 
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a 18. Nábytek i od�v zmodernisován, a� ješt� ku konci min. století se �eský starý ráz nábytko-
vý zachovával. 

Nejstarší rodiny jsou rodina Smolíkova, Bohabojova (p�es 200 let), Vernerova, Sadílkova 
a Jav
rkova. V r. 1781 byly tyto nejstarší rodiny: Bohabojova, D�douškova, P�enosilova, Pe-
routkova a Adamova.1677) 

Hlavní zam�stnání obyv. jest zem�d�lství, nádenictví a �emeslo; jsou zde obuvníci, krej�í, 
zedníci, tesa�i a truhlá�i. V zim� kácí lid v lesích d�íví palitelné, s kterým jezdí se na trhy do 
m�st a m�ste�ek; dívky a ženy pletou karkulky, kabátky a vykonávají i ostatní domácí práce. 
Mládež škole odrostlá z
stává doma p�i hospodá�ství, nebo jde do služby a na �emeslo. 

Majetek obce m��í 14 ha 34 a 26 m2 pozemk
, z nichž se platí 36 K daní. Vým�ra celé 
osady jest 180 ha 31 a 38 m2, za n�ž se odvádí ro�n� 800 K 36 h p�ímé dan�. Luk není mnoho, 
ale v nížinách se racioneln� p�stují. 

Ve Vlkové bylo r. 1690 p�t usedlých sedlák
, 2 chalupníci a 1 zahradník (domká�) a m�li 
celkem 226 korc
 polností, z nichž osévali 65 ozimem a 62 ja�í; ostatní byly úhory, lada a po-
rostliny. M�li 7 ko�., 6 vol. potah
, 27 krav, 22 jalovice, 63 ovce a 24 prasata. Chalupa Nová-
kova m�la 11 korc
, ale bývala posázena �erným lesem a t�ch les
v se ujímala vrchnost ká-
covská.1678) 

D�jiny. V osad� vlkovské stávala již v nejstarší dob� tvrz, po které dnes není ani stopy. 
Stávala pravd�podobn� na dnešním pop. �. 10. Byla sídlem vladyk Vlkovských z Vlkové a 
Dálkovic, kte�í dali osad� jméno a to zajisté potvrzuje naši dom�nku, že osada slula Vlková, 
pon�vadž vladykové nepsali se z Vlkova a Dálkovic, nýbrž z Vlko vé a Dálkovic. 

424A tuto dom�nku potvrzuje Aug. Sedlá�ek, když praví, že Vlkov ves blíže Uhl. Janovic 
se zove Vlková,1679) A v kutnohorské památní knize p�i r. 1359 zaznamenáno, že Purkhart 
hrab� z Maidburku prodal se svolením císa�e Karla Malešov a Vlkovou  klášteru sedlecké-
mu.1680) Lze tedy Vlkovou po�ítati mezi starobylé osady s tvrzí nepochybn� již nejmén� z 
XIII. století. 

V Arch. �esk. �teme: „R. 1511 dne 6. listopadu Prokop z Vlkové sv�d�il proti p. �í�an-
skému na Podmokách, že bral z lidí p. Michala Slavaty na �estin� Kostele platy a je pánu ne-
odvád�l. Tak vzal od Duba z Kasanic 3 kopy a VIII. gr. a neodvedl je. A Jíra Fu�ík z Vlkové 
praví: „Jest mi to v pam�ti, že jsem dal p. Václ. �í�anskému, když u našeho pána byl purkra-
bím, 54 gr. bílých. Z toho mne neupomínal nikdy až teprv.“ A Ji�ík z Vlkové vypovídá: „Že 
jsem dal p. Václ. �í�anskému, purkrabímu p. Michala Slavaty, XX.ti groš
v bílých a on mi 
jich zap�el. Potom sem na� sviedomie uvedl, že mi se seznal.1681) 

R. 1527 byl zboží kolínského písa�em Jan Vlkovský, za n�hož v�ž zámecká byla tak chatr-
ná, že hrozila sesutím. Vlkovský žádal 1529 komoru, aby sem vyslala Mistra Benedikta (Rey-
ta), nebo n�kterého jiného mistra, aby ji ohledal.1682) Koho sem komora skute�n� poslala, není 
zaznamenáno. 

R. 1537 s�ati jsou v Praze na Poho�elci Jaroslav Kapoun ze Svojkova, pán na B�runi�kách 
a Jan Vlkovský z Vlkové, že cizí kšaft zfalšovali, a co jiným kšaftováno bylo, to pro sebe na-
psali.1683) Bylo p�i tom lidu drahn� tisíc a od�nc
 300. Byl-li tento Vlkovský sp�ízn�n s rodi-
nou vladyk zdejších, nelze zjistiti. Ale t. r. byl tento Jan Vlkovský z Vlkové pánem popl. dvora 
ve Verný�ov� na Malešovsku.1684) Soudíme z toho, že byli tito dva Janové osobou jednou. 

Jak dlouho byli Vlkovští pány a sed�ním na Vlkové, nelze zjistiti, nebo� se již dále nedo-
stává zpráv. Ale Vlková byla již v XVII. století bez tvrze a za�azena v téže dob� k statku ká-
covskému a sdílela pak osudy jeho až do roku svobody. (Ostatek viz Kácov.) 

Pokoutn í  ško la .  

V �asech josefinských byly zakládány školy ve m�stech a m�ste�kách. Vesnicím se málo 
jen škol dostalo. A tak d�ti venkovské chodily 1-2 hodiny cesty do škol m�stských. Vlkovští 
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posílali d�ti své bu	 do �estína, nebo do Uhl. Janovic aneb i do Rataj. 

Jaká to byla návšt�va, lze si každý domysliti; proto již záhy na po�átku XIX. století po-
mýšleli ob�ané z Vlkové, aby si po�ídili školu vlastní. A pon�vadž se jim nijak nezda�ilo, aby 
milostivá vrchnost školu z�ídila, u�inili tak mezi r. 1815 až 1820 sami. Založili si pro své d�ti a 
pro d�ti hroznické ško lu  výsadní  � i l i  po koutn í . 

O p
vodu školy té nemáme žádných zpráv, teprv od r. 1843, ve kterémžto roce p�ijata do 
školy této mládež z osady boštické, Nov. Nespe�ic a Kobláska. V r. 1845 a 46 p�ijata mládež z 
Vesce, ze Zbizub, Opatovic a z Chalup, roku 1847-48 z Majelovic, Opatovic a Makolusk, tak-
že v tomto roce byla škola rozší�ena na dv� t�ídy. Poté p�ijaty d�ti z Nechyby Kácovské, ze St. 
Hutí, z Kochanova a Dol. Mlýna. 

425Prvním známým u�itelem byl Jos. Hofman, o n�mž ovšem není zprávy, kdy tu nastoupil 
a kdo p�ed ním zde u�iteloval. Teprv jeho nástupce Josef Houfek pobyl zde od r. 1842-56. Je-
mu d�kovati dlužno za zprávy o škole této, pon�vadž po�al psáti soupis  žactva  a  t � ídn í  
výkazy. Houfek byl již asi u�itelem, pon�vadž se psával „Exp on.  Schulgehi l fe“ a po r. 
1850 výsadní  u� i t e l  a po r. 1856 psal se pouze u� i t e l . Jaké bylo vzd�lání jeho p�edch
d-
c
, o tom není ni�eho známo, ale Houfek byl již zajisté kursista seminá�e ji�ínského nebo krá-
lovéhradeckého. R. 1856 odešel do Podvek domnívaje se, že tam se mu lépe povede nežli ve 
Vlkové. Po n�m následoval Antoš Kaubek, kterýž tu prodlel do r. 1863. Tímto rokem byla 
škola uzav�ena a Kaubek odešel prý do své rodné obce.1685) 

St
jž zde výpis z t�ídních výkaz
 této školy: 
 Po�et žák
  Po�et žák
  Po�et žák
  Po�et žák


Škol. r. ve dny 
všední

v ne-
d�lní 

Škol. r. ve dny 
všední

v ne-
d�lní 

Škol. r. ve dny 
všední

v ne-
d�lní 

Škol. r. ve dny 
všední

v ne-
d�lní 

1842-3 22 19 1847-8 83 6 1852-3 68 16 1857-8 výkaz není 
1843-4 36 21 1848-9 89 25 1853-4 86 19 1858-9 57 16
1844-5 36 20 1849-50 výkaz není 1854-5 65 20 1859-60 60 15 
1845-6 41 21 1850-1 60 23 1855-6 61 23 1860-1 40 14
1846-7 36 17 1851-2 56 12 1856-7 66 18 1861-2 61 16

426a na konci výkazu p�ipsal u�itel Kaubek: „Konec ško ly.“1686) Touto poznámkou není mí-
n�n konec škol. roku, nýbrž úplné uzav�ení této školy pokoutní, pon�vadž t. r. byly ob� osady, 
totiž Hroznice i Vlková p�iškoleny do Uhl. Janovic. Ale sem mládež do školy v
bec nechodila, 
jednak pro p�ílišnou vzdálenost, jednak pro spory, které v Janovicích byly o stavbu budovy 
školní.1687) 

U v�ci stala se r. 1863 náprava. Obci majelovické bylo povoleno z�íditi novou jednot�. 
školu a sem byla Vlková p�iškolena, což trvá dosud. 

Vlková - víska s kr�mou a židovskou rodinou, byla až do konce XVIII. století p�ifa�ena do 
�estína,1698) pozd�ji do Rataj a nyní náleží farou, poštovní a telegr. stanicí do Uhlí�ských Ja-
novic, zdravotním obvodem do Kácova. Nejbližší nádraží jsou Uhl. Janovice na dráze Kolín-
�er�any. 

VRANICE. 

Pon�kud severozápadn� od Kácova 4 km leží 400 m n. A. ves Vranice. Jižn� obce pramení 
pot
�ek, který se ústí do podveckých pramen
 a s nimi za Pelíškovým mostem do Sázavy. Na-
de vsí vypíná se vrch La�ný 446 m n. A. a v okolí jsou ješt� mnohé bezejmenné vrchy, kteréž 
dosahují také téže výše. 

Vranice mají 45 dom
, až na jeden všecky p�ízemní, zd�né a n�kolik ješt� zcela d�ev�-
ných. Kryty jsou taškami, šindelem a došky; v nich bydlí 267 obyv., z nichž jest p�t rodin 
evang. reform. (15 �l.) Nejstarší rodiny jsou zde rodina �ervova a Tichých. Roku 1848 m�ly 
Vranice 36 pop. �. se 192 obyv. a sluly již vesnicí.1689) 

Obec rozd�luje se na Ho�ejší a Dolejší �ást, ale rozd�lení to není nijak patrné. Za vsí stojí 
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dv� kapli�ky; jedna na stranu otrybskou, druhá na stranu kácovskou. 

Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím a nádenictvím, poskrovnu jen �emeslem. Lid málo �te a 
mládež škole odrostlá z
stává doma, nebo jde do služby a na �emeslo. O vzd�lání další se málo 
stará. 

Obecní jm�ní záleží z obec. domku (pastouška), polí, luk a les
 ve vým��e 10 ha 35 a, za-
�ež odvádí se p�ímé dan� 38 K 69 h. Celá obec má vým�ry 402 ha 50 a a platí p�ímých daní 
1480 K 97 h. Jména tratí: La�ný, Dudek, Závodí, Rokli�ky, Skalky, Ohrádka, Štadli�ky, 
Stádlo, Záseky atd. Dešt�, bou�e a krupobití p�icházejí od západu, ale jsou neškodné. 

Obilí se da�í tak jako v celém okolí, pole jsou dob�e obd�lána, ale na luka se zapomíná. 
Hlavní plodina je zde žito, oves a brambory. Ovocnictví není na stupni dokonalosti; za to lesní 
stromoví se velmi ú�inliv� p�stuje - ovšem jen stromy jehli�naté. 

O obchodu a pr
myslu nelze mluviti: schází� zde prost�edky komunika�ní. Obec vlastní 
silnice ješt� nemá, spojení s okr. silnicí je nedostav�no. Poblíž obce vedla za starodávna zem-
ská stezka k Pelíškovu mostu. 

�ízení obec. jako v jiných obcích bylo p�ed r. 1848 patrimonální. �ást obce náležela k 
dominiu kácovskému, �ást k šternberskému a ostatek byli svobodníci kraje kou�imského I. 
�tvrti.1690) 

Ke Kácovu náleželi r. 1715 �ty�i sedláci a to Mich al  Š t rouner  (91 str. polností), Mar-
t in  S teyskal  (29 str.), J i � í  Kubín  (61 str.), Jan  Kubín  (33 str.). Celkem m�li 8 ko�., 6 
vol. pot., 11 krav, 13 jalovic, 28 ovcí, 6 sviní a 3 kozy. Josef Wajgrt, ková� a Lukáš Miškov-
ský, šenký� pod šibenicí, oba kácovští poddaní.1691) K panství �eskošternberskému náleželi r. 
1717 také 4 poddaní sedláci, a to: Havel  Pavl
 ,  Jan  Houdek ,  Matouš  a  Matoušek. 
M�li celkem 164 str. a 1 v�rtel polností, z nichž osévali 65 ozim. a 73 ja�í; 427m�li 7 pot. vol., 7 
krav, 7 jalovic, 19 ovec a 6 prasat.1692) R. 1725 náleželi k tomuto panství toliko dva sedláci. 
Ad am Ulr i ch  m�l grunt za 80 kop míš., p�i n�m bylo 22 korce polí a luk na 2 vozy sena. 
Nový zápis r. 1750 na Mat� j e  Ulr i cha  a jeho manželku. To máš Li ška  m�l 22 str. pol. a 
ošacován na 80 kop míš. Na t�chto gruntech zapsáno ½ železné krávy a kantorovi do Rataj 1 
snop žita a 1 snop ovsa. Nový zápis r. 1765 na Jana  Ul r ich a také na 80 kop gr. ošacován. 
Ulrich vystav�l si na svém pozemku chaloupku a roku 1792 zem�el. Chaloupka p�ešla na man-
želku jeho Annu provdanou za Prokopa Nepraše. 

Svobodníci vrani�tí, kte�í m�li titul „královští“ byli r. 1788 tito: J i � í  Po lesn ý, �. 1. (v 
tomto �ísle bydlí žid), Jan  Polesn ý, �. 2, Jan  �erv, �. 3., Václ .  Krá tký �. 4, Pave l  
Krá tký, �. 5., Václ .  Krátký �. 6., Jan  Fi l ip , �. 7. (na obci), Václ .  P ták, �. 9., Mat� j  
Rohá�ek, �. 25., Václ .  Kubát , �. 26., Jan  Polesn ý, �. 27., Fran t .  V lad yka, �. 28. (na 
obci), Fran t .  F i l ip , �. 29. (na obci). Václ .  Miro vský �. 8., mlyná� u Pelíškova mostu, 
To máš Ko� í , �. 17. a Jan  He �man �. 16. u Pelíšk. mostu; všichni t�i poddaní šternberské-
ho panství. Celý katastr vranický obsahoval 432 jitra 562 6�° polí; z �ehož získali toho r. 91 
míru pšenice, 3707 m�r žita, 484 je�m. a 3375 m�r ovsa. Luk m�li 137 jit. 2872/3�° a sklidili 
305,05 ct
 sena, 103,36 ct
 otavy. Les
 jim pat�ilo 64 jit. 903�° a zd�lali ro�n� 51 sáh kubický 
m�k. d�íví. �eskošternberská záduš m�la tu 5 jiter 270�° lesa. Ke kostelu otrybskému (panství 
�eskošternb.) náleželo 1700�° a ke kostelu podveckému (panství ratajské) 16 jiter luk.1693) 

D�jiny. Vranice jsou prastarou osadou. Již roku 1377 koupil zde Ahnik z �estina Kostela 
se svým bratrem Zby�kem, kn�zem, dv
r kmetcí s platem 80 gr. od P�ibyslava z Vranic za 13 
kop gr. �.1694) Kn�z Zbyn�k založil v �estin� Kostele kapli sv. Kate�iny a z�ídil tu �ty�i oltá�-
níky a vykázal jim mimo hojné pozemky i dostate�né platy na lidech na svém statku a Vranice 
jsou ve statku tom jmenovány. Víme, že náležela osada vranická v poddanost k panství kácov-
skému a šternberskému n. Sázavou a že jistá �ást obyvatel
, kterouž jsme slovn� vypsali, nále-
žela mezi svobodníky kraje kou�imského I. �tvrti,1695) tedy obyvatelstvo úpln� svobodné a na 
nikom závislé. 

Na panství kácovské vedeno právo, když byli majiteli synové Jana Tetoura z Tetova Lev a 
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Frydrych a tu byly zapsány také ve zboží tom Vranice, což tu mají1696), k rukám Krištofa Jan-
dorfa z Jandorfu v 1000 kopách.1697) Avšak Krištof nepodržel dlouho zboží tohoto, postoupil 
je rytí�i Janu �ejkovi z Olbramovic a v soupisu byly také Vranice, což tu m�l.1698). 

R. 1454 za panování krále Ladislava všecko zase do starých kolejí se vracelo, a zvláštní 
komise ustanovena, aby zkoušela zápisy na statky, jež od osob r
zných rozchváceny a od císa-
�e Zikmunda na jistých sumách zástavních zapisovány byly; tehdy m�l rytí� Jan �abelický ze 
Soutic zastaveny mimo jiné dv
r kmetcí ve Vranicích.1699) 

Když Václav, syn Jana �ejka z Olbramovic, došed plných let statky d�dil 428a se oženil, 
dal vložiti v nové dsky zem. manželce své Mandalen� ze Solopisk na svém zboží 1000 kop a v 
tom zboží byly také Vranice.1700) 

A zboží kácovské, které pozd�ji bylo v majetku rytí�e Karla �ejky st. z Olbramovic, syna 
Václavova, bylo r. 1624 zabráno, protože �ejka zú�astnil se povstání stav
v a zboží bylo pro-
dáno Janu Verdovi z Verdenberku.1701) Brzo pak byl pánem Kácova Jan Oktavian Vchynský 
ze Vchynic a Tetova, ale ten již r. 1628 prodal zboží Janovi de Vitte z Lilientálu a na Ratajích 
a Vranice byly v soupise zboží toho.1702) Od doby této z
staly Vranice, co ke Kácovu z nich 
náleželo, stále p�i zboží tom až do roku svobody a sdílely d�jiny jeho. 

Druhá �ást Vranic, která od r. 1242 ke hradu Šternberku náležela, byla majetkem pán
 z 
Divišova.1703) Z rodu toho p�ešlo zboží r. 1467 k ruce Zde�ka ze Šternberka, kterýž se proti 
králi Ji�ímu vzbou�il. Král dobyl hradu r. 1468 a daroval zboží šternberské �e�kovi z Kunštátu 
a Burianovi z Lípy; ale vráceno Petrovi, synu Aleše Holického ze Šternberka a 5. prosince 
1541 bylo zboží vranické, což tu m�l, vloženo do nových desk zem. pro Jana Holického ze 
Šternberka,1704) p�i jehož potomcích z
stalo až do vym�ení v�tve Holické ze Šternberka, z níž 
dcera Anna provdala se za Jana hrab�te Götze. Dcera Götzova pojala za manžela hrab�te z 
Roggendorfu, kterýž tu vládl do r. 1760. R. 1841 koupil zboží šternberské Zden�k ze Šternber-
ka, v jehož rodin� se drží dosud. A vesnice Vranice a poddaní sedláci této vrchnosti nesli slasti 
i strasti zboží šternberského do r. 1848, kdy se stali vrani�tí svobodnými, tak jako jejich souse-
dé a spoluob�ané „vran i� t í  svo bodníci“. 

Také se setkáváme r. 1415 s Old�ichem z Vranic, kterýž podepsal (8) list, jímž �eští a mo-
ravští páni domlouvají otc
m sboru kostnického pro upálení M. Jana a v�zn�ní M. Jeronýma z 
Prahy. Pochází-li z t�chto Vranic a byl-li tu také pánem n�kterého dvorce, nemohli jsme se 
dopátrati.1705) 

Vranice p�iškoleny do Kácova. Ale zem. šk. rada v Praze ze dne 5. m�síce srpna 1912 �. I. 
773/1 povolila jednot�ídní exposituru. Vyu�oval tu Bohusl. Janák a Jos. Balbín. Od vypuknutí 
války je neob. a v tuto dobu chodí d�ti op�t do školy mate�ské. Farou, poštou, telegr. i �etnic-
kou stanicí i zdravotním obvodem náležejí do Kácova. Nejbližší nádraží jest Kácov a  So-
b�š ín  na dráze Posázavské. 

VRANÍK. (VRANÍKY.) 

Západn� 3 km Hrazených Rataj a jihozápadn� Hory Kutné 39,5 km p�i samých hranicích 
okr. hejtm. leží na úpatí vrchu Maní  Hory (463 m) a Vrchu  �e �en ického  (430 m) víska 
Vran ík. Východn� odtud jen n�kolik minut vedle zalesn�ného pásma vrch
 vine se k�ivola-
kým tokem �eka Sázava a t�sn� p�i levém b�ehu jejím vede dráha Posázavská, kde založeno 
nádraží Led e�ko . 

Ve Vraníku jest 5 pop. �ísel, ve kterýchž žije 38 obyv. vesm�s katolík
. Domky stojí po-
r
znu v zahradách, ve kterých také se p�stuje stromoví. Jsou stav�ny z tvrdého materiálu, ale 
kryty došky. 

Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím a nádenictvím. V zim� zd�lává v panském lese d�íví 
stavební i palitelné. Mládež škole odrostlá, která p�i otcové živnosti nez
stane, jde zpravidla 
do služby a na �emeslo. Nábytek i kroj moderní. Nejstarší rodina zove se rodina Richtrova. 
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429Obecní majetek záleží z pozemk
 161 a 63 m2, za n�ž se odvádí 3 K 31 h daní; vým�ra 

celé obce obnáší 33 ha 13 a 42 m2, za n�ž se platí 95 K 40 h daní p�ímých. 
R. 1710 byla víska celá zpustlá a opušt�ná. Vrchnost založila a vystav�la „na samot�“ dv�

chalupy a usadila tu dva sedláky Tomáše Lišku a Martina �ervinku, a dala každému 36 str. 
pozemk
. Ti osévali ozimem 10, ja�í 6 korc
 a m�li 4 voly, 2 krávy, 2 jalovice a luk na 2 vozy 
sena.1706) 

R. 1734 byl „na  Samot i e ,  j en ž s lu je  Vran ík“ jeden sedlák, jménem Jan Vraník. V 
majetku jeho bylo 35 str. pozemk
, z kterých oséval ozimem 11, ja�í 7, a m�l 2 potahy volské, 
3 krávy, 2 jalovice a 3 prasnice.1707) 

V katastru josefinském uvádí se r. 1785 5 ob�an
: Ul r ich ,  Chlu mský,  V yhn ánek,  
Hošek  a  He jn ý. Jejich trati pozemk
 zvaly se: nad Požárem, pod Vraníkem, u Palouku pas-
toušího, u B�lokozelské cesty a les u Žákovy hory a Horka.1708) 

D�jiny. Ve XIV. a XV. století byl ve Vraníku dv
r kmetcí s platem a náležel r
zným maji-
tel
m panství ratajského, ale ovšem se nikde o n�m zvláštní zmínka ned�je. Teprve v XVI. sto-
letí zaznamenán v majetku Jana �abelického ze Soutic. 

Po jeho smrti d�dil statky otcovské syn Prokop, kterýž r. 1538 zem�el. A manželka jeho 
Johanka, roz. Rendlová z Úšavy, dala sob�, jako poru�nice nezletil. dítek, vložiti v nové dsky 
zem. r. 1543, vedle kšaftu svého † manžela Prokopa celé d�dictví, v n�mž také nalézal se kme-
cí dv
r Vraník s platem a c. t. m.1709) tak, jak toho p�edkem Janem �abelickým ze Soutic, po-
tom Prokopem synem jeho a ona, po nich v pokojném užívání a držení byla.1710) V XVII. sto-
letí nacházíme Vraník p�i zboží kácovském, kteréž r. 1634 koupila Benigna Kate�ina z Lobko-
vic od Anny z Glouchova (vklad 14/4 1636),1711) ale Rataje s mnohým jiným zbožím ješt� toho 
roku 20. zá�í prodala Frydrychovi z Talmberka J. M. C. rad�, presidentu nad apellacemi, mís-
todržiteli a nejvyš. komorníku král. �eského za 70.000 zl. rýn.1712) a ve smlouv� o koupených 
statcích byl Vraník dv
r s platem. Od té doby z
stal Vraník spojen až do roku volnosti se zbo-
žím ratajským a d�je jeho splynuly s d�jinami zboží tohoto. 

Vraník náleží školou do �e�enic (škol. okr. benešovský), farou, poštou, telegr. i �etnickou 
stanicí a obvodem zdravotním do Rataj. Nejbližší stanice železni�ní jest Lede�ko na místní 
dráze Kolín-�er�any. 

ZALÍBENÁ. 

Jihozápadn� z Hory Kutné 29,5, jihovýchodn� od Hraz. Rataj vzduchovou �arou 4, po sil-
nici však 7,2 km, leží na úpatí vrch
 � ihad la  (458 m), T
mo vky (416 m) a  Sv.  Havla  
(486 m n. m.) osada Zal íb ená. N�kolik minut odtud na východ te�e pot
�ek Podvecký, který 
nese vody své do potoka Vranického. Osadou prochází silnice od Podvek a rozd�luje se tu na 
Rataje, Otryby a na �eský Šternberk. Jiných komunikací není. 

V Zalíbené bydlí v 8 pop. �ís. 39 obyv. katolík
. V roce 1848 bylo zde 5 pop. �ísel s 30 
obyv.1713) a v r. 1870 v 7 pop. �. 54 obyv.1714) Nejstarší rodinou je zde rodina Pudilova. Domy 
v malé osad� této jsou zd�né, šindelem a došky kryty. Starobylých staveb s lomenicemi a své-
ráznými vjezdy zde není. Ovocné stromoví p�stuje se jen v zahradách a vedle cest bez jakého-
koliv výb�ru. 

430Osada nemá obecního jm�ní žádného. Celá osada platí 182 K 35 h p�ímých daní. Jména 
tratí: u �ís. 6. �íká se pod Hrází, pod Náhonem, Koudelka, Rybní�ek, Kolhaus atd. Na polích 
vyorávají se odpadky z barevného skla. Dešt�, bou�e i krupobití p�icházejí hlavn� od západu, 
ale jsou neškodné. 

Hlavní zam�stnání obyvatelstva jest polní hospodá�ství, nádenictví a práce v lese. Mládež 
odrostlá - až na malé výjimky - z
stává doma, slouží, nebo se v�nuje �emeslu. 

D�jiny. Zalíbená jest osadou mladší, pon�vadž byla p
vodn� jen dvorem poplužním,1715) 
který náležel i s Podveky ke zboží kácovskému, jehož majitelem byl Jan �ejka z Olbramo-
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vic.1716) Tento Jan �ejka prodal n�které statky hrab�ti Sezimovi z Vrtby a ten daroval je svému 
vnuku Václ. Holickému ze Šternberka, kterýž je p�ipojil ke zboží �eskoštenberskému.1717) 

R. 1765 koupila Podveky, dv
r v Zalíbené i s lesem Ušálkem Maria Teresia, vévodkyn�
Savojská roz. z Liechtenštejna a p�ivt�lila je k svému zboží ratajskému.1718) 

P�i dvo�e v Zalíbené byly již asi p�ed 200 léty skelné huti,1719) po kterých není dnes ani 
stopy, ale památky se po nich velmi �asto nalézají, nebo� se dosud vyorávají odpadky skelné, 
odlitky skla barevného a kusy panví a j. v. A polní tra�, na kterém asi huti stávaly, zove se ješ-
t� dnes zkomoleným jménem „Kolhaus“ = Glashaus.1720) 

R. 1792 byl dv
r zalíbenský zrušen a na sedm usedlostí rozprodán.1721) Dnes rozmnožil se 
po�et na 8 �ísel. Dnešní pop. �. 1. a 2. upravena jsou na býv. poplužním dvo�e. �íslo 1. náleže-
lo Václavu Kmochovi a �. 2. Josefu Kolá�ovi. �ís. 3. p�ipsáno jako spole�ný domek k �. 1. a 
2., �. 4. náleželo k �. 1., �. 5. bylo majetkem Josefa Pudila, �íslo 6. Fr. Kmocha a �. 7. domek 
náleželo k �. 2. Dnes je �. 1 majetkem Jana Šourka, �. 2. prodal již r. 1884 notá�skou smlouvou 
Jos. Kolá� Frant. Vlasákovi.1722) �íslo 5. prodal Josef Pudil v majetek lichtenštejnský a jest 
nyní hájovnou. Nov� p�ibylo �. 8., které sob� vystav�l na svém pozemku Josef Pudil a postou-
pil ho Josefu H
lovi. (Dle zprávy obec. ú�adu podveckého.) 

Zalíbená byla již r. 1831 konskribována jako osada, kdežto d�íve byla vždy samotou zvá-
na.1723) Další d�jiny Zalíbené jsou více mén� spojeny se zbožím šternberským, kácovským a 
kone�n� i ratajským, ku kterémuž do roku svobody náležely.

Zalíbená náleží k polit. obci podvecké, farou, poštou, telegrafem, �etnickou stanicí i zdra-
votním obvodem náleží do Rataj. Mládež chodila až do r. 1844 do školy ratajské, od té doby 
p�iškolena Zalíbená do Podvek.1724) Nejbližší stanice železni�ní jest Nový Dv
r u Rataj na 
dráze Kolín-�er�any. 

ZBIZUBY. 

Na po�átku malého úvalu, kon�ícího u mlýna chobotského blíže Kácova roztomilým údo-
lí�kem, rozkládá se p�i silnici kácovské vesnice Zbizub y. Leží 483 m n. A, vzdálena z Hory 
Kutné 26,5 km jihozápadn� a 7,5 km skoro týmž sm�rem z Uhl. Janovic. �ítá 44 pop. �ísel s 
334 obyv., z nichž je 11 evang. reform. Domy stav�ny z kamene, kryty došky a taškami, stojí v 
�adách, tvo�íce náves a ostatní jsou rozestaveny v zahradách por
znu. V zahradách se p�stuje 
ovocné stromoví všeho druhu. 

431Majetek obecní obnáší 16 ha pozemk
, z nichž se platí 30 K 85 h p�ímé dan�; majetek 
celé obce 382 ha 50 a za n�ž se odvádí 1254 K 75 h. 

Nejstarší rodiny jsou rodina �uchalova (skoro 200 let), Holubova, Lehkých, Kettnerova a 
Lejnarova. Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím a nádenictvím. Mládež škole odrostlá v�nuje se 
oby�ejn� povolání rodi�
, nebo jde do služby a na �emeslo. 

R. 1600 m�ly Zbizuby mimo popl. dvoru, 1 sedláka, 1 stavení selské vyho�elé a 2 chalup-
nické. Sedlák m�l 52 korce pozemk
, z nichž oséval 10 ozimem a 8 ja�í. M�l 2 pot. volské, 3 
krávy, 3 jalovice, 2 ovce a 2 svin�.1725) R. 1617 byly tu dva sedláci Václav �uchal a Ji�í �u-
chal. Prvý m�l 44 korce, 9 orných, 5 lad a 29 pustých, a luk pod 4 vozy sena. Statek byl proša-
covaný 2. dne m�s. ledna 1726 na 160 kop gr. míš. a zapsán byl Václ .  �uch alo vi  s p�ísl. 
Chalupa �uchalovská prošacována 2. dne m�s. ledna 1726 na 80 kop gr. míš, a p�ipsána J i -
� ímu �uch alo vi . Velikost chalupy v zápise vynechána. Také tu byli 2 zahradníci (domká�i) 
bez polí.1726) 

R. 1652 byli tu 3 sedláci, jeden nov� usedlý, jeden poho�elý (ostává v n�m podruh Jan �e-
pelák, pole leží ladem), 4 pusté grunty selské, 1 chalupník usedlý a 1 chalupa pustá. M�li 355 
korc
 polí, z nichž osévali 46 ozimem a 33 ja�í. Ostatek lada a porostliny. Ve vsi bylo 7 potah

ko�., 6 volských, 16 krav, 15 jalov., 34 ovce a 18 sviní.1727) R. 1669 bylo tu 11 usedlík
 a m�li 
252 str. pozemk
; osévali 58 str. ozimem, 46 ja�í. M�li 11 ko�., a 2 vol. potahy, 11 krav, 5 ja-



  276 
lovic, 15 ovec a 7 sviní, luk na 5 voz
 sena. (Dva usedlíci v tomž roce sb�hli a vrchnost grunt

se ujala.1728) 

432D�jiny. První písemné zprávy o Zbizubech zachovaly se nám z XIII. století, když byly 
sídlem vladyckým, na n�mž r. 1295 sed�li Slávek a Jan vladykové ze Zbizub a ti obcházeli z 
na�ízení císa�ského hranice zboží ratajského.1729) R. 1374 p�ipomínají se brat�i Markvart ze 
Zbizub a P�ibík z Podvek, jako patroni kostela podveckého.1730) 

U Ortha a Sládka �teme, že Beneš a Ond�ej brat�i Rohá�ové z Libun� koupili r. 1382 n�-
které d�diny ve Zbizubech.1731) (Ond�ej, �e�ený Rohá�, rád se také psávat ze Zv�stova.)1732) Z 
jednoho tohoto bratra pošel onen v�hlasný Jan Rohá� z Dubé a na Sion�.1733) Na jiných d�di-
nách �i kmetcích dvorech ve Zbizubech sed�li r. 1517 brat�i Václav a Jan z Podvek. Jan z 
Podvek na Zbizubech žádal 1. dne m�síce �ervna toho r. purkmistra, radu i vší obec m�sta Kú-
�ím�, aby jeho �lov�ku Duchkovi, kr�má�i, zadost u�in�na byla za v�c neslušnou, nep�átel-
skou, ba pohanskou, která se mu stala v dom� Vratíkovu. Žádá, aby kr�má�i byla škoda napra-
vena a kon�í svou žádost: „n yní  se  s t a l  po�átek na � lov�ku mém,  snad  b y po to m 
na mn e p � i š lo  skonanie .“ Datum Zbizuby fer. II. post festum Spiritus sancti anno … 
XVII°1734) 

R. 1541 vložili sob� brat�i Václav a Jan z Podvek na Zbizubech v nové dsky zem. dv
r 
kmetcí, což tu mají a jak po otci svém od mnoha let v držení jsou.1735) V druhé polovici XVI. 
století držel popl. dv
r s poplužím ve Zbizubech Petr Veska z Vesce a týž si jej dal i s ostatním 
zbožím vložiti v nové dsky zem.1736) R. 1550 d�lili se d�dicové Veskovi z Vesce o zboží otec-
ké a Zbizuby popl. dv
r s poplužím obdržel Jan Veska z Vesce.1737) 

Na jednom kmecím dvo�e s platem p�ed sho�ením desk zem. sed�l Duchek, �e�ený Žalud, 
kterýž p�ešel v majetek rytí�e Malešického z �ernožic, pána na Hrazených Ratajích a ten p�ed 
svou smrtí odkázal jej syn
m Václavu a Petrovi1738) z �ernožic a oni r. 1543 dali si majetek 
ten s p�íslušenstvím vt�liti v nové dsky zemské.1739) 

R. 1552 prodal Jan Veska z Vesce d�dictví své popl. dv
r ve Zbizubech Janu �ejkovi z 
Olbramovic, kterýž jej p�ivt�lil ke svému zboží kácovskému. A týž r. 1554 kšaftem, na základ�
mocného listu císa�e Ferdinanda I. v úterý první po ned�li postní, veškeren sv
j majetek odká-
zal svému synu Václavu �ejkovi z Olbramovic a v kšaftu uvedeny také Zbizuby poplužní 
dv
r, což tu má.1740) 

Václ. rytí� �ejka z Olbramovic zem�el r. 1601 a Kácov poru�il svému synu Karlovi.1741) 
Nový majitel zú�astnil se povstání stav
 �eských a byl za to r. 1624 odsouzen ku ztrát� polovi-
ce svých statk
. I prodána byla tato polovice statk
 4. dne m�s. kv�tna 1623 Janu Verdovi 
svob. pánu z Verdenberku.1742) 

Svob. pán Verde dlouho statku neudržel, nastaly selské bou�e a on prodal statek r. 1626 
panu Oktavianovi Vchynskýmu ze Vchynic a Tetova,1743) pánu na Chlumci a Zásmukách. 

Ani z pán Vchynský z Tetova nepanoval tu dlouho, nebo� již 3. dne m�s. dubna 1628 pro-
dal celé zboží kácovské Janovi de Vitte z Lilientálu, pánu na Ratajích Hrazených a ve smlouv�
byly i Zbizuby, což tu má.1744) 

433Panství kácovské nebylo dlouho s Ratajemi spojeno; Kácov koupila paní Benigna Kate-
�ina z Lobkovic r. 1636 a ve smlouv� byla i �ást Zbizub.1745) Druhá �ást (menší) z
stala p�i ra-
tajském zboží. 

Od té doby z
staly Zbizuby ve spojení nejen s Kácovem, ale i s Ratajemi a d�jiny zboží 
toho jsou i d�jiny Zbizub. Nyn�jší majitel zboží kácovského jest císa� Karel I. 

Zbizuby náležely od r. 1857 školou do Podvek. Výnosem c. k. z. šk. rady pro království 
�eské v Praze ze dne 15. dubna 1911 �. I. 792 obdržely povolení ke z�ízení dvout�ídní exposi-
tury; v níž vyu�ovali: Josef Hála, Václav Vá�a, Old�ich Vodi�ka, Václ. Kubálek, Václav Kon-
vi�ka, Karel Crkal a Rud. Krátký. Po �as války vyu�uje jen ve t�íd� jedné Jan Charvát. Exposi-
tura náleží k mate�ské škole podvecké a místní šk. rada a správa školy z Podvek ji spravují. 

Zbizuby náležejí farou do Hrazených Rataj, poštou do Uhl. Janovic, �etnickou stanicí a 
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zdravotním obvodem do Kácova. Nejbližší stanice železni�ní jest Kácov na míst. dráze Posá-
zavské. 

ZDERADINY. (VELKÉ, MALÉ A HROCHOVY.)

Asi 30 km jihozápadn� od Hory Kutné a 10 km od Uhl Janovic jižn� leží n�kolik minut od 
silnice kácovské r. 1859 vystav�ná t ro jobec zderad inská, kteráž rozpadá se ve Ve lké,  
Hrocho vy a  Malé  Zderad in y.1746) Tyto t�i osady tvo�í jednu polit. obec pod jménem 
Zderad in y. Pr
m�rná výška n. A. po�ítá se na 440 m. V obvodu obce po stran� východní te-
�e údolím zvaným ve Štadlích pot
�ek od Vlkové kterému zde „Vlkovka“ �íkají a u lesa „Vla-
chovy“ do Losinského potoka ústí. Chobotem te�e dále a u myslivny „Kozince“ proti nádraží 
kácovskému vlévá se do Sázavy. 

V celé trojobci zderadinské jest 36 pop. �ísel, v nichž bydlí 221 obyv., které se takto d�lí: 
ve Velkých Zderadinách ve 22 domech bydlí 132 obyv., v Malých Zderadinách v 7 domech 47 
obyv., v Hrochových Zderadinách v 7 domech 42 obyv. N�které domy náležejí do Velkých, 
n�které do Malých Zderadin. V obcích t�chto obyvatelstva ubývá, pon�vadž nenacházejíc tu 
dostate�ného výd�lku st�huje se jinam; vedle toho bývalo v obci u nemajetných p�íslušník

mnoho pražských i víde�ských nalezenc
 na vychování a dosti jich tu bylo ponecháno. - Dnes 
toho již není. 

Domy zderadinské stojí dílem v �adách, dílem o samot� v zahradách a tvo�í malé návsi. 
Stav�ny jsou z tvrdého i m�kkého materiálu, kryty došky, šindelem a taškami. Na domech není 
ani lomenic, ani kab�inc
. V Hrochových Zderadinách je krom� zahrad p�kný ovocný sad ná-
ležející k panskému dvoru. Ovocnictví stojí na st�edním stupni, a� m
žeme �íci, že se pom�rn�
malá pé�e jemu v�nuje. V lesích p�stují se hlavn� stromy jehli�naté, v menší mí�e listnaté. 

Nejstarší rodiny jsou ve Velkých Z. rodina �erníkova (od 30 leté války) a Holubova, v 
Malých Z. rodina Lehkých a v Hrochových Z. rodina Kronusova a Hudcova. Kroj i nábytek 
zmodernisován na ujmu kroje a nábytku staro�eského. �emeslníci jsou zde zastoupeni krej-
�ím, ková�em, truhlá�i, obuvníky a dámskými krej�ovými. 

Dešt� jsou �asté, bou�e též a v�try p�evládají severní a západní. Krupobití postihlo krajinu 
naši v r. 1877 a r. 1905 a 1906. Následky jeho poci�ovaly se zvlášt� od r. 1906 skoro plných 
p�t let. 

434Hlavní zam�stnání obyvatelstva jest zem�d�lství. V zim� vedle oby�. práce domácí d�-
lají se koš�ata, koše a košíky, dere se pe�í, kácejí stromy v lesích panských a odváží se na ja�e 
k �ece d�íví stavební. Mládež po vyjití ze školy z
stává po v�tšin� doma p�i hospodá�ství a �id-
�eji jde do služby, na �emeslo, anebo chodí na výd�lek k panskému dvoru. Jest ponechána v 
prvém p�ípad� sama sob� nevzd�lávajíc se v
bec, aneb jen nepatrn� vlivem školy. 

Obecní majetek v míst. obcích je tento. Ve Velkých Zderadinách chaloupka (pastouška) v 
cen� 1220 K, z níž se platí 5 K 60 h p�ímé dan�; celá obec má vým�ry 137 ha 32 a 16 m2 a pla-
tí 519 K 11 h daní.1747) Malé Z. mají 217 ha 16 a 85 m2 a platí 750 K 50 h p�ímých daní. Všec-
ky t�i obce mají 354 ha 49 a pozemk
 a odvád�jí 1269 K 41 h daní. Luka se zavlažují poto�ní i 
deš�ovou vodou a hnojí Thomasovou struskou a popelem. 

Jména tratí: Velké Z. ve Stádlích, Hronovsko, na Žlab�, Vlachovy, na Kameništi, na Dol-
cích, na Klapa�ce; v Malých Z. Krejšice, nad Kolnou, nade Mlýnem, na Pastvišti, ve Slívovém 
a Hrochovy Z. r. 1788 m�ly v tratích tyto názvy: nad Lou�kama, na �ihadle, u Zabitého a u 
Dubiny.1748) 

R. 1671 byli zde ve všech t�ech osadách tito sedláci: Mates  Mach , m�l 42 kor. pol., 
2 ko�ské, 2 volské potahy, 3 krávy, 3 jalovice, 13 ovcí a 2 svin�, Václ av Šauer , m�l 45 kor. 
pol., 2 ko�., 2 vol. potahy, 4 krávy, 4 jalovice, 4 ovce a 1 svini. J an  Mach , m�l 43 kor., 
2 ko�., 2 vol. potahy, 5 krav, 3 jal., 3 ovce a 1 svini. P
da u všech žitná. Grunt Š lech to vský 
a Moravc
v úpln� rozbo�en a pole pustá, neobd�laná.1749) 
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Svobodníci. Ve Zderadinách bylo sídlo královských svobodník
, kte�í náleželi k I. �tvrti 

�ímovických svobodník
 kraje kou�imského.1750) I byli ve Velkých Zderadinách r. 1788 tito: 
Jan Vosátka, Frant. Vosátka, vdova Ma�í Magdalena �erníková, Mat�j Holub, Josef �erník, 
Jan �erník, Martin Bechyn�, Karel �erník, Jos. �erv, Jos. Hroch, Anna Hrochová, vdova, Kar-
la �ervinky, chalupa svobodná, ale bydlí v ní žid Jarolím Šalomoun, chalupa Bechy�ova pus-
tá. V �. 14. je pastouška a v té bydlí obecní slouha Jan Rajtknecht. Také je zde panská chalupa 
kácovská, ale pole a luka náleží k petrovické záduší. 

M�li 134 jitra 7162/3 �tver. sáh
 pozemk
 a sklidili r. 1788 pšenice 7113/32, žita 1126, je�-
mene 233 a ovsa 978 m�r, m�li 68 jiter 26 �tver. sáh
 luk a klidili 268.63 ct
 sena, 116,33 ct

otavy, lesa m�li 1 jitro 343 �tver. sáh
 a sklízeli ro�n� asi 2 kub. sáhy d�íví. 

Ve Zderadinách Hrochových �ili Kácovských byli r. 1788 královští svobodníci dva: Josef 
Hroch, �. pop. 17 a 18., Anna Hrochová, vdova král. svobod. z Velk. Z. �. pop. 15. a 16. (V 
�ís. 15. bydlel obecní slouha.) Dále m�li zde majetek sedláci Jan Hudek, Mat�j �epelák, Ji�í 
Dudek (bydlel v Koblásku), Jan Bechyn�, kr�má� a �. 20. a 21. byl panský kácovský dv
r.1751)
Tito jmenovaní byli poddaní kácovské vrchnosti. Všichni m�li pozemk
 185 jiter 69 �tv. sáh

a sklízeli 176 m�r pšenice, 1396 žita, 365 je�m. a 1207 ovsa; luk m�li 40 jiter 465 �tver. sáh
 a 
sklízeli 80 ct
 sena a 25 otavy a m�li 18 jiter 157 �tver. sáh
 lesa, z n�hož ro�n� 175/8 kub. 
sáh
 d�íví m�k. sd�lali. Rolnický grunt �epeláka Ji�ího a Moravc
v jsou docela pusty, stavení 
sbo�ené, role dílem zarostlé, dílem ladem leží. P
da dobrá žitná.1752) 

Ve Zderadinách Malých nebylo r. 1788 král. svobodník
, nýbrž zde byli jen poddaní sed-
láci kácovští a to Jan Hudec, Mat�j Lehký, Frant. Mirovský, mlyná� chobotský a Mat�j �epe-
lák, obecní slouha. Všichni m�li 70 jiter 822 �tver. sáh
 pozemk
 a sklízeli 33 míry pšen., 634 
žita, 42 je�. a 592 ovsa, luk m�li 23 jit. 798 �tver. sáh
, z nichž usušili 36 ct
, sena a 9 otavy, 
také m�li 43524 jit. 482 �tver. sáh
 lesa a sd�lali ro�. 18¼ kub. sáh
 m�k. d�íví.1753) Ve Zdera-
dinách v
bec byla tehdy 22 pop. �ísla, kteráž náležela svobodník
m královským a po�et obyv. 
pá�il se na 98 duší.1754) 

Zvláštní vzpomínku na královské svobodníky zderadinské máme z roku 1646. Tenkráte 
m�li na rozkaz c. k. krajského hejtmana kolínského zaplatiti vojenskou kontribuci v sum� 21. 
zl. 10 kr. st�. a kvitanci podepsal a peníze po dlouhé úrad� p�ijal Conrád  Aipp el  Regi-
mentsfeltschärer. Actum Kolín dtto 4. Juni 1646. A z na�ízení téhož c. k. krajského hejtmana 
ze dne 9. �ervence 1646 m�li zderadinští svobodníci postarati se o maso, pivo a chleba pro 
vojsko. Potraviny p�ijal a kvitoval 9. �ervence 1646 Johann Schmitt, Furýr.1755) 

Pokoutní škola. Žáci zderadínští navšt�vovali až do r. 1790 školu kácovskou, nebo žád-
nou. Toho roku z�ídili sob� ob�ané pokoutní školu v obecní pastoušce, v níž r
zní nezkoušení 
u�itelé vyu�ovali. Platu stálého nem�li, dostávali stravu po domech dle �ísel, bydleli ve školní 
sv�tnici, topivo si nosili žáci sami a také školu sami �istili. U�itelé byli dále odkázáni na milo-
dary zámožn�jších rodi�
, a kone�n� co si který po hospodách vyhrál jako hudebník (muzi-
kant). 

V pozd�jší dob� za�ízeno vybírání platu školního. Vybíral jej kácovský farní u�itel, které-
muž zderadinští u�itelé byli pod�ízeni a z toho platu jim dával služné. Kolik se jim služného 
dostalo, není nikde zaznamenáno. Jména n�kterých u�itel
 se nám zachovala. Prvým byl u�. 
Kalita r. 1790, pak následovali: Koštál, Hoffman, Novák, Machula (od r. 1844-50). Špecinger, 
a kone�n� r. 1862 Šafa�ovský (mysl. desátník d�lost�elecký). 

436Obecná škola. R. 1862 obdržela obec zderadinská povolení z�íditi jednot�ídní školu ve-
�ejnou a ješt� t. r. dosazen zkoušený u�itel Prokop R
žek, kterému bylo ponecháno vybírati si 
školní plat. Kolik vynášel, záleželo na tom, kolik bylo žák
, pon�vadž všichni školné platili. 
Dle fasse z r. 1864 m�l def. u�itel jednot�ídní školy školného, kteréž obec vybírala, 135 zl. 71 
kr. rak. �., výnos z polí 17 zl. r. �., výnos z louky 6 zl. r. �., p�ísp�vek z obec. pokladny 31 zl. 
29 kr. rak. �ís. Úhrnem 190 zl. r. �. Nová fasse sd�lána r. 1867 a potrvala do nov. škol. zákon
. 
Zní takto: Školné 132 zl. 99 kr. r. �., 20 zl. z fond
, 34 zl. 16 kr. z obcí a 23 zl. výnos z polnos-
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tí, které manželé Jakoušovi a obec koblásská zdarma u�iteli p�enechali k užívání. Tedy celko-
vý p�íjem: 210 zl. 15 kr. r. �. V Zderadinách v r. 1867. Václav Jakou š , patron školy a škol-
dohližitel. Karel  Hadraba, fará� kácovský. P rokop  R
žek, u�itel.1756) 

R. 1876 vystav�na nákladem obcí Zderadin a Kobláska nová škola, do kteréžto doby vyu-
�ováno v opravené pastoušce. Školu vystav�l dle svých plán
 okresní inženýr Jan Zvoník za 
5745 zl. r. �. a 18. dne m�s. prosince t. roku vysv�cena a ú�elu svému odevzdána. Žák
 školou 
povinných bylo t. r. 75. V osmdesátých letech min. stol. se zvýšil po�et žactva p�es sto a obec 
byla n�kolikráte vyzvána, aby se postarala o rozší�ení školy o t�ídu druhou. Obec se vymlouva-
la, že školu rozší�iti m
že, až p�iškoleny budou všecka pop. �ísla ze Zderadin a Kobláska k 
zdejší škole. Byla totiž z Vel. Z. �. 10, z Hrochových Z. �. 9 a z Kobláska �. 2., 3., 4., 8., 22. a 
30. p�iškolena do Petrovic a dítky z t�chto pop. �ísel p�epl�ovaly zákonitý po�et žactva školy 
jednot�ídní. 

Po ukon�eném komisielním �ízení a úplném vyjednání se školní obcí petrovickou a zdera-
dinskou, povolila kone�n� c. k. zem. šk. rada pro království �eské 22. dubna 1905 �. 5823 vy-
školení výše uvedených pop. �ísel ze Zderadin a Kobláska ze škol. obce petrovické a za�azení 
do škol. obce zderadínské. Sou�asn� byla v zásad� povolena postupná t�ída druhá p�i zdejší 
škole a výn. c. k. z. šk. r. ze dne 1929/906 �. 41829 def. potvrzena. Vyu�ovati po�alo se ve dvou 
t�ídách po�átkem listopadu r. 1906 v najaté místnosti. 

V lét� r. 1907 provedena byla p�ístavba budovy školní nákladem 10000 K. Z bytu správce 
školy z�ízena druhá u�ebna, a pro� p�istav�ny 2 pokoje s p�íslušenstvím p�i strané jižní staré 
budovy. Do u�eben opat�en nový nábytek, okna rozší�ena, kabinet zv�tšen a postaveny i nové 
záchody. Zkrátka za�ízeno vše, �eho bylo zapot�ebí. 

Školní obec tvo�í nyní Velké, Malé a Hrochovy Zderadiny a celé Koblásko.1757) 
Posloupnost u�itelstva od r. 1862 jest tato: Prokop R
žek (1862-74), Emil Belšan (1874-

84), Adolf Novák (1884-89), Ferd. Kozdera (1889-90 zat. u�.), Adolf Novák (1890-96), Frant. 
Gyurkovics (1896-97 zat.), Jos. �ezá� (1897-1903), Jos .  Ko márek (1903 správce školy do 
r. 1906, od té doby �íd. u�. dvout�. šk. dosud), Josef Šanda (1906-07), Alois Procházka (1907-
1914), Václ .  Vá�a (1914- mobil. a jest v zajetí na Sibi�i). Vyu�ování zastupuje �ídící u�. sám. 

Industr. vyu�ování zavedeno r. 1884 a p
sobili zde: Marie Kahounová (1884-86), Hermína 
Nováková (1887-89), Marie Kozderová (1889-90), op�t 437Hermína Nováková (1890-96), An-
na Gyurkovicsová (1896-97), Kamila Grabingrová (1897-98), Fran t .  Kahounová (1898 
dosud). 

Posloupnost míst. školní rady. Posloupnost p�edsed
 m. šk. rady: Antonín Holub (1867-
73), Jan Burian (1874-78), Jan Petrásek (1878-80), Karel Dudek (1880-83), Antonín Holub 
(1883), Jos. �erník (1884-86), Josef Dušek (1887-88), Josef �erník (1889-1907), Jan  Pet rá-
sek (1908 dosud). Místní šk. dozorci: Josef Burian (1874-76), Ant. Peroutka (1876-80), Jan 
Holub (1880-82), Jakub Lehký (1883-85), Jan Hudec (1885-95), Jan And�l (1895-1909), Alois 
P�enosil (1910 dosud).1758) 

V letech 1844-50 byl na pokoutní škole zderadinské ustanoven u�itelem Jan Machula. P�i 
odchodu z obce dalo mu míst. p�edstavenstvo toto vysv�d�ení: „Na žádost p. Jana Machuly se 
jemu toto vysv�d�ení ud�luje, že on samý od r. 1844 až do konce m�s. listopadu 1850 jako 
priv. u�itel pro dítky ob�an
 zderadinských p�ijat a ustanoven byl, po ten celý �as u vyu�ování 
element. a náboženského vždy pilný byl a vší silou se vynasnažoval sv��enou mu mládež s uži-
te�nými známostmi seznámiti, jakož i neúnavn� a bez vší mrzutosti velmi chvalitebn� ve své 
povinnosti pokra�oval. Také u vyu�. hudby velkou schopnost a výte�nost dokázal a tím všeo-
becnou spokojenost sob� získal. Kone�n� sluší p�ipomenout, že v
bec v zdejší obci co dobrý 
muž vážen a dle toho všude odporu�en býti zasluhuje." Dáno od p�edstavenstva obce Zderadin 
7. prosince 1850. Fran t .  Mach ek, výbor. Johann  Lehký, výbor. Václav Jakouš , sta-
rosta. Jose f Vošatka , radní.1759) 

D�jiny. Trojobec zderadinská jest prastarou osadou, nebo� zápisky o ní máme z roku 1392. 
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Když totiž pán na Kácov� Jind�ich, kterého Sedlá�ek1760) „nem
že“, jak praví „do rodu �ern-
�ických v�aditi“, t. r. zem�el, zanechal dva syny Jind�icha a Beneše. Oba byli máloletí a poru�-
níkem jejich byl Jan ze Skalice r. 1402 Mikuláš Vrbík z Tismic. Asi 1412 došly dvacátého pá-
tého roku a rozd�lili se o d�dictví otecké.1761) Horní polovice tvrze a dvoru, dolní polovici 
m�ste�ka a �ást vsi Zliv a Zd erad in  ponechal si Beneš, ostatek p�ipadlo Jind�ichovi. Také se 
v této dob� vyskytují jako patroni kostela kácovského.1762) 

Po smrti Beneše z Kácova p�ipadlo zboží jeho jako odúmrt na krále. A král Ladislav uvedl 
10. dubna r. 1454 Aleše ze Sternberka ve zboží kácovské a p�i odevzdání byly tu Zderadiny 
Dolejší.1763) 

V následujících stoletích byly Zderadiny ve zboží kácovském a ned�lily se, nýbrž stále 
psalo se pouze Zderadiny. Ve století XVI. nacházíme již rozdíl v pojmenování. Totiž v prvé 
polovici XVI. století objevuje se Petr Veska z Vesce a d�dictví jeho ve Zderadinách Ho �ej -
š ích  byl dv
r kmetcí s platem a ve Zderadinách P rost �edních  také dv
r kmetcí s platem a 
Veska vložil 438toto své zboží r. 1542 v nové desky zemské.1764) V 1550 d�dil tyto dvory Jan 
Veska z Vesce.1765) A tento Jan Veska z Vesce prodal oba zd�d�né dvory kmetcí s platem r. 
1552 a 1554 Janu �ejkovi z Olbramovic a na Kácov�.1766) 

Podle všech zachovaných zpráv byly již celé Zderadiny Vel., Malé i Hrochovy zbožím ká-
covským, pon�vadž když r. 1555 postoupil Krištof z Jandorfu právo k m�ste�ku Kácovu s p�í-
sl. Janu �ejkovi z Olbramovic, byly zde již Zderadiny celé.1767) Po smrti Jana �ejky užívala 
dle kšaftu zem�elého manželka jeho zboží kácovské do plnoletí syna Václava. Ten 1564 oženil 
se, pojav za manželku Mandalenu ze Solopisk a zapsal ji 1000 kop gr. na Kácov�, Zderadinách 
a Zlivi.1768) 

R. 1626 nabyl Jan Oktavian Vchynský z Tetova zboží kácovské a v zápise byly také Zde-
radiny celé.1769) Avšak již 3 dne m�s. dubna 1628 prodal Vchynský toto zboží Janovi de Vitte 
z Lilientálu, pánu na Ratajích Hrazených a v soupise byly též Zderadiny celé.1770) Zderadiny 
z
staly již stále ve zboží kácovském, ale Kácov nebyl dlouho ve spojení s Ratajemi, nebo� již 
r. 1636 pí. Benigna Kate�ina z Lobkovic koupila Kácov a Rataje byly od Kácova odtrženy.1771) 
Od té doby jsou d�jiny Kácova také d�jinami Zderadin. (Ostatek viz heslo „Káco v“.) 

Zderadiny mají svou školu dvout�ídní, farou, poštou, telegr. i �et. stanicí a zdravotním ob-
vodem náležejí do Kácova n. Sáz. Nejbližší stanice železni�ní jest Kácov na míst. dráze posá-
zavské. 

ZLIV. (ŠPATN� ZLIVY.)

Jižn� od Kácova 2 km proti „Pustému hradu“ leží na výb�žcích �eskomoravské vyso-
�iny na ostrohu 383 m n. A., kolem n�hož se �eka Sázava vine, obec Zl iv . (Špatn� Z l ivy.) 
Má 19 dom
 se 128 obyv. Uprost�ed pravidelné návsi jest rybník a kapli�ka sv. Trojice. Na-
blízku na levém b�ehu �eky Sázavy leží mlýn Posad a, který náležel d�íve ke katastru zdejší 
obce. Pon�vadž leží na prot�jším b�ehu Zliv, byl pro p�íhodn�jší spojení p�ipojen ke S t �e-
chovu  (okr. benešovský). V r. 1848 byl zde 21 d
m se 137 obyvateli1772) a r. 1737 pouze 15 
pop. �ísel.1773) 

Domy jsou až na jeden všechny p�ízemní, stav�ny z tvrdého i m�kkého materiálu a taktéž 
kryty. Každá živnost stojí pro sebe odd�lena zahrádkou, v níž p�stuje se r
zné stromoví. 

Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím a nádenictvím. Mládež odrostlá z
stává oby�ejn� doma 
nebo jde do služby a na �emeslo. Nejstarší rodiny v obci jest rodina Nevšímalova a P�enosilova. 

Obecní jm�ní skládá se z pozemku, lesa a luk ve vým��e 31 ar., za n�ž odvádí obec 76 K 
20 h daní p�ímých; vým�ra celé obce obnáší 56 ha 61 a, za kteréž se platí 555 K 65 h p�ímé 
dan�. Jména tratí: pod Klenky, Vejrovky, na Hrádku, na Nových lukách, na B�ízkách. 

R. 1739 bylo tu 8 sedlák
, 2 chalupníci a 1 poho�elý.1774) Jména sedlák
: Malkovský, Ze-
mánek, Hojsák, Kotrejch, Pešout, Picka, Forejt, Kobylák. (Ostatní 439nejsou jmenováni.) M�li 
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329 korc
 pozemk
, z nichž osévali ozimem 57 a ja�í 50 korc
. M�li 3 potahy ko�., 7 vol-
ských, 23 krávy, 18 jalovic, 32 ovce a 14 sviní.1775) 

Watterich udává, že tu byl také roku 1788 jeden královský svobodník, který pat�il k I. �tvr-
ti svobodník
 kraje kou�imského.1776) (Doložiti ho jménem však nelze.) 

D�jiny. Nejstarší písemné záznamy o obci zlivské máme roku 1392. Tehdy byli v držení 
kácovského zboží, k n�muž Zliv náležela, nezletilí brat�i Jind�ich a Beneš z Kácova. Poru�ní-
kem byl jim rytí� Jan ze Skalice a pak roku 1402 Mikuláš Vrbík z Tismic. 

Když tito brat�i došli plných let, rozd�lili se o zboží otecké asi r. 1412 tak, že každý obdr-
žel polovici, a tu o Zliv také se na polovici rozd�lili. Beneš pojistil na své polovici manželce 
své Anežce 125 kop gr. �.1777) R. 1454 zem�eli Beneš i Jind�ich bez potomk
 a zboží jejich, 
tedy i Zliv, p�ipadlo na krále a 10. dne m�síce dubna toho r. uvázal král Ladislav Alše ze Šter-
nberka v m�ste�ko Kácov a vesnice Zliv a Zderadiny.1778) 

R. 1536 stal se pánem na Kácov� Jan Tetauer z Tetova, jehož synové Lev a Frydrich d�dili 
zboží toto po otci. Ale pro nesprávu otcovu bylo na n� vedeno právo a v tomto zboží byla i ves 
Zliv.1779) 

R. 1555 byl pánem Kácova, tedy i Zliv, Jan �ejka z Olbramovic1780) a ten 440kšaftem z r. 
1554 odkázal statky své synu Václavu, kterýž byl pod poru�nictvím své matky Johanny roz. z 
Lípy a Burjana �ejky z Olbramovic a v kšaft� uvedena jest i ves Zliv.1781) Václav dal zapsati 
na statku svém, když došel plných let, manželce své Mandalen� ze Solopisk 1000 kop gr. a by-
la v zápisu také jmenována ves Zliv.1782) 

R. 1459 byla polovice osady Zliv majetkem Jana z Košín�, pána na tvrzi kácovské,1783) a r. 
1627 koupil panství kácovské 28. dne m�s. dubna od Jana Verde Jan Oktavian Vchynský z 
Vchynic a Tetova1784) a ten odprodal roku 1628 dne 3. dubna druhou polovici zboží tohoto Ja-
nu de Vitte z Lilientálu a ve smlouv� byla také osada Zliv.1785) 

Od této doby nedála se žádná zm�na s vesnicí touto, nýbrž z
stala stále p�ipojena zboží 
kácovskému a d�jiny Kácova jsou i jejími d�jinami. 

Zliv náleží školou, farou, poštou, telegr. i �et. stanicí, jakož i zdravotním obvodem do Ká-
cova. Nejbližší zastávka železni�ní i nádraží jest Kácov na míst. dráze Posázavské. 

ŽANDOV. 

Na silnici kolínsko�estínské 17 km jihozápadn� od Hory Kutné a 9 km jihovýchodn� od 
Uhl. Janovic rozkládá se ves Žandov na vrchu stejného jména. Jest to nejvyšší vrch v celém 
okresu politickém, jehož výška dosahuje 556 m n. A. a bod ten zove se „B �ez ina“ a jest zá-
rove� bodem triangula�ním, jemuž lid �íká „remonšt angle“. Vesnicí vede ješt� silnice no-
v�jší z Janovic. 

Žandov má 61 d
m, v nichž bydlí 355 obyv., mezi kterými žijí 4 židé. R. 1843 bylo zde 50 
dom
 s 362 obyv.1786) Domy stav�ny jsou v �adách podél silnice, která obcí vede z Uhl. Jano-
vic do Zbraslavic a jsou skoro všecky obklopeny zahradami, ve kterých se hojn� p�stuje ovoc-
ných strom
. Stav�ny jsou tém�� polovice ze d�eva a ostatek z tvrdého materiálu. Kryt jest v�t-
šinou doškový. Kroj i nábytek zmodernisován. 

Obyvatelstvo se živí hlavn� zem�d�lstvím a nádenictvím, zvlášt� v dob� zimní sd�lává v 
panských lesích d�íví palitelné i stavební. Dívky a ženy pletou d�tské karkulky, kabátky. Mlá-
dež škole odrostlá z
stává bu	 doma, nebo jde na �emeslo a do panských služeb. Nejstarší ro-
diny jest rodina Nouzova, Voitova, Ln�ni�kova, Doudova, Straníkova, Novákova, B�linova, 
Balvínova, Uhrova, Matouškova, Chalupova, z nichž prvé t�i p�es 200 let se zde pamatují. Jan 
Zajíc ze Žandova obdržel r. 1838 a Josef Uher ze Žandova r. 1844 m�š�. právo v Uhl. Janovi-
cích.1787) 

Majetek obce skládá se ze 30 ha 57 a 82 m2 pozemk
, na hotovosti 1259 K, cena budov 
3800 K a hasi�ské ná�adí v cen� 2400 K. Ze svého majetku platí 95 K 97 h daní. Krom� t�chto 
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pozemk
 má obec Žandov skoro stejnou �ást majetku v katastru kralickém. Vým�ra celé obce 
beze dvora obnáší 210 ha 80 a, a platí p�ímých daní 900 K 89 h. Jména tratí: v Lipinkách, u 
Krsovska, na Kratinách, na Chlum�, u Sloupu, u Dubiny, v Trnovým, na Dolech, u T�ešn� a 
pod Skalkou. 

Žandov m�l r. 1651 osedlých grunt
 5, pustých 3, chalupník
 5, v nov� osedlých 2 a dom-
ká�e 2. M�li 310 korc
, osévali 98 kor. ozimem, 92 ja�í, m�li 6 ko�ských, 14 vol. potah
, 61 
krav, 52 jalovice a 38 sviní. Tehdy náležel Žandov k panství jeníkovskému v kraji �áslav-
ském.1788) V knize té p�ipsáno, že Žandovští jsou lidé mužní, dobytkem se živí; p
du mají dob-
rou žitnou. 

R. 1678 m�l Žandov 7 sedlák
, 7 chalup. a 2 zahradníky (domká�e); byla zde panská kr�-
ma a šenký� ku své pomoci užíval také pole. M�li všichni 189 str., 53 osévali ozimem, 41 ja�í; 
ostatek úho�ili nebo byly lada a porostliny. (Jakub Voják vyho�el a zb�hl r. 1678, Jan Douda 
vyho�el a zb�hl r. 1679 a Vít Forejt zb�hl také r. 1679.1789) 

441R. 1725 byli zde tito sedláci: Ond�ej Vojta, Bartoš Stráník, Kašpar Jironi, Adam Ro�ar, 
Jan Pec, Tomáš Douda, Václ. Vopaska, Ji�í Ln�ni�ka, Ji�í Forejt, Jakub Vojta, Jan Nouza, Jan 
Novotný, Michal Zajíc, Jarosl. Balvín, Václ. Va�hal, Václ. �erný, Krištof Pec a Václ. Chalu-
pa.1790) Mnozí z gruntu zb�hli a grunty pusté z
staly. 

R. 1787 m�li všichni sedláci 191 jit. 1539 �tver. sáh
 pozemk
 a sklidili 1202 m�r žita, 
1644 ovsa, m�li 156 jiter 351 �tver. sáh
 luk a sklízeli 484 cty sena a 102 otavy. Vrchnost zde 
užívala 33 jiter 485 �tver. sáh
 pozemk
 a sklidila 237 m�r žita a 315 ovsa, m�la 27 jiter 834 
�tver. sáh
 luk a sklidila 50 ct
 80 lib. sena, 9 ct
 94 lib. otavy. Rustikalisté1790a) m�li 144 jitra 
1295 �tver. sáh
 pozemk
 a sklízeli 903½ míry žita a 12447/16 ovsa; m�li 70 jiter 812 �tver. 
sáh
 luk a sklízeli 309 ct
 sena a 78 ct
 otavy.1790b) 

Žandovští sedláci, kte�íž náleželi ke kostelu kralickému (rozum�j kostel krsovický), m�li 
také právo nahlížeti v ú�ty o kostelu tom. Tak r. 1639 v úterý velikono�ní byl d�lán v Krali-
cích ú�et o kostelu sv. Jana K�titele u p�ítomnosti 13 osob a mezi nimi bylo 5 sedlák
 ze Žan-
dova. (Arch. �. XXV.) 

D�jiny. Žandov jest jist� osada prastará, nebo� máme o ní písemné zprávy již z r. 1318, 
kdy ves tato byla majetkem Jana ze Zbraslavic.1790c) Tento Jan sed�l s bratrem svým Zdesla-
vem na Zbraslavicích a vedli spolu stálé spory a soudy.1791) O výsledku soud
 t�ch nezachova-
lo se žádných bezpe�ných zpráv. 

R. 1395 náležel Žandov kn�zi Zby�kovi z �estin Kostela a jeho dv�ma brat�ím. Brat�i ti 
vedli bezstarostný i prostopášný život a vym��ovali nebo odprodávali statky. Tak 27. m�s. 
kv�tna 1395 vym�nili za 300 kop a za ro�ní plat 9 kop gr. kmetcí dv
r v Nespe�icích a statek v 
Žandov� vladyk
m z Dob�en�.1792) R. 1404 setkáváme se s P�eborem ze Žandova, který sed�l 
na plném súd� 20. decembri Primo Mauritii E 13.1793) Zdaž byl podílníkem na Žandov�, neby-
lo možno zjistiti. 

V r. 1488 byl majitelem jisté �ásti v Žandov� Mat�j �e�. Machá�ek, jehož syn Václav pojal 
Martu Va�kovu z Boštic za pravou manželku a Marta také Václava za pravého manžela, tak 
jakož náleží vedle k�es�. �ádu. Otec Mat�j m�l vydati po svém synu XX kop gr. Mart� nev�st�
své a k tomu v�na ro�ního XLV kop gr. míš. Druhá sestra Kate�ina pojala za manžela Jakuba, 
syna Pešíkova z �erného Bláta a táž m�la dostati tolikéž jako Marta. Ob� sestry vdaly se s p�á-
telskou volí i s volí Jana bratra. Tak podávali 16 decembri r. 1488 sv�domí Johanes scriptor, 
Martin z Janovic Uhlí�ských a Jan �e�ený Ma�an z Podpetrovicie.1794) 

Když m�l Václav z �í�an, pán na Podmokách, pen�žní soud s Michalem Slavatou z Chlumu, 
vypovídal 5. dne m�s. listopadu r. 1511 K�íž ze Žandova takto: „že jsem dal Mikuláši z Nespe�ic 
puol kopy a V. groš
v, aby je dal 442p. Václ. �í�anskému. A ty mu jest Mikuláš dal. A k tomu mi 
p. Václav �í�anský byl dlužen V. gr. bílých; t�ch mi také nedal od diela od hráze.1795) 

R 1580 byl Žandov majetkem p. Ji�ího Vod�radského z Hrušova, pána na Suchdole, Male-
šov� atd. Když byl Ji�ík pro v�c chatrnou o hrdlo p�ipraven, propadlo jeho zboží a bylo zaba-
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veno. D�leno bylo r. 1581 a n�které osady p�ipadly sirotk
m, ostatek zabráno pro císa�e. Mezi 
tímto zabraným zbožím byl také les se Žandovem.1796) Týž Ji�í byl bohatý a mocný, ale skou-
pý a to mu p�idalo, praví Da�ický, nenávisti.1797) 

R. 1611 byl Žandov op�t v držení �estína, kterýž náležel Adamovi Slavatovi z Chlu-
mu.1798) R. 1616 (recte 1602) koupil Žandov Jan Rudolf Tr�ka z Lípy1799) po Adamovi Slava-
tovi za 14.000 kop gr. míš. a p�ipojil jej k panství lede�skému,1800) ale již r. 1624 prodal zboží 
žandovské Veronice Maternové z Nestajova a sice prost�ednictvím ubrman
 (smluvc
). 
Smlouva se zachovala in org. a my ji zde doslovn� uvádíme: „Roku 1624 ve �tvrtek po sv. Jil-
jí, opatu, Jind�ich ml. Kustoš Kv�tnický ze Zub�í a z Lípy a Jan Jezbera z Kolivé Hory uzav�eli 
jako smluvcové (ubrmonové) na míst� J an a Rudo fa  Tr�ky z  Líp y atd. jako prodávající-
ho s jedné a paní Veronikou  Mate rnovou  z  Nes ta jo va atd. kupující se strany druhé, že 
Jan Rudolf Tr�ka prodal statek a d�dictví své zpupné i ves  Žan dov s dvorem poplužním v 
téže vsi, ves Rašo vice  což tu m�l, dv
r popl. Lhota s poplužím, se vším na ozimu osením a 
lidmi osedlými i neosedlými, z t�ch grunt
v zb�hlými; vdovami, siroty, spravedlnostmi jich, 
rybníky a rybní�ky plodovými, lesy a háji, porostlinami, potoky, vodoto�inami, s podacím 
kostelním (Rašovice) s tím vším a všelijakým k týmž dvor
m, vesnicím od starodávna p�ísl., 
se vší zvolí a plným panstvím v t�ch mezích a hranicích, jakž též d�dictví od starodávna záleží, 
nikdež nic ovšem nevyjímajíc, k jm�ní, držení, dání, prodání, a s tím jako svým vlastním u�i-
n�ní za summu 18.000 kop gr. míš. ihned úpln� a docela zaplacených.1801) Podpisy. J ind � i ch  
ml .  Kusto š  ze  Zub � í . Jan  Rudol f  Tr�ka z  Líp y. J .  Jezbera . Veronika Mater-
nová z  Nesta jova. 

Veronika Maternová z Nestajova nebyla dlouho v držení Žandova. V málo letech prodala 
zboží toto Adamovi Slavatovi z Chlumu a Košumberku.1802) 

V brzku však op�t nabyl Tr�ka Žandova po Adamovi za 14.000 kop gr.1803) P�i tomto stat-
ku, který byl 9. m�s. b�ezna 1636 na 1596 zl. rýn odhadnut, bylo toto zboží: poplužní dv
r v 
Žandov�  s jedním lánem a 6 korci polí a 30 kusy dobytka, dv
r popl. Lhota �e�ený se 2 lány 
a 19 korci polí a 50 kusy dobytka hov�z., vesnice Žandov s kr�mou se 17 poddanými �lov�-
ky (2 s potahy 3 bez potahu, 5 domká�
 a 7 nájemník
) s ro�ním platem 22 kopy míš., Rašo-
vi ce  s kr�mou se 6 poddanými (2 s potahy, 1 bez pot., 2 domká�e a 1 nájemníka) s ro�. platem 
9 kop míš., pak 8 rybník
 s 502 kopami násady a 15 lé�í po 24 tenatech 30 sáh
 zdélí atd., les

za 13.025 kop gr. míšen.1804) 

443Vedle Žandova byl Tr�ka v držení statku Jeníkova, Podmok, P�ibislavic a Kozohled 
(dom. Žleby). 

Po smrti Tr�kov� zabrány statky k rukám císa�ským. Vedle cís. resoluce ze dne 19. kv�tna 
1636 a cís. listu ze dne 19/7 t. r. darovány a d�di�n� postoupeny císa�em Ferdinandem II. a 18/8
1637 i Ferdinandem III.1805) potvrzeny císa�. generálstrážmistrovi Martinovi Maxmil. svob. p. 
z Gol�e pod podmínkou, že tím bude za jeho služby vojenské vykázané odm�nou per 10.000 
zl. rýn. vše zapraveno. 

Za to se Gol� zavázal �ást dluh
 na t�ch statcích z r. 1642 per 18.000 zlatých v�zících za-
platiti.1806) Gol� pak statky n�které zapsal své manželce Ma�í Magdalen� roz. z Opsinigu, �e-
�ené Roe a v soupise statk
 t�ch byl i Žandov.1807) Svob. p. Gol� m�l r. 1647 s generálem Pap-
penheimem spor, kterýž byl vy�ízen soubojem. Pappenheim smrteln� ran�n, spadl s kon� a 
um�el.1808) Na pokání skutku toho z�ídil Gol� v Jeníkov� se svou chotí r. 1650 špitál s loretán-
skou kaplí a obydlím a povolal sem r. 1652 n�kolik �len
 bratrstva Ježíšova z Hory Kutné a 
vykázal k jejich obživ� n�které statky a d
chody. 

Manželka jeho byla majitelkou prvé �ásti Rašovic a ta darovala r. 1652 Rašovice s popl. 
dvorem a statek Žandov kutnohorským jesuit
m, kte�í v Žandov� vystav�li k pobytu budovu a 
dv
r.1809) 

P�i revisitaci konané 169/779 v Žandov� napsali komisa�i Vilím Old�ich St�ela z Rokycan a 
Jan Jakub z Gastheimu o té vsi, která pat�ila residenci jesuitské v Gol�. Jeníkov�, do protokolu 
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mezi jiným toto: „Ov�ího, kozího a svi�ského dobytka v t�ch hlubokých lesích pro množství 
vlk
 chovati nemohou.“1810) 

444Jesuité vystav�li si v Žandov� novou prostrannou residenci a r. 1653 p�est�hovalo se 
sem n�kolik brat�í za tím ú�elem, aby zdejší nekatolický lid, který také tajn� udržoval styky s 
predikantem nekatolickým, obraceli na víru katolickou.1811) A pouti svatoanenské, které k 
pramenu studánky „Sud� jovky“ zavedli, valn� ú�el jejich podporovaly: vždy� rozši�ovali o 
vod� té pov�st, že je zázra�ná a zvlášt� že lé�í neduhy o�ní. Než dílo se jim p�ec jen neda�ilo, 
proto Col. sociaetatis Iesu v Jeníkov� žádalo r. 1669 dne 14. zá�í císa�e Leopolda I., aby mohlo 
zboží žandovské ztržiti. Po došlém dovolení prodali statek hrab�ti Janu Frydrychu Trautmann-
sdorfovi 14. dne m�s. zá�í 1689 za 16.000 zl. rýn. a 200 zl. klí�ného.1812) 

Jan Frydrych hrab� Trautmannsdorf odkázal záv�tí 9. ledna 1696 statky svým �ty�em sy-
n
m. Po smrti otcov� p�ipadl IV. díl t�etímu synu Františku Adamovi a v díle tom bylo sídlo 
panské Žandov.1813) Tento maje sestrám výplaty dáti, pro r
zné nehody nebyl s to a proto r. 
1713 prodal Žandov hrab�ti Brédovi, pánu na Kácov� a �estin� Kostele.1814) Za tohoto pána 
vzbou�ili se sedláci žandovští proti utla�ovateli Brédovi a bou�e trvaly n�kolik dní. 

Hrab� Bréda skupoval lehkovážn� statky, které se mu koupí nabízely, ale všechny na dluh; 
když pak nemohl v
bec platiti, nastala katastrofa, která mu p�ivedla na celé jm�ní administrá-
tora. Kone�n� byly dávány jeho jednotlivé statky v zástavu a v držení v��itel
m. R. 1765 pro-
dal statek Jindice a p�ivt�lil k n�mu šest osad a mezi t�mi byl i Žandov; koupil jej pak svob. 
pán z Kavanagh s chotí svou Annou roz. hrab�nkou z Kavanagh.1815) 

Svob. pán z Kavanagh byl r. 1768 povýšen v hrab�cí stav a statek odkázal se svou manžel-
kou synu Mo�ici hrab�ti z Kavanagh.1816) Po smrti tohoto majitele byly jeho statky 3. dne m�-
síce listopadu 1802 ve�ejnou dražbou prodávány a koupila je zem�elého sestra Valburga prov. 
za nadporu�íka Ond�eje Nacholda.1817) Koup� tato stala se proto, že † Mo�ic z Kavanagh ne-
mohl sestrám v�na vyplatiti. Kone�n� prodejem tímto stalo se narovnání.1818) 

Nyní se vyst�ídalo n�kolik majitel
 (viz Jindice str. 126.) až kone�n� Josef Müller odtrhl r. 
1875 Žandov od Jindic a prodal jej Leopoldu Dubovi, ob�anu uhlí�skojanovickému, za 25.000 
zl. - Leopold Dub prodal již r. 1880 Žandov svobodnému pánu Theodoru Hrubému z Jelení, 
pánu na �ervených Pe�kách, za 35.000 zl. r. �. a ten ho p�ipojil k svému panství. Tak ocitlo se 
zboží žandovské op�t p�i statku pe�eckém, s nímž v dávné minulosti již spojeno bylo a osudy 
jeho sdílelo. 

Žandov náleží školou, farou do Sud�jova, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i zdravotním 
obvodem do Uhl. Janovic. Nejbližší stanice železni�ní jsou Uhl. Janovice na místní dráze Ko-
lín-�er�any. 

Ku popsání pom�r
 tehdejších uve�ej�ujeme ze zápisk
 žijícího tehdy kroniká�e následující: 
Ku konci XVIII. století množili se v �echách hrozné loupeže. Nejprvn�jší po�átek zlod�j-

ství za naší pam�ti po�al r. 1770 v oné neúrod� a veliké drahot�. Tehdy ovšem mnozí z velké 
nouze a hladu krádeže se chytali, pon�vadž prací svou se vyživiti nemohli. Proto no�n� do 
špejchar
 a komor lezli, dobytek 445z chlív
 a pastvy brali a jen zlod�jstvím živobytí hájili. 
Tak tomu na tisíce lidu p�ivyklo, že i když drahota p�estala a prací živobytí leh�eji se dobýti 
mohlo, kradli a loupili dále a m�li zlod�jství a krádež za jediný cíl a št�stí svého živobytí. 

Nejvíce pak rostlo toto bezpráví lidské v okolí Zbras lavi c  a  Žandova, kde kraj kou-
�imský s �áslavským se míchá a kde již za pam�ti otc
 našich, kdo ví, jak dávno, vždycky zlo-
d�j
 bývalo mnoho a mnoho; nebo� již tehdy se �íkalo: „v Žandov�  a  J ind ic í ch  jest pocti-
vý �lov�k k nalezení jako bílá vrána“. 

Ta zlot�ilá banda tak se nyní tajn� zmnožila, ano i židy mezi sebou m�la, a celé okolí Jení-
kova, Led�e, �áslav�, P�elou�e, Kolína, Hory Kutné, Kou�imi, �erného Kostelce, �esk. Bro-
du, Nymburka, Pod�brad a Sadské - krádeží, loupením pronásledovala a nejvíce dobytka 
kradla. Veškeré nástrahy a pronásledování nepomohly. Kone�n� hejt. kou�imský rytí� z Bie-
nenberka a hejt. �áslavský Pacovský rytí� z Libína obdrželi z gubernia vojsko s na�ízením, aby 
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p�ibrali z panství všecky myslivce a hajné, pak z poškozených vesnic vždy po jednom �lov�ku 
a dali se v pronásledování zlod�j
, zvlášt� pak jejich ná�elníka Jana Voj tu , vulgo Ková � í -
ka  z  J ind ic .1819)

Zakro�ení se stalo bez meškání. Ale teprv 19. juni poda�ilo se na Mitrov� dosáhnouti zlo-
d�j
 11, a ti prozradili mnohé, tak že 28. juni schytali jich 18. Zavezli je do Rataj a odtud do 
Prahy. V m�s. juli schytali 25 zlod�j
 a chytali je tak dlouho, až vymizeli úpln� ze všech kraj

ohrožených. Kone�n� se jim poda�ilo chytnouti i Ková�íka. Vlastní jeho švagr ho prozradil. 
Zaslouženého trestu neušel. Schytaných zlod�j
 bylo okolo sta a mezi nimi i 5 žid
.1820) 

BOU�E SELSKÉ NA PE�ECKU R. 1713.1821)

Dne 13. m�s. dubna r. 1713 uvázal se v držení panství pe�eckého Karel Jáchym hrab�
Bréda, královský místodržící a v�tšího soudu zem. p�ísedící v království �eském. Koupil je od 
Františka Adama hrab�te z Trautmansdorfu za 301.500 zl. Panství to bylo tehdy mnohem v�t-
šího rozsahu než jest nyní; náležely� k n�mu i Kbely, Be�váry, Hrádek n. Po	ousy, Jindice a 
roku 1723 rozmnoženo i o statky Radbo� s p�ísl., Pašinku a Skalici. 

Poddaní rozsáhlého panství s novou vrchností byli nevaln� spokojeni, nebo� za panování 
hrab�te Trautmannsdorfa vedlo se jim obstojn�, a o hrab�ti Brédovi již pov�st hlásala, že jest 
pánem nadmíru p�ísným. Dosti záhy m�li ubozí poddaní p�íležitost z vlastní trpké zkušenosti 
p�esv�d�iti se o tom, že pov�st nelhala. 

Hrab� Bréda hned po svém nastoupení ustanovil za hejtmana pe�eckého Františka Vojt�-
cha Schultze, jenž byl hodným sluhou svého pána. Tento s neúprosnou p�ísností ihned jal se 
vymáhati od poddaných víceleté nedoplatky �inže gruntovní, zbylé po p�edešlé vrchnosti, �ímž 
je nad míru proti sob� popudil. Ale na pokraj zoufalství p�ivedl ubožáky tím, že je proti dosa-
vadnímu oby�eji nutil k robotování p�i dvorech p�íliš vzdálených a p�i �etných stavbách, které 
hrab� Bréda hned po svém nastoupení podnikl. Zanedlouho byly nelid446ským nakládáním po-
bou�eny mysli všech poddaných v mí�e povážlivé, a bylo zapot�ebí jen malé jisk�i�ky, by celé 
to množství nahromad�né látky ho�lavé se roznítilo ve zhoubný požár následk
 nedohledných 
- zvlášt�, když hejtman na�ídil, aby sedláci dováželi d�íví až do Prahy. 

Tohoto zevn�jšího podn�tu k zjevnému op�ení se nelidské libov
li ú�edník
 vrchnosten-
ských záhy nespokojenc
m se dostalo. - Vedle poddaných m�l nejvíce p�í�in býti nespokojenu 
s novou vrchností bývalý obro�ní pe�ecký Ji�í Putschögel,1822) který hned po nastoupení hra-
b�te Brédy ze služby byl propušt�n a od té doby se zdržoval se svými dv�ma syny a bývalým 
písa�em Holubem v hutích skelných v Nespe�icích. Odtud �ast�ji navšt�voval mlyná�e líš�an-
ského Ji�ího Pokorného, který také net�šil se p�ízni ani kácovských ani pe�eckých ú�edník
, 
nebo� oba hejtmané ve svých zprávách o n�m svorn� jej nazývají „šelmou,  kte rá  j iž  d áv-
no  dozrál a  p ro  š iben ici“ (ein general-schelm und dieb, der schon laengst den galgen ver-
dient haette). 

Tito tedy jsouce žádostivi pomsty, stali se hlavními p
vodci a duší celého povstání. Oba 
�ast�ji docházeli do Žandova a tu v hospod� p�i džbánku po dlouhý �as vším možným zp
so-
bem sedláky, kte�í jim své utrpení žalovali, v nenávisti proti hejtmanovi a vrchnosti utvrzovali, 
ku zpívání hanlivých písní (z nichž jedna, pokud ústním podáním v pam�ti lidu zdejšího se za-
chovala, m�la tento za�átek: „Ach b�da, b�da - koupil nás Bréda - z pe�eckých sedlák
 - nad�-
lal žebrák
“ atd.) povzbuzovali, ba i je p�emlouvali, by mocí op�eli se nelidskému s nimi na-
kládání. 

Když pak hejtman Schultz, nedbaje �etných proseb za poshov�ní, po�al vymáhati nedo-
platky �inže zbylé z dob hrab�te Trautmansdorfa, m�l Putschögel sedláky k tomu, aby placení 
prost� odep�eli a na robotu nechodili ani nejezdili. 

Žandovským se �e�i takové nadmíru líbily; pochybovati o slovech Putschöglových jim ani 
nenapadlo. Rychtá�e Ond�eje Vojtu a konšela Jana Nouzu m�l záhy na své stran�. S ostatními 
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Žandovskými byla práce pon�kud t�žší. Než tu v�d�l písa� Holub radu. 

Když v ned�li dne 15. �íjna 1713 tém�� všichni v hospod� se sešli, aby si navzájem post�-
žovali, vypravoval jim písa� Holub novinu, která je nemálo pod�sila a mysli všech dosud snad 
nerozhodných náhle obrátila. Pravil totiž, že hrab� Bréda musí císa�i 300 voják
 postaviti a ty 
že chce vesm�s z panství pe�eckého vzíti; hejtman že již má všecky sepsané, že p�íležitost ta 
vítaná, by se žandovským pomstil. Zanedlouho že prý je dá schytati a odvésti v poutech do 
Prahy jako rekruty. 

Žandovští byli zprávou tou velice pobou�eni. Ke všemu p�išla v tu chvíli do hospody stará 
baba, Beneška (pan hejtman o ní praví ve své relaci ke gubernium, že „kam �ert sám se styd�l 
jíti, ji za sebe poslal“); ta nejen že zprávu Holubovu potvrdila, ba ješt� také sedlák
m namluvi-
la, že byla p�i tom, jak hejtman 1000 pár
 pout u ková�e objednal. 

Te	 byl plamen na st�eše. Nebylo více zapot�ebí zotro�ený ten lid p�emlouvati ke vzbou-
�ení. Všickni byli jedné mysli; vždy� povstáním nemohli ni�eho ztratiti, ale ovšem jak se do-
mnívali, ne nepatrných úsp�ch
 získati. Za v
dce zvolen líš�anský mlyná� Pokorný, který také 
slíbil, že se o pot�ebné zbran� postará. 

Na p�íští st�edu (18. �íjna) o�ekáván hejtman Schultz do Žandova, nebo� ve �tvrtek m�l 
býti loven rybník „Kukla“ jenž byl 100 kopami kapr
 osazen. Hejtman nesm�l nalézti spiklen-
ce doma, vždy� kdož ví, nep�iveze-li ta obávaná pouta s sebou. Nezbývalo tedy mnoho �asu k 
p�ípravám. Ji�ík Pokorný, mly447ná� líš�anský, za�al shán�ti zbran�. K tomu ú�elu navštívil v 
úterý hutního mistra v Bošticích (na Kácovsku) a prosil jej, by mu svou pušku zap
j�il, udáva-
je za záminku, že si chce v císa�ském hájemství zast�eliti kus zv��e. Tento nemohl prosb� jeho 
vyhov�ti, nebo� svou pušku m�l u záme�níka v Kochanov� ke správ�. Mlyná� tím nedal se od-
strašiti; šel do Kochanova a tam u záme�níka vyzvedl nejen pušku hutmistrovu, ale i jinou, 
kterou u n�ho nalezl, odnesl tém�� násilím. 

Ve st�edu 18. �íjna vytáhli všichni žandovští, až na 4 muže, kte�í doma z
stali, po�tem 13 
hlav, majíce v �ele mlyná�e líš�anského ze vsi. K nim p�ipojilo se 5 muž
 cizích. Ozbrojeni 
st�elnou zbraní byli krom� mlyná�e toliko �ty�i, obecní pastý� m�l kord a konal služby adjutan-
ta, ostatní m�li jen hrubé kyje a podávky. 

Sotva 19 spiklenc
 vesnici opustilo, p�ijel do Žandova okolo 5. hodiny odpolední hejtman 
Schultz, který o osnovaném vzbou�ení ani tušení nem�l. K nemalému leknutí svému uslyšel od 
lidí ve vesnici zbylých, co se událo. Za takovýchto pom�r
 nezbývalo mu nic jiného nežli co 
nejrychleji dom
 se odebrati. P�išed do Pe�ek, ihned u�inil zprávu ke krajskému ú�adu do 
�áslav� a prosil o vojenskou pomoc; zárove� však, obávaje se, že by tato pro p�ílišnou vzdále-
nost hejtman
 �áslavských pozd� p�ijíti mohla, požádal o radu a pomoc rytí�e Haugvice z Bis-
kupic, pána na Be�várkách, nejbližšího hejtmana kraje kou�imského, vedle toho vyzval i 
hejtmana panství kácovského, Augustina Olbrichta, by s lidem ozbrojeným sedlák
m v cestu 
se postavil a je k návratu p�inutil. Rolníci zatím s k�ikem a lomozem táhli do lesa a po hrázi 
rybníka „Kukle“ do Lhoty Kamenné. D�lníky o hrázi pracující zahnali, chalupníky ze Lhoty 
vzali s sebou, ty pak, kte�í jsouce mysli st�ízliv�jší, o zdaru jich po�ínání pochybovali a vzpou-
ry se zú�astniti zp��ovali, holí a p�stí je p�inutili. 

448Tak po�et jejich záhy se zdvojnásobil. Že byl již ve�er, opat�ili se pochodn�mi smolný-
mi i slam�nými a táhli do Verný�ova a odtud do Kralic. Tam byli s otev�enou náru�í uvítáni; 
Pavel Vlasák, rychtá�, Václav Cendelín, konšel a všichni ostatní rolníci p�idali se k nim. Jinak 
smýšleli sedláci v Nepom��icích a zejména rychtá� Ji�ík Kysela. Ti necht�li s po�átku o po-
vstání ani slyšeti, a teprv když rychtá� pádnými d
vody, po nichž mu mnoho mod�in z
stalo, k 
ú�astenství donucen, vidouce nezbytí, táhli s nimi. Ostatn� jeden z Nepom��ických, Frant. Fia-
la, povstalc
m velmi prosp�l svou znalostí písma; nebo� téhož dne jménem rolník
 k soused-
ním ú�ad
m vrchnostenským, zejména k hejtman
m malešovskému a zásmuckému napsal žá-
dost, „aby jim nemohoucím v sídlech svých obstáti, ud�lil n�jaký tru�k piva a kousek chleba, 
že se mu cht�jí vedle možnosti vším dobrým odm�niti a na jeho panství v ni�em neškoditi. Od 
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f
ry a posla že cht�jí zaplatiti.“ A aby žádosti té více váhy dodal, nezapomn�l podotknouti „Z 
malešovského panství že jim vzkazují, aby se k nim pouchýlili, ale toho že na žádný sp
sob 
necht�jí u�initi.“ 

Malešovský hejtman František Rechenberger dal se žádostí tou obm�k�iti, a odeslal rolní-
k
m dva sudy piva a dal jim napéci chleba z korce mouky. 

Z Nepom��ic odtáhli vzbou�ení do Onomyšle a cestou nacházeli dílem dobrovolných stou-
penc
, dílem hrozbami a bitím všecky muže donutili, že se k nim p�idali. B�hem noci do rána 
vzrostl jich po�et na 200, zárove� poda�ilo se jim, prost�ednictvím Pavla Machotky, rychtá�e 
jindického, zásobiti se st�elivem. V Onomyšli p�idali se k nim všickni muži s rychtá�em Jaku-
bem Horákem a konšelem Jakubem Duškem v �ele, kte�í již od delšího �asu robotu dle p�ání 
hejtmana vykonávati se zp��ovali. Tak p�išli p�ed svítáním dne 19. �íjna do Jindic. Zde spojili 
se s lidem rašovickým a v kr�m� vypili všecko panské pivo. Tak a podobn� �inili všude. 

Zatím vzr
stal jich po�et v mí�e povážlivé. Sedláky z Jel�an, Drahobudic, Hrádku, Miletin 
a Solopisk v p�edešlé noci vybou�ili ze spánku a v�tšinou násilím donutili k ú�astenství ve 
vzpou�e. Z Jindic a Hatí hrnul se celý dav za divokého k�iku do Be�vár. Cestou všude vyhán�li 
mlatce panské ze stodol a rolníky s polí, v �emž dle zprávy hejtmana nade všecky vynikl 
Krištof Sojka, rychtá� hrádecký. 

V Be�várech p�ipojil se k nim rychtá� Ji�í B�lina se všemi muži, a odtud po�tem již 300 
hlav za hlu�né st�elby k polednímu dorazili do Be�várek. V tamn�jším zámku bydlel rytí�
František Ferd. Haugvic z Biskupic, jeden z hejtman
 kraje kou�imského. K n�mu odebrala se 
deputace nespokojenc
 s Ond�ejem Ježkem, rychtá�em drahobudickým, v �ele. Stížnost rolní-
k
 p�ednesl Jakub Novotný, konšel drahobudický. Rolníci na�íkali na nelidské s nimi nakládá-
ní, pravili, že jsou proti dosavádnímu oby�eji potahováni k robotám, jakéž nikdy nekonali, že 
p�i robot� pro malicherné p�í�iny bývají biti do krve a dobytek jejich trýzn�n, proto, že vidou-
ce nezbytí, mocí domáhají se toho, �eho pokornými prosbami marn� dosíci hled�li. 

Hejtman Haugvic, vzav v úvahu ne nepatrný jich po�et a obávaje se násilí, mluvil s nimi 
laskav� a slíbil jim, ze sám zítra do Pe�ek se odebe�e (byl� o to i od Schultze jménem hrab�te 
Brédy snažn� žádán) a žádost jejich vy�ídí, na�ež je napomenul, aby se dom
 odebrali, vrch-
nosti poslušnosti neodpírali a mírnou cestou práva svého se domáhali, k �emuž že jim dle 
možnosti své radou nápomocen býti chce. 

Odpov�dí takovou se rolníci nespokojili a �ekli, že nesnesou více nelidského nakládání a 
že kruté vrchnosti poslouchati nebudou. Odtud odtáhli pohromad� do Chotouchova a Solopisk, 
kdež také od šenký�e vynutili všecko panské pivo. 449Posilnivše se odebrali se na noc do Kbela 
a rozešli se zde a ve Kbílku na nocleh po bytech i hospodách. Téže noci ješt� vypravili odtud 
své posly s pochodn�mi do ostatních vesnic panství pe�eckého, vzkázavše poddaným, „aby do 
p�íštího rána najisto k nim se p�idali, jinak že pro liknavé si dojdou a bitím i drancováním je k 
ú�astenství ke vzpou�e p�inutí; jestliže ale který se schová, aby nemusil s sebou, tomu že st�e-
chu nad hlavou zapálí.“ 

Když o po�ínání sedlák
 hejtman Schultz bezpe�né zprávy m�l, z velkého strachu napsal k 
nim do Kbela dopis následujícího zn�ní (koncept zachoval se v archivu pe�eckém): „Pánb
h s 
námi a zlý pry�, pokoj nám i vám! Rychtá�ové, konšelé, všickni spolusousedé milí! S nema-
lým podivením spat�iti musím, jakou roztržitost a nep�knou pov�st sob� tu d�láte. Vidíte o�it�
a slyšíte ušit�, jak b
h na všech stranách metlou morovou hrozí a mnohé trestá. Vy pak bez 
ohledu toho a ze p�í�iny mn� nepov�domé, takové povyky p
sobíte, ješto, kdybyste n�jakou 
podstatnou p�í�inu proti mn� nebo J. Exc. panu hrab�ti m�li, vždy� jste to jinším sp
sobem 
hledati mohli a ne takovýmto zbrojným sp
sobem. Nicmén� již se to stalo a já to nenapravím. 
Však vás všecky pro boha prosím, pamatujte, co to s sebou p�inášeti m
že, a jen již dále sem 
necho	te, sice paní hrab�nka z toho smrt dostane. - A co vaše žádost nebo obtížnost jest, pro-
sím, dejte mn� to punkt od punktu písemn� a p�ij	te všickni rychtá�ové spolu s konšely sem 
na Pe�ky, jiní pak sousedé ku své práci a dítkám a� dom
 jdou. Já vám slibuji, že se to ve 
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všem dobrém a bez povyku a k�iku napraví, a jestli by se jednomu neb druhému, a� nevim, n�-
jaké ukrácení bylo stalo, snadno se vám navrátí. S tím vám všem dobrou noc vinšuji, a z
stá-
vám vám všem ve všem dobrém sloužiti volný.“ Hejtman Schultz. 

Skroušený tento list hejtman
v minul se se žádoucím ú�inkem. Poslové odebrali se do 
okolních osad, ale málo jich vyzvání uposlechlo. Proto následujícího jitra (20. �íjna) táhl celý 
dav od vesnice k vesnici, a sice ne cestou, ale p�es pole, a kdo byl dopaden, musil bu	 po dob-
rém neb po zlém s sebou. 

Kone�n� všickni p�išli do Pe�ek a postavili se nedaleko zámku. V zámku zatím panovalo 
nemalé roz�ilelní. Hrab� Bréda byl nep�ítomen, hrab�nka umírala úzkostí, hejtman Schultz, 
jenž m�l nejvíce p�í�in báti se, m�l malou duši�ku a nev�d�l si rady. Kone�n� vzmužil se, vy-
šel k sedlák
m a hled�l je k rozejití pokojnému p�im�ti hladkými slovy nešet�e slib
. Tázal se 
jich udiven� po p�í�in� povstání, apeloval na jich cit lí�e jim strach churavé hrab�nky a p. 

Rolníci slova svého trýznitele sice klidn� vyslechli, ale neuznávali jej za hodna odpov�di, 
jedin� to mu oznámili, že be�várský pán jim p�ipov�d�l, že sám v�ci jejich se ujme a do Pe�ek 
p�ijede. Ostatn� chovali se o�ekávajíce p�íchodu hejtmana krajského v Pe�kách zcela slušn�, 
nedopoušt�jíce se nijakých výst�edností. 

Za krátko p�ijel hrab� Bréda vraceje se z cesty a s ním skoro zárove� dostavil se do Pe�ek 
rytí� Haugvic z Biskupic, hejtman kraje kou�imského, se svým p�íru�ím. Tento dal ihned povo-
lati všecky rychtá�e do kancelá�e zámecké. Avšak rychtá�ové neuposlechli. Bylo t�eba trojího 
vyzvání, nežli se odhodlali vstoupiti do kancelá�e. Rytí� Haugvic za nep�ítomnosti hejtmana 
Schultze dal si ješt� jednou opakovati od nich vše, co mu již v Be�várech vypravovali, dal se-
psati protokol o stížnosti jejich, chlácholil rychtá�e slovy laskavými a napomenuv je, by své 
spoluob�any k rozchodu p�im�li a propustil je. 

Laskavé �e�i pán
v a patrný jejich strach dodal rolník
m tím v�tší odvahy. Napomenutí 
rychtá�
 n�kterých nedbali, ale svorn� se vyslovili, že tak dlouho pohromad� z
stanou a v lese 
záseky si u�iní, pokud svým passivním odporem nedomohou se spln�ní svých tužeb a zadostu-
�in�ní za p�e�etná utrpení a bez450práví. I uvád�jíce usnesení své ihned ve skutek, odtáhli k ve-
�eru všickni do Solopisk, kdež dílem ve vesnici p�es noc z
stali, dílem v lese u vesnice sp
so-
bem vojenským se ohradili. 

Následujícího dne (21. �íjna) hned záhy ráno dostavili se do Pe�ek oba hejtmani kraje �á-
slavského, aby dle povinnosti své v�c vyšet�ili. Rychtá�ové vyzváni zvláštním poslem, aby do 
Pe�ek k nim se dostavili. A� k nim b�hem dne vypraveno posl
 n�kolik, neuznávali za dobré 
uposlechnouti. Sedláci zatím u Solopisk cvi�ili se ve vojenských pochodech a po celý den z 
n�kolika ru�nic, jimiž ozbrojeni byli, st�íleli piln� do ter�e na 500 krok
 vzdálenosti. Necht�la-
li komise od kraj ú�adu vyslaná s nepo�ízenou dom
 se vrátiti, byla nucena jíti za rebely. T�m 
zatím vojenský život se znechutil, i nebylo ú�adník
m práv� p�íliš nesnadno je umírniti, ba i k 
tomu je p�ivedli, že ze svého st�edu deputaci vypravili ku hrab�ti Brédovi, která jej jménem 
všech nespokojenc
 pokorn� odprosila, a od n�ho ovšem odpušt�ní dosáhla. 

Tak skon�ila se nekrvavá revoluce sedlák
 pe�eckých bez v�tší pohromy pro ob� strany 
dosti š�astn�. Než v�c tím nebyla odbyta. S neoby�ejnou na tehdejší dobu rychlostí pokra�o-
váno ve vyšet�ování pr
b�hu a p�í�in celého povstání. Od hejtman
 krajských i od gubernia 
naléháno na hejtmana Schultze, aby co nejrychleji podrobnou zprávu o v�ci té podal. Jemu i 
hrab�ti Brédovi ovšem musilo na tom záležeti, aby celou tíži viny uvalil na ubohé povstalce. 
Proto referoval v tom smyslu a i vymohl, že dáno do vesnic nejvíce kompromitovaných voj-
sko; žádal, aby rolníci byli nuceni dáti náhradu za veškeré škody, které povstáním u�in�ny, 
zejména, aby nahradili zameškanou robotu, zaplatili všecko pivo, které od šenký�
 vynutili, i 
to, které jim hejtmani malešovský a zásmucký na jich žádost poslali, - dále, aby zaplatili i 20 
kapr
, které vylovili z panského rybníka. A nemaje dosti na tom ucházel se i o povolení, aby 
exeku�n� sm�l vymáhati všecky dluhy, vymlouvaje se, že by jinak nebyl s to �ádn� zapravova-
ti dan� císa�ské. 



  289 
Kone�n� resolucí císa�skou ze dne 14. listopadu 1713 vy�ízena celá záležitost v ten smysl, 

„že rolník
m z obzvláštní milosti císa�ské se odpouští t�žké provin�ní jejich,“ ovšem ale, že 
jim bude dáti plnou náhradu za veškeré škody komukoliv z povstání jejich vzniknuvší. Dne 10. 
pros. 1713 na�ídili hejtmané kraje kou�imského hrab� Karel Halleweil a rytí� Frant. Ferd. Hau-
gvic z Biskupic hejtmanovi pe�eckému, aby ke dni 12. pros. okolo 9. hod. ranní hled�l na kan-
celá� pe�eckou svolati všecky rychtá�e, konšely a co nejvíce poddaných panství, že jim od 
hejtman
 krajských resoluce císa�ská p�e�tena bude. 

I dostavili se ustanoveného dne všickni vyzvaní až na žandovské. Když ale tito uslyšeli, že 
pro svou neposlušnost v milosti císa�ské zahrnuti nejsou, ale spolu s jinými, které hejtman jako 
mravní p
vodce povstání udal, p�ísn� trestáni budou, ulekli se nemálo a záhy k hejtman
m 
krajským podali žádost, v níž „ponížen�, pokorn�, pla�tiv�, pro milosrdenství boží“ prosí, aby 
jim ta chyba, „kterou z nerozumu a velikého strachu se dopustili, že se k pán
m hejtman
m 
nepostavili a další milostivé na�ízení neposlechli,“ odpustili. Proti �emuž p�ipovídají a slibují, 
„že do své smrti, co živi budou, na takovou r
znici a roztržitost více mysliti, tím mén� d�lati 
necht�jí, nýbrž že za celého živobytí svého jak jeho c. k. milosti v placení kontribucí a v jiném 
sp
sobu dle své nejvyšší možnosti nejposlušn�ji právi býti, tak i své milostivé vrchnosti, která 
jim tu chybu již milostiv� odpustiti rá�ila, v�rní a poslušní poddaní býti cht�jí.“ 

Než záhy litovali rolníci, že se dali zastrašiti a ku smí�ení nakloniti. Nejen že žádné p�ání 
jejich nespln�no, ale i p�i robotách nakládáno s nimi, možno-li, ješt� h
�e než prvé. Hejtman 
Schultz lituje, že se ve strachu tak velice p�ed 451rolníky poko�il, mstil se vším možným sp
so-
bem t�m, o nichž v�d�l neb se domníval, že první podn�t k povstání dali. I krajský ú�ad nebyl 
v ohledu tom ne�inným. Tak povolán ke dni 24. list. 1713 Ji�í Putschögel, jejž hejtman Schultz 
co hlavního p
vodce povstání udal, k zodpovídání se do Rosochatce k hejtmanovi kraje �á-
slavského panu Bechy�ovi z Lažan. Pon�vadž ale dostate�n� vyšet�eno býti nemohlo, pokud 
m�l ú�astenství ve vzbou�ení selském, propušt�n prozatím na revers a, jak se zdá, ani pozd�ji 
více v�cí tou neobt�žován. Za takového stavu v�cí nebylo divu, že se všech stran do Pe�ek do-
cházely zprávy, že rolníci op�t se srocují a co nejd�íve novou vzpouru ve v�tších rozm�rech, 
než d�íve, podniknouti se p�ipravují. 

Tak již 2. listopadu 1713 oznamuje Ant. Schwarz, ú�adník vrchnostenský, z �erveného 
Újezda, že tamní rolníci již mají zprávu o povstání rolník
 pe�eckých, a že mnozí jsou náchyl-
ni p�íkladu jejich následovati. A 14. list. táže se Frant. Rechenberger, hejtman malešovský, 
„má-li, kdyby, jak se podobá, k op�tnému povstání došlo, proti sedlák
m moci užíti, aneb, ja-
ko d�íve, po dobrém (mit Glumpf) jednati.“ 

Prozatím ale z
stali rolníci na tom, že se pokusí o nabytí spravedlnosti ješt� jednou cestou 
mírnou. Dne 28. kv�tna 1714 podali hrab�ti Brédovi memorial, v n�mž si st�žují, „že  v to m-
to  t�žkém �ase,  kd y nemaj í  sami  co  j í s t i ,  an i  co  po tahu  dáva t i ,  an i  kde  
pás t i ,  n a  t akovou da lekou  robotu ,  kde j akživi  neb ýva l i ,  po taho váni  j sou ,  
od  rych tá �
  že  j sou  sužo váni  a  h rd lo váni ,  že  j im vyhrožo váno ,  že  b ývaj í  
bez  l í to s t i  nemi los rd�  b i t i  a  že  se  od  n ich  žádaj í  v�ci ,  k t eré  napro sto  vy-
konat i  n emohou.  Oni  že  dokonce se  nezp��uj í  robotovat i  t ak,  j ak od  JMC.  
vym��eno ,  avšak pro s í ,  ab y na  tak d al ekou  robotu  p o tahováni  neb yl i ,  a l e  
ab y sm� l i  p � i  t�ch  d vo � í ch  robotova t i ,  p � i  n i chž d � í ve  robotoval i .“ 

452Odpov�dí na tento memorial rolník
 byla stížnost hrab�te Brédy ke guberniu, v níž pra-
ví, „že r. 1713 poddaní jeho beze vší podstatné p�í�iny ku ponoukání jeho osobních nep�átel 
proti n�mu se vzbou�ili, �ímž mnoho nep�íjemností a škod utrp�l. Rolník
m - místo co m�li 
býti k uvarování v�tšího nešt�stí exemplárn� potrestáni, jak zasloužili - trest prominut. On že 
se domníval, že nezasloužená milost, které se jim dostalo, bude jim výstrahou, a že všech po-
dobných pokus
 zanechají. Nyní ale že slyší, že rolníci op�t mají sch
zky (conventicula) a že 
ve�ejn� hrozí, že, jakmile vojsko z byt
 odejde, op�t se vzbou�í a zcela jinak než minulého ro-
ku po�ínati si budou; ve svých sch
zkách že zpívají hanlivé písn�, robotu že nevykonávají tak, 
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jak jsou povinni, nýbrž jen pokud se jim líbí; d
kazem jich zlé v
le, že jest také memorial, kte-
rý mu podali a který ke stížnosti své p�ikládá. Od n�ho ani od jeho ú�edník
 že se sedlák
m 
k�ivda ned�je, a že se s nimi tak dob�e nakládá, jako na nemnohých panstvích. Jeho nep�áte-
l
m ovšem že na tom záleží, aby se �eklo, kdyby op�t nepokoj vypukl, že sedláky p�íliš utisku-
je. Proto prosí, aby krajským hejtman
m na�ízeno bylo, by v�c náležit� vyšet�ili a nevd��né 
nespokojence potrestali, zárove� také by pošt�vá�kové a p
vodcové nepokoje vypátráni byli a 
aby jim i písa�
m memorialu - který „prý“ celé panství podepsalo, a�koliv o n�m ani stý neví - 
�emeslo jejich zastaveno bylo.“ 

S jakým výsledkem se tato žádost hrab�te Brédy potkala, �íci neumíme, nebo� nezachovala 
se toho žádná písemní pam��, avšak podobá se, že z
stalo vše p�i starém. Hejtman Schultz 
hospoda�il svým zp
sobem dále do r. 1721, kdy ustoupil v ú�ad� nástupci svému Janu Salo-
monovi z Friedberka. Tento vstoupil zcela ve šlép�je p�edch
dce, ano hled�l jej i v mnohém 
ohledu v utiskování lidu poddaného p�ed�iti a na úkor jeho i vrchnosti se obohatiti. Rolníci 
zmoud�evší dlouholetou zkušenosti nepomýšleli nyní již na odpor mocí brannou, ale tím piln�-
ji obraceli se se žalobami ke krajskému ú�adu a tentokráte kone�n� ne zcela bez výsledku. 

Dne 18. zá�í 1732 dostavila se ú�ední komise do Pe�ek, která n�které staré zlo�ády stavila 
a téhož dne také vydala „Punkta ,  podle  kte rých  poddaní  p anstv í  pe�eckého  � íd i t i  
a  spravovat i  se  maj í ,“ jimiž došly n�které dlouholeté tužby sedlák
 svého vypln�ní. Nej-
více ovšem líbilo se jim rozhodnutí krajských hejtman
, jímž „hejtman Salomon ze své služby 
propušt�n ihned a purkrabí i d
chodní po �tyrech týdnech.“ Též nenávid�ný mušketýr Písek, 
od jehož karabá�e mnoho vytrp�li ubozí robotá�i, rozhodnutím hejtman
 krajských vyhnán a 
všem „oficír
m“ na�ízeno, že mají v �as robotování s lidmi mírn� nakládati a s rychtá�i po-
�estn� zacházeti. Také n�které od hejtmana pod jménem accidence dosud bezprávn� vydírané 
platy pro budoucnost zrušeny a zlo�ád mocného dodávání masa, ryb a jiných pot�eb do vsi k 
nucenému kupování zastaven. S jinými stížnostmi rolníci i �emeslníci odkázáni na rozhodnutí 
místodržitelství. 

Protestování proti tomuto, jak se domníval, zasahování do práv vrchnosti hrab�ti Brédovi 
nyní již nepomohlo - hv�zda jeho již siln� bledla; nebo� lehkomyslné kupování statk
 uvrhlo 
jej po krk ve dluhy, z nichž více nevyb�edl. 

Krajský ú�ad od té doby bedliv�ji sob� všímal hospodá�ství ú�edník
 pe�eckých, a hled�l 
jim piln� na prsty. D
kazem toho jest nám dopis krajského ú�adu ze dne 9. prosince 1733, jímž 
Ferdinand Bieler, nástupce hejtmana Salomona, dostává ostrou d
tku. Praví se v n�m, „že  
ubozí  poddaní  pe�e� t í  ža los tn�  s i  na � í kaj í ,  že  h ej tman pro t i  c í s .  robotn ímu 
paten tu  novoty v robotování  na  je j i ch  úkor  zavádí ,  ze jmén a že  od  každého  
bez p � íp �eže 2  kon�  opovážl iv�  vymáh á,  s  l id 453mi  kru t�  zach ází ,  nemi lo -
srdn�  j e  b í t i  d ává,  j ak na  j e j i ch  t� l ech  z �ejm�  s e  vid í ,  že  j im šelem a  rebe-
l
  nadává,  což  j es t  p ro t i  v
 l i  pano vníko v� .  Leto s  že  i  t ak d alece se  zapo-
mn� l ,  že  svát ek Pann y Mar i e  zneu ct i l  t ím,  že  v t en to  zasv�cený den  l id i  
b í t i  dal .  Krajský ú �ad  se  domnívá,  že  b y mu osud  jeho  p �edch
dce Salo-
mona mohl  b ýt i  dost a t e�n ou výst rahou ,  j es t l i  však i  po  to mto  napo menut í  
svého  nel idského  po� ínán í  nenech á,  že  bude ke kraj skému ú �adu  pohnán ,  
kde s  n ím vedle  zás luh y naloženo  bude.“ Vzal-li sob� hejtman Bieler napomenutí 
toto k srdci, nevíme; než nezdá se, nebo� r. 1734 již jej nenacházíme v ú�ad�. 

Nástupcem jeho stal se Jan Václ. Fröhlich, který hejtmanem z
stal až do r. 1737. Téhož 
pak roku dáno panství pe�ecké pro úpadek hrab�te Brédy pod sekvestora a lidu na Pe�ecku 
vycházela hv�zdi�ka nad�je na lepší �asy; sláva panstva schylovala se ku svému západu. Roku 
1738 „p�išacováno panství pe�ecké od pán
v creditor
v jako panství fundatorní J. M. knížecí 
arcibiskupovi pražskému.“ 

Uplynulo mnoho vody, nežli se do�kal lid �eský vysvobození od jha roboty. Otcové ob�-
tovali statky i život, m�eli za svobodu svých d�tí. A t�ch nevinných ob�tí zapomenutých bo-
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jovník
 pro lepší budoucnost lidu selského ani spo�ísti nelze na dvoustoleté cest� k�ížové. 

Selská vojna byla na ní jediným zastavením; byla zajisté úd�lem všech kraj
 po vlasti naší. 
V. J. Nová�ek. 

ŽICHOVICE. 

Jihozápadn� od �estína 2 km pod okresní silnicí do Kasanic vedoucí ve výši 400 m n. A. 
rozkládala se ves Žichovice . Ta zanikla po válce 30leté a na jejím míst� obnovila vrchnost 
�estínská v druhé polovici XVII. století popl. dv
r a nazvala ho jménem zaniklé osady - Ž i -
chovice .1822a)

D�jiny. Vesnice Žichovice náležela s 2 dvory poplužními a dvory kmetcími s platem r. 
1384 Dobšovi z Žichovic, který ke svému statku ješt� p�ikoupil lesy z Kraso�ovic.1823) Pozd�ji 
pak sed�l na jednom popl. dvoru Ondrá�ek ze Žichovic a na druhém Auditor ze Žichovic. Oba 
podepsali na sjezdu �áslavském zápis na mír zemský r. 1440 dne 17. m�s. b�ezna.1824) Smil ze 
Žichovic odpadl od m�st pražských po svátku sv. Ji�í 1420 a dal to najevo t�mito slovy: „vy-
s t � i ehamy s i e  p ro t i  P ražan o m se  všemi .“ Byl-li Smil majetníkem Žichovic, nelze do-
ložiti.1825) 

Po Ondrá�kovi d�dil zboží otecké syn Jan a prodal d�dictví své roku 1481 Slavatovi z 
Chlumu a Košumberku pánu na �estin� Kostele za 100 kop gr. �eských.1826) Po Auditorovi 
d�dil syn Jakub zboží a ten prodal je r. 1543 Petrovi ze Žichovic, který sob� v dsky zemské dal 
vložiti takto „Žichovice  d v
 r  pop l .  s  pop lužím,  na  kt erém sed ím sám, a druhý 
kterýž jsem koupil od Jakuba Auditora ze Žichovic s d�dinami, lukami, lesy, jmenovit� s le-
sem �erným, �e�eným Šimkovice i s lánem, d�diny, �e�ené Ujcovské.1827) Když r. 1591 se�í-
távalo se zboží a d�dictví Adama Slavaty z Chlumu a Košumberku 454na �estin� Kostele, byla 
v soupise již v�tší �ást Žichovic.1828) A když Adam r. 1602 prodával d�dictví své �estinkostel-
ské rytí�i Karlu Mazancovi z Frimburka, bylo ve smlouv� celé zboží žichovické, které Adam 
�ást po �ásti skupoval a v jeden celek dv
r v Žichovicích utvo�il. Mimo to mu náležel �estin-
Kostel, m�ste�ko zámek a dv
r, Boštice, Kasanice, Milotice, Nespe�ice, Tlu�e� a Žichovice 
celé. Tento majetek dal si vložiti v dsky zem. r. 1602.1829) 

Od té doby p�ivt�len byl dv
r žichovický k panství �estinkostelskému a náleží tam dosud. 
V Žichovicích byly v r. 1651 tyto rolnické grunty: To mašo vský m�l 25 korc
 a byl pus-

tý (pole leží ladem). Chalupník Novák za osedlého po�ítán, na živnosti zkažený, m�l 15 kor-
c
, oséval na zimu 1 korec a ja�í 1 korec, Jan  P íša , 15 korc
, chalupa pustá, pole leží ladem. 
Zahradník Václ .  Spr in gl  m�l 9 korc
, oséval na zimu 2, na ja�e 1 korec, Vávra  Košt é � , 
m�l 9 kor., oséval 2 ozim., 2 ja�í. Potahy žádné, 8 krav, 3 jal., 2 ovce.1830) 

R. 1678 byl tu sedlák Mat� j  Bervid , m�l 48 str. pozemk
, oséval 6 oz., 6 ja�í, 6 úho�il, 
ostatní lada a porostliny; m�l 2 kon�, 1 volský potah, 2 krávy, 3 jalovice, luk na 2 vozy sena. 
Chalupník Novák m�l 7 str. pozemk
, oséval 1½ str. ozim., 1½ ja�í, 1½ úhor, ostatek lada a 
porostliny, má 1 kon�, 1 vola, 1 krávu a luk na 1 v
z sena. Jan  P íša  m�l 10 str. pozemk
, vše 
leží ladem a na tom míst� má Mat�j Bervid vystavenou chalupu. Václav Šprych  a  Vávra  
Košt é �  mají 9 str. porostlin a lada. Oba zem�eli; první roku 1657, druhý 1662.1831) Žichovic-
ký dv
r byl svého �asu dvorem královských svobodník
 I. �tvrti kraje kou�imského. Kdy a jak 
dlouho, nebylo možno v
bec zjistiti. Dnes jest pouze jen 1 pop �íslo, obyvatel 28 - dle toho, 
kolik je tu d�lnictva. 

Žichovice náležejí farou a školou do Petrovic II., poštou, telegr. a �etnickou stanicí do 
�estína a obvodem zdravotním do Kácova. Nejbližší zastávka železni�ní i nádraží jest v Káco-
v� na míst. dráze Posázavské. 
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ŽÍŠOV. 

Na soutoku Svatoanenského a Jindického potoka na p�íkrém úbo�í rozprostírá se stará 
osada Žíšo v - špatn� zvaná Ž ížov. Úbo�í dosahuje 400 m výšky nad Adrií a pod úbo�ím tím 
utvo�ily vody �e�ené rybník Žíšovský, z kterého voda odtékajíc plní velký rybník Vav�i�ák. 
Pod rybníkem stával starobylý mlýn, který r. 1913 vyho�el a nikdy snad více vystav�n nebude. 
Nade vsí vypíná se bezejmenný vrch dosahující 439 m n. A. 

V Žíšov� bydlí ve 48 pop. �ís. 249 obyv., z nichž je 8 ev. reform., ostatní katolíci. V r. 
1787 bylo zde 28 pop. �ísel1832) a v r. 1848 bylo zde 37 pop. �ís. s 283 obyv.1833) Obecní jm�ní 
záleží z 10 ha 42 a pozemk
, z nichž se platí ro�ní p�ímé dan� 3 K 87 h; vým�ra celé obce 264 
ha 97 a 78 m2, za n�ž se odvádí 1487 K 77 h p�ímé dan�. 

Nejstarší rodiny jsou zde rodina Kratochvílova, Trnkova, Mašínova, Králova, Slezákova, 
Burianova a Sklená�ova. Obyvatelstvo živí se hlavn� zem�d�lstvím a nádenictvím. Také �e-
mesla jsou zastoupena �emeslem krej�ovským, obuvnickým, zednickým a tesa�ským. Mládež 
škole odrostlá, která nez
stává na otcovském zboží, odchází na �emesla a do služby. 

R. 1766 byli v Žíšov� tito sedláci: Václav Komberec, m�l r. 1742 statek prošacovaný za 
160 zl. rýn., r. 1766 byl majitelem Jan  Fab ián ,  Jan  Pokorn ý v cen� 180 zl. rýn., J i � í  
Trn ka v cen� 230 zl. rýn. (nyní Václav Mezounek), Adam Ch lust  v cen� 160 zl. rýn. R. 
1753 byl grunt Trnk
v zkasírován a rozd�len na dv� chalupy. Prvou m�l Ji�í Trnka, nyní Ma-
t� j  Vá�a, druhou Tomáš Kle�ák, nyní Václav Kohoutek. Ob� byly prošacovány na 80 zl. 
rýn.; a chalupník Jan Vacek v cen� 35 zl. rýn. Byli povinni platiti 455na mše do záduší, a to: 
grunt Komberc
v 2 zl. rýn., chalupníci Trnka a Kle�ák po 1 zl. 10 kr.; mimo to Trnka za † Fa-
biána 2 zl. rýn. a Vá�a za † Ondrá�ka 1 zl. 10 kr. rýn.1834) Ve vsi byla také panská kr�ma, na 
nížto kdysi býval sedlák a m�l 30 korc
 polí. Vrchnost pole od�ala a k svému užitku pronaja-
la.1835) 

Z roku 1785 jsou známa jména tratí: na Hatích, na Za�átku, Zájezek, na �ihadle, na Pro-
st�edku, Rohatina, Sýkora, Kví�ala, Šalenka, Posledek a Záduší.1836) Dešt�, bou�e i krupobití 
p�icházejí se strany západní a jsou neškodné. 

Žíšov nem�l spojení silni�ní skoro žádné; teprv as p�ed 15 lety vystav�na silnice k Hatím, 
�ímž obdržela obec dobré cesty k nádraží hateckému. Silnice do Uhl. Janovic a ke Chmelišti 
dostav�ny nejsou. 

Fara a kostel. Pokud se nám písemné zprávy zachovaly, víme, že r. 1350 byl kostel sv. 
Mikuláše již farním a náležel k dekanátu kou�imskému, kam ro�n� 9 groš
 desátku odvá-
d�l.1837) Prvním známým kn�zem byl Jan a ten snad uvád�l P�echa z Rad�e za fará�e ke koste-
lu uhlí�skojanovickému r. 1359.1838) Po smrti kn�ze Jana provozovali právo podací Chovata a 
Jaroslav, brat�i z Žíšova, spole�n� s Ješkem a Chotkem, brat�ími z Chmelišt�. Podali sem r. 
1364 kn�ze Václava z Drahobudic. Týž byl 12. dubna t. r. potvrzen a fará�em Janovickým 
uveden.1839) Fará� Václav sm�nil své místo 1. dne m�s. prosince 1377 s Bo�ickým Martinem a 
patroni Ješek Busek a He�man brat�i z Žíšova sm�nu tu schválili.1840) 

Po smrti Martina fará�e r. 1397 podali panoši žíšovští kn�ze Václava z Janovic za fará�e do 
Žíšova.1841) Po jeho smrti byli zde fará�i: Václav, kn�z 456z Uhl. Janovic r. 1400, Matyáš, fará�
z Hodkova 1401, kn�z Martin 1402, Jan, kanovník kaple královské z Karlštejna 1406, Petr a 
toho roku ješt� Mauritius 1409,1842) které podávali Prokop a Václav brat�i žíšovští, kn�z Vác-
lav r. 1410. Tohoto r. p�ipomínají se op�t patronové zdejšího kostela Prokop a Václav, brat�i 
ze Žíšova, jako by podávali posledn� jmenované kn�ze.1843) 

Od toho roku mizí zápis kn�ží žíšovských a r. 1554, kdy kn�z Matouš Hradecký, arcid�kan 
kutnohorský, „po znamen ání  koste l
 ,  fa r  a  ko l átor
“ sepisoval v arcid�kanství kutno-
horském, poznamenal v Žíšov�: „V Žíšov� kostel sv. Mikuláše, fary již není; kalátorem pan 
Jan Žíšovský a na Žíšov�.1844) Odtud mizí všecky zprávy o fa�e a fará�i žíšovském. 

Chrámek žíšovský stojí na vršku nad rybníkem a rozhlíží se po údolí i po výšinách, které 
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se p�ed ním rozkládají. 
Jest to stará, skrovná 
budova, vystav�na ve 
slohu barokovém a po-
strádá dnes všech stavi-
telských i archaeologic-
kých památek a zvlášt-
ností. Jesuité dle svého 
starého zvyku vyklidili 
vše, co se vykliditi dalo, 
ba i slušná epithafia z 
kostelíka vynésti dali a 
kusy jich po h�bitov�
zanechali. P�i h�bitovní 
zdi z�íme epithaf, na 
n�mž �teme: LETHA 
PANIE 1610 UROZE-
NY A STATECZNI 
PAN HENRICH (NI-
ENKOWSKI Z ME-
DONOS) A NA ZISSOWIE DOKONAL ZIWOT SWUG. 

D�jiny. Nejstarší písemné záznamy o Žísovu máme z r. 1318, kdy tu na tvrzi sed�l Protivoj 
z Žíšova a Chmelišt�1845) a celé zboží žíšovské i chmeliš�ské v držení m�l. O Protivojovi �i 
Protivovi �teme, že rád vál�il anebo vál�iti pomáhal a že z
stal dlužen He�manovi ze Slivna 10 
h�iven st�íbra za vále�né zbran�. Tuto �ástku pen�žní dobýval He�man ú�ední mocí a když do-
býti nemohl, dal si ji vložiti do desk zemských.1746) 

R. 1364 sed�li na Žíšov� brat�i Chonata a Jaroš, kte�í 12. dne m�s. dubna 1364 spole�n� s 
Ješkem a Chotkem, brat�ími z Chmelišt�, podací právo vykonávali.1847) Chotek m�l jedinou 
dceru, kteráž vládla po jeho smrti na Žíšov� a když zem�ela, spadlo zboží to na krále.1848) R. 
1377 vládli zbožím žíšovským t�i brat�i Ješek, Buzek a He�man ze Žíšova.1849) He�man brzo 
zem�el, z
staviv sirotka d�dicem, ale týž zem�el záhy po otci a zboží cht�l král Václav omy-
lem potáhnouti na sebe.1850) Zboží d�dil strýc Ješek, kterýž také držel �ást Chmelišt� vsi1851) a 
týž p�ipomíná se jako držitel �ásti podací kostelíka v Žíšov� spolu s bratrem Buzkem, kterýž 
však Ješka p�e�kav, sdílel to právo s Va�kem.1852) 

R. 1400 a v �ase dalším provozovali právo podací brat�i Václav a Prokop ze Žíšova. Vác-
lav do r. 1406 sám, odtud s bratrem Prokopem.1852a) R. 1410 podávali fará�e ke kostelu žíšov-
skému Prokop a Václav, brat�i1853) ze Žíšova a Václav daroval jednu kopu gr. míš. úrok
 fará-
�i;1854) byv vedle bratra svého v rozbroji s fará�em, smí�il se s ním roku 1410.1855) 

Václav a Prokop brat�i m�li zboží žíšovské tak rozd�leno, že každý sed�l na jednom dvo�e, 
protože tu byly dvory dva, jeden s tvrzí a druhý dvorec, �e�ený Prokopovský a vedle t�ch ješt�
jeden dvorec poplužní, kterýž ovšem záhy zpustl a zboží to bylo rozd�leno. Václav zapsal r. 
1414 díl sv
j, totiž dv
r popl. v Žíšov� s dvory kmetcími a �ást vesnice Chmelišt� a Topole (u 
Chru457dim�) v 50 kopách �. gr. Prokopovi z Žíšova, Maršovi �e�. Hroznata z �erného Bláta a 
Rudoltovi ze Žíšova.1856) 

Rudolt sed�l s Prokopem ješt� za válek husitských na tomto zboží a císa� Zikmund zapsal 6. 
dne m�s. b�ezna 1421 Prokopovi a Rudoltovi z Žíšova Radlice, ves zboží kostela pražského.1857) 

Od r. 1430 sed�l Rudolt na Žíšov� sám a zapsal na své zboží 500 kop gr. �. dluhu Janovi z 
Popovic, p�íbuznému svému.1858) Dne 17. b�ezna roku 1440 podepsal Rudolt ze Žíšova s pány 
�eskými mírný list na sjezdu �ty� kraj
 východních �ech v �áslavi.1859) R. 1451 zem�el Ru-
dolt,1860) zanechav dva syny Václava a Rudolta ml. D�dictví rozd�lil syn
m takto: Václav ob-

Zbytek špýcharu jesuitského. 
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držel od strýce Jana z Popovic zápis na n�které platy v Žíšov� a Be�vá�ích obojích,1861) Rudolt 
pak zápis od Jana �abelického ze Soutic na dluh 600 kop gr. na t�chto vesnicích zapsaný.1862) 
(Viz Chmelišt�) 

A Jan z Popovic vyznává dne 7. decembri 1451, že má na Žíšov� a Chmelišti a na všem, 
což k Žíšovu pat�í, 500 kog gr. dluhu od Rudolta st. z Žíšova zapsaných a že je Václavu, synu 
Rudoltovu, postupuje.1864) 

Jan Ka�ice z Konic táhl r. 1456 na sirotka Rudoltova z Žíšova, cht� míti právo na poru�en-
ství vedle toho, že by král. milost jemu toho sirotka poru�il, ale Zbyn�k ze Sob�šína toho odpí-
ral od strýc
v toho sirotka, prav� že by oni strýci p�íbuzn�jší byli k tomu poru�enství vedle 
práva, nežli Jan Ka�ice, do458kládaje se i svolení toho, kteréž jest se stalo z císa�. milosti Zik-
mundem, králem �eským slavné pam�ti. Ale než tato rozep�e vy�ízena, nebylo více poru�níka 
žádného pot�eba, nebo� oba sirotci ješt� téhož roku zem�eli,1863) a po jejich smrti spadlo r. 
1457 veškeré jejich zboží na krále. Ke zboží tomu náleželo: tvrz Žíšov s dvorem popl. a dru-
hým dvorem popl. pustým, ves celou, Chmelišt�, ves celou, ve Velkých Be�vá�ích jeden dv
r 
kmetcí pustý s polovicí lánu rolí, v Menších Be�vá�ích dva dvory kmetcí, jeden Prokopovský a 
druhý K�e�kovský s podacím a mlýnem v Žíšov�. Toto zboží ud�lil Ladislav král Mat�ji Boro-
tínovi z Vesce a Ctiboru z Beztuhova.1865) 

Asi roku 1460 usadil se na Žíšov� nový pán - vladyka Mat�j Borotín z Údim�, který zboží 
toto d�dil od Ladislava krále a po�al se psáti „Žíšovský z Údim�“ a rod jeho až do vym�ení 
statek tento v držení m�l.1866) Petr Žíšovský z Údim� a na Žíšov� pohán�l Slavatu z Chlu-
mu,1867) vin� jej, že uvázal se mocí svou bez práva v držení d�dictví jeho v Líš�anech.1868) Po-
�átkem století XVI. sed�li tu t�i brat�i Jan, Krištof a Š�astný (Felix), nepochybn� synové a d�-
dici Petrovi. Ti se o zboží otecké tak rozd�lili, že Š�astný ponechal si tvrz Žíšov s dvorem, ves 
s podacím, Krištof ves celou Vav�inec a Chmelišt� a Jan ostatek toho zboží. Krištof záhy ze-
m�el a zboží jeho spadlo na syna Jana z Údim�.1869) Š�astný prodal své zboží žíšovské r. 1525 
tomuto Janovi, poz
stalému synu z bratra Krištofa. Týž Jan z Žíšova a Údim� v�noval choti 
své Kate�in� roz. z Ostrova 150 kop gr. �. na svém d�dictví žíšovském.1870) 

V r. 1510 vešli tito t�i brat�i z Údim� a na Žíšov� s Janem z Kam. Lhoty ve smlouvu, dle 
níž m�l nechati „t � idcet i  veys tavk
v“ smrkových brat�ím Žíšovským. On je vysekal, ale 
nechal t�idceti veystavk
v dubových a ješt� „d vadcet i“. Brat�i Žíšovští nebyli takto spokoje-
ni a vnesli Jana z Kam. Lhoty na soud. To seznali T
ma z Kasanic, Matouš z Kraso�ovic a Pe-
tr Ptá�ek z Vlkové.1871) 

Jan z Údim� p�ipomíná se v titulá�i z roku 1534 z rodu Žíšovských a z Údim�.1872) V ji-
ném titulá�i z r. 1534 p�ipomíná se Václav Smil a Borotín Žíšovští z Údim� a na Žíšov�, pak 
Bohuslav Žíšovský z Údim� na Sti�anech (Chrudimsko).1873) Jak daleko tito Žíšovští sp�ízn�ni 
byli s majiteli Žíšova, nelze nijak pov�d�ti. 

R. 1601 prodala Anna Amalie, roz. Žíšovská z Údim�, manželka Vojslava Branišovského 
z Branišova, statek, tvrz Žíšov s p�ísl. Jind�ichovi N�nkovskému Medonosovi z Medonos za 
7350 kop míš. gr.1874) Statek tento nabyla darem od strýce svého Borotína Žíšovského z Údi-
m�, kterému po léta byla výbornou hospodyní.1875) 

Po smrti Jind�ichov� z Medonos († 1610) d�dili statky otecké synové Jind�ich a Vilém 
Š�astný. Spole�nou a nerozdílnou rukou vládli tu do r. 1609, ve kterém roce tvrz Žíšov s dvo-
rem poplužným, dv�ma mlýny, olejnou a ves s podacím prodali Veronice Kolovratové, roz. 
Berkovn� z Dubé a Lipého, manželce pana Heralta Libštejnského z Kolovrat a na Janovi�kách 
za 7250 kop g. míš.1876) 

Když paní tato zem�ela, d�dil manžel její Heralt, t. �. hejtman kraje kou459�imského,1877) 
statek Žíšov s p�ísl. což tu m�la, a ten jsa pánem na Malejovicích a Mitrov�, p�ipojil tyto statky 
k Žíšovu.1878) 

Na zboží p. Heralta m�l nejvyšší mincmistr Vilém z V�esovic a Doubravské Hory pojišt�-
ných 8000 kop groš
 míš., kteroužto dlužnou sumu postoupil darem koleji jesuitské v Ho�e 
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Kutné.1879) 

R. 1628 dne 19. února postoupil Heralt Libštejnský, nejvyšší berník král. �eského, statek 
žíšovský i sirot�í vesnice Malejovice, Mitrov a Silvánku darem koleji jesuitské,1880) kteráž toto 
zboží ku k�esetickému panství p�ipojila.1881) 

V Žíšov� na míst� staré tvrze postavili sob� jezuité residenci, kteráž jim za sídlo slouži-
la.1882) V držení tohoto zboží byli až do r. 1773, ve kterém roce císa� Josef II. �ád jezuitský 
zrušil a celý statek i s K�eseticemi �eskému fondu studijnímu p�ipojil, k jehož ruce r. 1774 za 
580.824 zl. rýnských byl odhadnut.1884) 

P�i prodeji r. 1824 koupil statky ty Jan Frant. Svoboda za 129.000 zl. st�.1884) p�i novém 
odhadu r. 1826 dot�ené statky na 293.341 zl. st�. odhadnuty. 1885) Od té doby z
stal Žíšov ve 
svazku panství k�esetickoúmonínského a sdílel i osudy jeho. (Viz K�esetice v II. díle, �ásti 1.) 
Koncem XVIII. století byl dv
r rozd�len na familie r
zných rozm�r
 od 20-25 jiter a familie 
ty dány d�di�ným pachtý�
m k užívání, což novými zákony bylo vyvlastn�no. Budova jesuit-
ská p�ipadla dv�ma majitel
m, kte�í ji p�em�nili na hospodá�ská stavení. Ze staveb jesuitských 
zachoval se p
vodní špýchar. 

Žíšov náleží školou, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí a zdravotním obvodem do 
Uhl. Janovic. Nejbližší nádraží jsou Hat� a Uhl. Janovice na místní dráze Kolín-�er�any. 

Zašlé osady na Kutnohorsku. 

BE�ICE. Farní ves v dekanátu kou�imském s tvrzí rozkládala se asi tam, kde dnes stojí roz-
vleklá osada Rašovice na Janovicku.1886) (Viz v tomto díle Rašovice str. 283 a 284.) 

BOR. Tam, kde nyní jest osada Nová Lhota na panství sedleckém stávala farní ves Bor . Nále-
žela kdysi klášteru sedleckému a slula ve XIV. v�ku také Lhota .1887) Za krále Václava byl tu 
r. 1328 fará�em odp
rce Hus
v J i � í  z  Boru , který jméno své p�ijal od této osady. Pozd�ji 
osada zpustla a zanikla snad ješt� v tom století. 

HOLÁ. Malá osada na Ratajsku, o níž dnes nikdo neví, kde stávala.1888) 

460KOBLASICE. Osada tato stála na míst� nyn�jší vesnice Ko bláska blíže Uhl. Janovic. 
Kdy osada zašla, není hodnov�rných zpráv. Že však ješt� r. 1417 stála, je zjišt�no.1889) Na�ež 
zašla a na míst� tom vznikla osada nová Koblásko . 

K�IVOLAJE. Ves na panství kláštera svatoprokopského. O ní se �iní zmínka v XIV. a XV. 
století ve smlouvách trhových panství toho. (Viz heslo Sázava.) 

MALOVIDY. Blíže Zbraslavic v soud. okr. kutnohorském sousedila se Švábinovem osada 
Malovid y. Byl zde zámek a poplužní dv
r. Posledn� se p�ipomíná r. 1548 Malovidy ves, 
zámek pustý a poplužní dv
r také pustý. (Dsky zem. 84. C 16. a 8. L 22. Ostatek viz v II. díle 
�ást I. u Zbraslavic.1890) 

PN�VICE. Na rovinách na pravém b�ehu Páchu na jižní stran� m�sta Hory Kutné rozkládala 
se za starodávna farní ves Pn�vice . Dle zpráv kutnohorského historika Ko�ínka stávala osada 
tato s velkým chrámem d�íve nežli Hora Kutná. Osadu tuto stihla velká pohroma r. 1424, když 
Žižka po vít�zství svém u Malešova na Hory táhl. Od té doby se již nevzpamatovala a za císa�e 
Josefa II. poslední její zbytek, kostel sv. Václava,1891) vzal také za své.1892) Dnes není o ní ani 
památky. 

PORUTICE. Osada tato byla rozložena poblíž Zbraslavic. Dnes není ani památky, kde 
stávala.1893) 

ROVE�. Osada tato sousedila s Pn�vicemi a honosila se velkým chrámem založení sv. Petra a 



  296 
Pavla. Totéž nešt�stí, jaké stihlo Pn�vice, stihlo také r. 1424 osadu Rove� �i na Ro vni . Ale 
nelze se domnívati, že Žižka osady tyto z ko�en vyvrátil. Ješt� v XVI. století byly zde hojné 
domy, statky a dvory, zahrady, vinice a pastviny.1894) Na osadu Rove� p�ipomíná kapli�ka sv. 
Petra a Pavla na pláni rovi�skopn�vické, pak k�íž a sošky na chodb� v arcid�kanské budov� v 
Ho�e Kutné.1895) 

STARÝ SUCHDOL. Severovýchodn� m�ste�ka Suchdola jest pastvina zvaná S tarý Such -
dol . Tam dle pov�sti stávala p
vodn� osada Suchdol . Starší pam�tníci vypravují, že po�át-
kem XVIII. století byly tu ješt� rozvaliny dom
 a to jest nejlepším d
kazem, že tu stávala osa-
da. Ta neznámým zp
sobem zanikla a místo ní povstala vedle zámku osada nová, kterouž na-
zvali jménem osady p
vodní Suchdol . (Viz heslo Suchdol v díle II. �ást 1.) 

461VES SV. TROJICE. Nad n�kdejšími kavnami a hutmi horními šmelcovními založena byla 
kol kostela ves  sv.  Tro j i ce . Mívala mnoho obyvatel
-horník
. A jak huti klesaly ve svých 
užitcích, klesal i po�et obyv. a ves pustla, až kone�n� s povrchu zemského zmizela. Zbytkem 
vesnice té m
že se zváti kostel svatotrojický a stavení �íslo 73. a 74. „na kavnách“ blíže sv. 
Trojice. Da�ický ve svých „Pam� t ech“ r. 1488 a 1490 mluví o založení kostela1896) a ješt� r. 
1623 o vsi sv. Trojice se zmi�uje.1897) 

V dob� pozd�jší zašly: 

KOPANINY, osada blíže �estína, nyní jen osam�lá chaloupka.1898) 

PODMOKY. Již za dávných �as
 rozkládala se asi 4 km jižn� Uhlí�ských Janovic osada 
Podmoky. Zvaná byla také mezi lidem Podmokly. Vrchnost zásmucká, kteréž osada i lesní 
panství náleželo, skoupila všecky chalupy a po�átkem tohoto století je srovnala se zemí. Jen 
z
stala myslivna.1899) 

ŽICHOVICE, osada taktéž blíže �estína, nyní jen dv
r na panství kácovském.1900) 

OPRAVA. 
Na str. 88. a 424. „Kutnohorska“ (kniha II. �ást I.) jest vytišt�no, že Jan Šultys, primátor 

kutnohorský, po poprav� v Praze pochován byl v kostelíku sv. Jana nad Lhotou. To tvrdili 
souhlasn� �editel a konservátor Jos. Braniš a prof. Dr. Kurz. Když rukopis díla byl napsán, po-
žádal podepsaný �editele a konservátora Klimenta �ermáka o posudek tohoto tvrzení. A on 
pravil, že je to pravda, nebo� sám se o tom p�esv�d�il, když dal si otev�íti hrobku a tam našel 
mrtvolu bez hlavy (domn�lého Šultyse). Já jsem proto do „Kutnohorska“ tuto zprávu pojal ja-
ko hodnov�rnou a nad to i kostelík sv. Jana n. Lhotou vyobrazil. 

Dnes ovšem jsem o jiném p�esv�d�en a milerád tuto zprávu opravuji. Jan Vrabec vydal u 
Ko�ího spis „Poprava na S t aro m�s tském n ám�s t í“ a ze spisu toho vyjímám: „Jan Šol-
tys z Felsdorfu zavolán byv v �ad� popravy XIV. šel ve svém šat� na lešení. Padnuv na tvá�, 
rozp�áhl ruce a zvolal: „Veni ,  ven i ,  Do min e Jesu ,  e t  no l i  t arda re“ („P�ij	, p�ij	 Pa-
ne Ježíši a neprodlévej“), na�ež klekl, a v tom již me� zasáhl jeho šíji.1901) 

Hlava jeho poslána byla po �eládce popravního mistra se zvláštním poslem do Hory, kde 
na Kolínské brán� zav�šena. (Nikoliv Kou�imské, jak píše Ott
v Slovník Nau�.)1902) 

Jan Šoltys jako primátor venkovský došel s Maxmiliánem Hoš�álkem posmrtného klidu ve 
spole�ném hrob� u kostela Matka Boží na Louži,1903) za p�ítomnosti choti a p�átel svých.1904) 

Ant. J. Zavadil. 

462NAŠE ZVONY VE SV�TOVÉ VÁLCE. 

Již v dávném v�ku m�ly zvony své nep�átele. Sta�í letopiscové zaznamenali z dob císa�e 
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Karla Velkého, že všude, kdekoliv se nová obec k�es�anská založila, zav�sila vedle kostelíka 
(církvice) zvon, který zvlášt� v dobách tuhého zápasu k�es�anstva s pohanstvím pro zvu�ný 
sv
j hlas a jako symbol k�es�anství velice byl od pohan
 nenávid�n. Pohlíželi prý na� s jakou-
si hr
zou a p�ed hlaholem jeho prchali, protože mohutným zv�stoval jim hlasem, že op�t zví-
t�zil k�íž nad modlami a temnotu nev�ry že pronikl paprsek sv�tla božského.1905) A v kraji-
nách, kde p�ebývají v�tšinou moslemíni, necht�jí dosud povolovati k�es�an
m zvon
. 

A našim sv. v�rozv�st
m mnohý odpor bylo p�ekonati proti zvon
m, protože lid pohanský 
necht�l slyšeti jejich hlaholu. Výpravy vále�né byly také šk
dcem zvon
, ba �asto i ko�istí ví-
t�z
. Tak B�etislav odvezl r. 1258 zvony z Polska do �ech a Uh�i p�i vpádu do Moravy loupili 
zvony a odváželi bu	 celé, bu	 roztlu�ené do Uher. Když r. 1855 v Krymské válce dobyli 
Francouzové Sebastopole, odvezli odtud zvon a zav�sili jej na znamení vít�zství na v�ži notre-
dámské v Pa�íži.1906) 

Když u nás v minulé dob� byly rušeny kláštery a kostely, padlo nejedno nenahraditelné dí-
lo um�lecké za ob�t. A za revoluce francouzské došlo až k barbarskému ni�ení zvon
 a obcím, 
které byly barbarstvím postiženy, ponechán jediný zvon k obecné pot�eb�. Tak bylo ve Francii 
zkaženo veliké množství um�leckých památek kovoliteckých a st�edov�kých zvon
 dnes ve 
Francii sotva nalezneš.1907) 

Zajímavo jest, že židé již v dob� starozákonní dávali zvukem jakýchsi rolni�ek a m�d�-
ných kotl
 r
zná znamení p�i svých bohoslužbách. A ješt� zajímav�jší jest, že v hrobech �ím-
ských z doby p�ed Kristem pocházejících objevují se lité zvonky sp�žové, jakož i ze železných 
plech
 zbité s klepadly uvnit� zav�šenými. Takovýchto ru�ních zvonk
 bylo užíváno v do-
mácnosti k buzení a svolávání �eledi a také k ú�el
m pov�re�ným (k zapuzení strašidel, zlých 
duch
 a j. v.1908) 

Zjišt�no jest, že již ve XIII. století užívali klášterní mniši zvonk
 k doprovodu svých zp�-
v
 sborových a nemalé se t�šily sbory takové oblib� znalc
.1909) 

V témž století dostalo se zvon
m zvláštního povýšení. P�i k�es�anských chrámech byly 
zav�šovány slavnostním zp
sobem na v�ži a tím také vznešen�jšího se jim dostalo úkolu, kte-
rýž se jim ješt� dnes vykazuje. 

K tomu ovšem p
sobil nemálo tehdejší duch �asu zakládající se p�edem na vroucí nábož-
nosti a horlivé oslav� jména Hospodinova a dle slov básníkových: „Zvony zovou k pobožnosti, 
tam z�í �lov�k ku nebi, v nábožném pak vytržení Tv
rce sv�ta velebí„ zasazovalo se veškeré 
obecenstvo tehdejší, jmenovit� šlechta, obce v
bec, ano i osoby soukromé tém�� o závod o to, 
aby chrámy jichž byli kolátory a patrony opat�eny byly libozvu�nými zvony, majíce je za 
„kl íno ty kos te ln í “, za kteréž skute�n� mohly býti považovány.1910) 

463Proto nebylo v �echách chrámu m�stského, s jehož v�že by se široko daleko neozýval 
mohutný a harmonický hlas n�kolika zvon
 libozvukých.1911) 

A lid náš slovanský od nepam�ti lnul ke zvon
m zvláštní p�íchylností; �adí ješt� dnes do-
jemný a významný hlahol zvon
 k nejvážn�jším chvílím života svého a p�i�ítá jim cit smýšlení 
a zbožnosti. Tu slyší v temném hlaholení obra , tam op�t v st�íbrozvuku zvonce na n�které 
kapli�ce tajemnou �e�, kterou ve své obrazotvornosti sob� r
znor
zn� vykládá. Proto také me-
zi naším lidem hraje zvon v pov�stech velikou úlohu.1912) 

Pravili jsme, že války vyžádaly sob� �asto zvon
 ke svým ú�el
m. A dnes m
žeme opa-
kovati tato slova našich �as
: „Válka sv� to vá vyžád ala  sob�  i  u  nás  zvon
  k  ú�e-
l
m vále�n ým.“ 

A my obrali sob� úkolem sestaviti dle ú�edních pramen
 soupis rekvirovaných zvon
 v 
hejtmanství kutnohorském a uctíti tímto záznamem památku jejich na v��né �asy. Rekvirová-
ny byly zvony: 

I .  Ve farno st i  b yka� ské:  1. v Bykáni sanktusový zvonek 20 kg; 2. v Malešov� sv. 
Václav 180 kg, 3. Karel Boromejský 43 kg, 4. bez nápisu 12 kg (zvonek h�bitovní), 5. v kapli 
rozt�žské 20 kg, 6. v kapli zámecké 51 kg; 7. v Chlistovicích Jan Nep. 332,5 kg, 8. sv. Jan 
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20 kg; 9. ve Vidicích sanktusový zvonek 19 kg; 10. v Rozt�ži 10 kg; 11. v Bahn� Jan 34 kg; 
12. v Týništi bez nápisu 20 kg; 13. v B�ezové bez nápisu 30 kg ; 14. v Kraso�ovicích Marie 
25,5 kg; 15. v Chroustkov� sv. Jan 20 kg; 16. v Maxovn� Marie 34,5 kg; 17. na Polánce s re-
liefem sv. Václava 15 kg; 18. v P�edbo�icích sv. Václav 31,5 kg; 19. ve Lhot� Horní Marie 
14 kg; 20. ve Lhot� Dolní bez nápisu 12 kg; 21. ve Zdeslavicích bez nápisu 16 kg. 

I I .  Ve farnost i  c í rkv ické:  1. zvon Vav�inec 8,80 q, 2. Malý Vav�inec a Prokop 
32 kg; v kostele svatojakubském zvonek 130 kg od Jakuba Ptá�ka, ale bez letopo�tu; v kostele 
lošském zvonek 89 kg bez názvu a bez nápisu; v kostele neškaredickém zvonek 25 kg taktéž 
bez názvu, písmo ne�itelné. 

I I I .  Ve  fa rnost i  �est ínské :  1. v �estín� Petr a Pavel 6,74 q (lil p
vodn� Tomáš Kon-
vá� na Horách Kutných, p�elit 1860); 2. zvonek sanktusový 19 kg; 3. po jednom zvonku v �e-
novicích 20 kg, Kn�ži 5 kg, Miloticích 23 kg a Staré Huti 17½ kg. 

IV .  Ve fa rnost i  novod vorské :  1. sv. Dominik atd. 5.26 q; 2. zvon Kaplí�
v 3,47 q; 
3. zvon V�žník
v (Ob�tování Panny Marie) 2,57 q; 4. polední�ek 36 kg (z r. 1500); ze sv. Mi-
kuláše zvonek v kapli 19 kg. 

V .  Ve farnost i  �ervenojanovické:  1. v Janovicích �ervených s obrazem sv. Marti-
na bisk. 3,96 q, 2. s Pannou Marií a k�ížem 2,31 q, 3. poledník 56 kg; v Petrovicích zvon 
7,25 q; v Opatovicích I. v kapli 30 kg, ve zvoni�ce 20 kg; ve Vilímovicích ve vížce kostelní 
2,5 kg; ve Zdeslavicích zvonek 27 kg; v Bludov� v kapli�ce sv. Jana 1. 27 kg, 2. 54 kg; v 
Chvalov� zvonek 28,5 kg; v Lánech zvonek 30 kg; v Koruticích zvonek 12 kg; v Senetín�
zvonek 14 kg; v Újezdci 28 kg; ve Zho�i 28 kg. 

VI .  Ve farno st i  uh l í �sko janovické: v Janovicích Uhlí�ských 1. zvon Novák 3,20 q, 
2. sanktusák 31,5 kg z roku 1598, 3. zvonek sv. Ji�í 15 kg; v Žíšov� sv. Florián 25 kg; v Male-
jovicích s obr. sv. Václava a Prokopa 36 kg. Obecní zvonky ve Lhot� Janovické 20,5 kg; v Mit-
rov� 33 kg; v Kochanov� 11,5 kg; ve Vlkové 19 kg; v Hroznicích 11,5 kg; v Opatovicích 14 kg. 

464VII .  Ve farnost i  ku tnoh orské:  v Ho�e Kutné 1. v kostele farním zvon sv. Jakub 
13 q z r. 1773 s postavou sv. Jakuba, 2. zvon Václav 3,20 q s postavou sv. Václava; ve ve-
lechrámu sv. P. Barbory 1. zvon s postavou sv. P. Barbory a sv. Jana N. 3,30 q (zvon z r. 1710 
asi do polovice puklý a trhlina je propilována); v kostele Matky Boží na Nám�ti 1. zvon Anto-
nín Petr s m�st. znakem 5,50 q, 2. zvon Maria Teresia s postavou P. Marie 14 q, 3. starý zvon 
po požáru r. 1770 p�elitý 31 q (zvon Klement); v kostele sv. Jana Nep. 1. zvon Jan Nepomuk 
2,60 q s postavou sv. Jana, 2. zvon Gothard s postavou téh. sv. 1,20 q, 3. zvon Florián s posta-
vou téh. sv. 60 kg; z kostela svatotrojického zvon s postavou P. Marie 20 kg; z kostela klášter-
ního zvon Josef s postavou téh. sv. 1,30 q a zvon Ursula (Voršila) s postavou t. sv. 90 kg. Cel-
kem ve m�st� Ho�e Kutné rekvírováno bylo 12 zvon
. 

VII I .  Ve fa rnost i  káco vské:  v Kácov� 1. zvon s obrazem P. Marie z r. 1757 vážil 
5,73 q, 2. zvon p�elitý r. 1861 vážil 2,50 q, 3. zvonek bez nápisu 11 kg; v Polipsech zvon s ná-
pisem Maria z roku 1730 2,015 q; po jednom zvonku rekvirováno v Ra�in�vsi 2 kg, ve Zliv�
16 kg, v Hol�icích 18 kg, v �ížov� 9 kg, ve Vranicích 19 kg, ve Zderadinách 13,5 kg a v Kob-
lásku 15,5 kg. 

IX .  Ve fa rnost i  ka�ko vské :  v Ka�ku 1. zvonek sanktusák 6 kg, 2. umírá�ek 21 kg, 
3. zvon odložený sv. Lazar 7 kg. 

X .  Ve fa rnost i  koši cké :  z Košic jeden zvonek 15 kg (Ptá�k
v zvon z r. 1475 pone-
chán); z Miletic jeden malý zvonek; z Rozkoše taktéž malý zvonek; z Nepom��ic 14,5 kg; z 
Onomyšle 18,5 kg. 

XI .  Ve farnost i  k �eset ické :  z K�esetic 1. zvon Maria 70,5 kg, 2. sanktusák 16 kg; z 
Krupé jeden zvon 33,50 kg; z Úmonína zvon s obrazem sv. Floriána 25 kg; z Chrástu zvon s 
obr. sv. Antonína 19 kg. 

XII .  Ve fa rnost i  ú žické:  1. Zvon s reliefem blahosl. P. Marie a sv. Floriána (z r. 
1659 od Tomáše Klabala) vážil 4,20 q (p�elit r. 1807), 2. umírá�ek 8 kg (zvonek asi 500 let 
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starý s �eským nápisem gotickým); v �ekanov� zvonek 22 kg; v Talmberku 12,5 kg; v Miro-
šovicích 27 kg; ve Smilovicích 8,5 kg; na Chlumu 11,5 kg; v Stankovicích 13,5 kg; na Smrku 
14 kg; v Chrastné 13 kg. 

XII I .  Ve fa rnost i  pe t ro vické  I I . :  1. v Petrovicích: klekání�ek 78 kg, 2. sanktusák 
30 kg, 3. umírá�ek 8 kg, v Tlu�eni 5 kg; v Nových Nespe�icích 12 kg, v Star. Nespe�icích 
17,5 kg, ve Star. Huti 17 kg, v Kasanicích 26 kg, v Losinách 21,5 kg. 

XIV.  Ve farnos t i  ra ta j ské :  z Rataj Hrazených 1. Poledník (100 let starý) 20,5 kg, 2. 
umírá�ek 15 kg; z Podvek 1. Zvon Václav 1,78 q, 2. zvonek ze zvoni�ky 19 kg z r. 1729; z 
Ledecka zvonek s obr. sv. Václava 12,5 kg; z Malovid zvonek 6,5 kg; z Ježovic zvonek ze 
zvoni�ky 17,5 kg a z r. 1769 s obrazem sv. Floriána a sv. Donáta; z Út�chvost zvonek 13,5 kg 
s obr. sv. Jana N.; ze Zbizub zvonek 11 kg; z Makolusk zvon z kapli�ky 109 let starý 12,5 kg. 

XV.  Ve farno st i  sázavské :  z �erných Bud 1. zvon Antonie 2,85 q, 2. umírá�ek 
10 kg; v Sázav� m�ste�ku 1. zvon Martin s obraz. téh. sv. 1,68 q, 2. Prokop s obr. téh. sv. 
79 kg, oba z r. 1857. V p�ifa�ených osadách byly rekvírovány obecní zvonky: v B�lokozlech 
15 kg, v Dojet�icích 19 kg, v Benátkách 15 kg, na Nechyb� 12 kg, v Radvanicích 12 kg, v P�í-
vlakách 9 kg, v Mrchojedech 7 kg a ve Vraníku 11 kg. 

XVI.  Ve farno st i  s ed lecké :  ze Sedlec: 1. Zvon Petr 86 kg z r. 1572; 2. z kostnice 
zvon Maria 19 kg (umírá�ek); 3. zvon Antonín 10 kg; z Malína: 1. zvon Maria z r. 1703 vážil 
80 kg; 2. Cyril a Metod�j 80 kg; 3. zvon umírá�ek 23 kg, z Hlízova: zvon bez nápisu 22 kg. 

465XVII .  Ve farnos t i  so lo p iské:  ze Solopisk: 1. sv. Prokop 2,71 q; 2. umírá�ek 
15 kg, z Jindic: 1. sv. Josef 2 q; 2. umírá�ek 22 kg, z Hrádku nad Po	ousy: klekání�ek 26 kg, z 
Chotouchova: klekání�ek 10 kg, z K�e�ovic: klekání�ek 25 kg, zvonky: z Malenovic 20 kg, z 
Pu�er 20 kg, z Po	ous 20 kg a z Miletín 20 kg. 

XVIII .  Ve farno st i  sud� jo vské:  v Sud�jov�: zvon sv. Anna 24,5 kg, v Krsovicích: 
(sv. Jan) zvon k poct� sv. Jana K�. 1,375 q, v Rašovicích: zvon Maria 3,29 q z roku 1511 od 
Ptá�ka Jakuba, zvonky: v Žandov� 20 kg s obr. sv. Floriana, Jana N., Bolestné P. Marie, sv. 
Václava a hlavi�ky and�l
, na Pivnisku 13 kg, ve Verný�ov� 20,5 kg, ve Všesokách 17,5 kg, v 
Kralicích 18,5 kg, v Krsovicích 20 kg, v Kam. Lhot� 19,5 kg a v Netušilech 15 kg. 

XIX.  Ve farnost i  su chdolské :  v Suchdole: poledník se dv�ma reliefy svatých 86 kg 
(1795), v Dob�eni poledník s k�ížem 63 kg (1780), zvonky obecní: z Miskovic 49 kg, z Vyso-
ké 46 kg, z Bo�etic 18 kg, z Karlova 12 kg, z Tuchotic 20 kg a z Mezholez 13 kg. 

XX.  Ve farno st i  vav � inecké :  1. zvon Zdrávas Maria 1,97 q z r. 1877; sanktusák 
30 kg, z Chmelišt� 15 kg, z �erného Bláta 11 kg. 

XXI.  Ve farno st i  zábo � ské :  ze Zábo�í: zvon Prokop 4,33 q z r. 1679, ze Sv. Kate�i-
ny zvonek s reliefem sv. Kate�iny a sv. Antonína 21 kg z r. 1703, obecní zvonky: z Kobylnic 
57 kg (1770), z Habrkovic 24 kg (1721), z Bernardova s obr. sv. Jana Nep. 27 kg a z Lišic s 
obr. sv. Josefa 17 kg. 

XXII .  Ve farnos t i  zb ras lavi cké:  ve Zbraslavicích: 1. Sv. Vav�inec 7,88 q, 2. sv. 
Václav 2,655 q. Obecní zvonky: v �ernínách 12 kg, v Út�šenovicích 55 kg, v Rápošov� 17 kg, 
ve Skalici 5,5 kg, v Hetlín� 8 kg, v Kate�inkách 24 kg, v Radvan�icích 8,5 kg a ve Štipokla-
sech 52 kg. 

Dodatek :  Do farností jiných hejtmanství náležejí naše obce a to: I .  K fa rnost i  g run-
tecké:  Ho�any odvedly jeden zvonek 25 kg. I I .  Z  farnost i  t �ebonínské:  V Pab�nicích: 
1. zvon bez nápisu 37 kg, 2. sv. Vojt�ch 21 kg, ve Vel. Lomci zvon s reliefem sv. Jana K�t. a 
znakem m�sta Hory Kutné 42 kg, v Malém Lomci s reliefem sv. rodiny 30 kg, I I I .  Z  far -
nost i  zdebuzevské:  V Sob�šín�: 1. zvon s reliefem sv. Václava 32 kg, 2. zvon bez nápisu 
30 kg; v Otrybech: 1. zvon s nápisem „Spasiž lid sv
j Hospodine“ 50 kg, 2. zvon s nápisem „A 
slovo t�lem u�in�no“ 32 kg. IV .  Z  farnost i  zru�ské:  zvonek v Chabe�icích 16 kg (1735), 
v Starém Samechov� 8,5 kg, v �end�jov� s reliefem sv. Prokopa 14 kg a v Jindicích taktéž s 
reliefem sv. Prokopa 14 kg (1791). 
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A všecky tyto ob�ti, které lid náš t�žce nesl a dával k výkon
m vále�ným, mysle, že je dá-

vá k ochran� našich vojín
, nebylo užito ku zhotovení vále�ného materiálu, nýbrž p�enechává-
no k soukromé spekulaci jednotlivým továrnám na zpracování kov
, kteréž pomocí jich docíli-
ly milionových výd�lk
. 

„Bano vec“, chorvatský list, p�inesl v listopadu 1917 toto sensa�ní odhalení: „Buda-
peš� ská f i rma Mansfeld -Weiss ,  j í ž  b yla  valná  �ás t  zab aven ých  zvon
  k  
zpraco vání  p � i kázána,  neu ži l a  zvono vin y k vál e�n ým ú�el
m, n ýbrž  k  vý-
rob�  modré  skal ice ,  k te rouž za  b áje�nou  cenu  prod ávala  uher ským vina-
�
m. Vlád a sama  doznala ,  že  neb yly všecky zvon y vhodné ku  po � í zen í  vá-
le�n ého  mater i á lu ,  a le  rekví ro vala  dál e  k  t ému ž ú�elu  bez mi los rden ství .“ 

Když nebyly zvony vhodné k po�ízení vále�ných pot�eb, pak se m�ly doty�ným kostel
m 
a obcím vrátiti, další rekvisice zastaviti a nenechati cizácké 466firm� vyd�lávati miliony na 
úkor katolického obyvatelstva. To byl neslýchaný zlo�in páchán císa�em a vládou rakouskou 
na poddaných. 

Se slzami v o�ích lou�ilo se obyvatelstvo našich vísek a m�st se svými zvony, t�žce neslo 
tuto ob�� danou v šanc barbarským ú�el
m a jen myšlenka, že tak býti musí v zájmu obrany 
�íše a vlasti, dovedla je se ztrátou touto aspo� pon�kud smí�iti. Ale jaké pocity vloudily se v 
duše všech, když dov�d�li se, že v�že našich chrám
 a vížky malých vísek musily osi�eti a kra-
je naše o milé zvuky zvon
 p�ipraveny býti, aby n�kolik zlatala�ných cizinc
 hojn� vyzískalo 
milion
. 

Vše ztraceno! Vísky naše neuslyší již zvuky svého zvonku, který ráno, v poledne a ve�er 
se ozýval a lid volal ku práci, k modlitb� i k t�lesné posile. Mnohé osady a mnohá m�sta neu-
slyší více hlaholu zvon
, které zvaly lid k pobožnostem, neuslyší hlaholu zvon
, kteréž dopro-
vázely zv��n�lé p�íbuzné na poslední pouti životní k v��nému spánku na pole posvátné. Ba 
mnohá zvoni�ka z
stane na v��né �asy osi�elá a symbolem tyranie habsburské jen proto, že 
propadl její zvon lichvá�ské spekulaci, ku které nespravedlivá vláda rakouská až zu�ivým zp
-
sobem beze všeho citu pro své obyvatelstvo t�mto lichvá�
m napomáhala, aby se z chudého 
majetku našich vísek obohatili. (Celkem bylo odebráno zvon
 v hejtm. našem 186 q v okrouh-
lé cen� asi za 80.000 korun.) 

(Firma Mansfeld-Weiss byla po p�evratu p�epadena bolševiky, vydrancována, vypálena a 
majitelé stali se úplnými žebráky.) 

A. J. Z. 

DÍK	VZDÁNÍ.  

Všem, kdož mi jakýmkoliv zp�sobem svou pomocí p
isp�li, když jsem dílo 
toto sepisoval, i všem, kdož mi zdarma povozy poskytli, vzdávám srde�ný dík. 
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Poznámky 

1208) Knih. universit. v Praze: Urbární kniha o clu na most� sázavském. (149.) - 1209) Viz vyobrazení p
vod. 
d�ev. mostu. - 1210) Zdejší israelité mají svou modlitebnu z r. 1759. - 1211) Palacký: Popis král. �esk. - 12l2) 
Cihly nepálené. - 1212a) Opis po�ízen z kroniky škol. - 1213) Arch. zem.: Katastr. - 1214) Revírní rulla panství 
komornohrádeckého z r. 1652 atd. - 1215) Purkrechtní registra rychty b�lokozelské na panství sázavském 
atd. zal. 1615. - 1216) Arch. zem. Katastr. - 1217) Purkrechtní registra rychty b�lokozelské atd. - 1218) Watte-
rich: Landeskunde für das Königreich Böhmen a D. Z. L. S. Tom. II. fol. 133. - 1219) Arch. z. Dominikální 
katastr a fasse panství sázavského z r. 1788. - 1220) Sedlá�ek † r. 1821 - 1221) a 1222) Školní kronika. - 1223) 
Krásl: Sv. Prokop 317. - 1224) Co uvedeno o škole, jest napsáno dle spisu Kráslova Sv. Prokop. - 1225) Pa-
m�tní kniha farní zal. r. 1809. - 1226) a 1227) Školní kronika. - 1228) Krásl: Sv. Prokop. Trhová smlouva o sta-
tek sázavský. - 1229) Školní a farní kronika. - 1230) Tato fasse zd�lána jest za souhlasu škol. patrona Em. rytí-
�e Tiegla z Lindenkronu a podepsána fará�em Frant. Ko�ím a u�itelem Jos. Hrbkem. - 1231) Lib. conf. k r. 
1405. - 1232) Tamtéž. Henricus, rector eccl. parochiae s. Martini in Sazava. Emler VI. str. 162. - 1233) Krásl: 
Sv. Prokop str. 309. - 1234) Borový: Dopisy konsisto�e katol. i utrakv. I. 107. - 1235) Podlaha: Posvátná místa 
I. - 1236) Arch. arcib. pražského: List k biskupu Medkovi r. 1587. - 1237) Dolejší = utrakvistická. - 1238) Bo-
rový: Biskup Medek str. 83. - 1239) Bienenberg: Sazawa o. sct. Prokop 40. - 1240) Páni Slavatové z Chlumu 
osobovali si právo podací ke katolické fa�e r. 1547, když statek sv. Prokopa postupovali králi Ferdinando-
vi I. „s  p odac ími  kos t e ln ími“. - 1241) Arcib. arch. pražský: List Švihovského z r. 1587 dne 17. srpna. 
- 1242) Podlaha: Posvátná místa I. - 1343) Arch. arcib. praž. „Emanata“ z r. 1564-1599. - 1244) Arch. arcib. 
pražsk. list z 15. dubna 1609. (Orig.). - 1245) Arch. zem. Purkrechtní kniha statku sázavského zal. r. 1614. - 
1246) Krásl: Sv. Prokop 319. - 1247) Matriky fary sázavské a Památky archaeol. X. Proložen� tisknuté osady 
náležejí do našeho hejtmanství. - 1248) Bienenberg: Sazawa oder sct. Prokop. - 1249) Krásl: Sv. Prokop 316. - 
1250) Trhová smlouva vložena do desk zem. 188/509. - 1251) a1252) Krásl: Sv. Prokop. - 1253) Blahov�st z r. 
1865 str. 332. - 1254) a 1255) a 1256) a 1257) Braniš: O p
sobení kláštera sázavského. - 1258) Zvon tento lil praž-
ský zvona�, rodák brn�nský Tomáš Jaroš, který p�ed tím žil v Brandýse n. Lab. a r. 1547 dekretem krále 
Ferdinanda I. jmenován král. puška�em. (Psal se také Jaruš, Jeruš a Jarosch.) Ryb i�k a : Zvona�ství. - 1259) 
Bibl. míst. d�jep. XII. - 1260) Opat Graser † 1697 dne 13. listopadu. - 1261) Farní kronika. - 1262) Dosv�d�uje 
podpis, který r. 1833 na obraze nalezen byl. Molitor narodil se r. 1702 ve Westerburku a vzd�lával se v 
Bonnu a dle školy Reinera Václ. v Praze, kam se r. 1734 byl p�ist�hoval. Obrazy jeho jsou roztroušeny po 
klášterech a kostelích klášterních. (Strahov, Sázava, Teplá atd.) Zem�el v Krakov� r. 1755. (Riegr
v Slov. 
Nau�.) - 1263) Pam�tní kniha fary sázavské. - 1264) Pešina: Phosforus septicornis a Krásl: Sv. Prokop. - 1265) 
Braniš: Jak píší historie �eského um�ní. - 1266) Šat osob t�ch není historický. - 1267) Krásl: Sv. Prokop. - 1268) 
Jind�ich K�epelka, konvá� na Horách Kutnách, pojal za manželku Evi�ku, vdovu po Ond�eji Kotkovi a 
p�evzal také jeho dílnu konvá�skou. (Rybi�ka, Zvona�ství 1885 str. 51.) - 1269) Lacina: �eská kronika díl I. 
str. 312. - 1270) Lacina: �eská kronika str. 347. - 1271) Palacký: D�jiny národa �eského díl I., �ástka I. - 1272) 
Lacina: �eská kronika díl I. - 1273) Za opata Blažeje I. byl r. 1204 opat Prokop za svatého prohlášen. - 1274) 
Vlasák: Okres uhlí�skojanovický. - 1275) Arch. c. k. universit. knihovny v Praze. - 1276) Bibl. míst. d�j. XII. 
Byl prý to kn�z pyšný, zpupný, ani od�vu �ádu neužívaje - tedy d
stojnosti opatské nehodný. - 1277) Arch. 
b�evn.: Nekrolog Tomanid
v. - 1278) Arch. arcib. praž. 25. marti 1610. - 1279) Da�ický: Pam�ti I. - 1280) 
Arch. b�evnovský: Nekrolog. - 1281) Po �as jeho nemoci zastupoval ho Matouš Ferdinand Sobek, opat u sv. 
Mikuláše. Krásl 281. - 1282) Tadra: Listy kláštera zbraslavského str. 387. - 1282a) O volb� vydal konvent sá-
zavský písemné sv�dectví. (Krásl.) - 1282b) Archiv praž. arcibiskupství. Cop. z r. 1712 Varia miscellanea. - 
1283) Arch. arcib. praž. Cassa salis II. org. p�i r. 1710. - 1284) Krásl: Život sv. Prokopa str. 298. - 1285) Správ-
c
 klašterních bylo mnoho, pon�vadž vždy p�ed novou volbou opata �ídili klášter správcové �i administrá-
to�i. Krásl jmenuje jich osmnáct. - 1286) Bibl. míst. d�jep. XII. - 1287) Tadra: Listy klášt. zbrasl. str. 446. - 
1287a) Tamtéž 463. - 1288) Narodil se v Netolicích. (Viz �l. M u žov é p rá c e) - 1289) Byl r. 1869 jmenován 
kanovníkem vyšehradským, napotom kapitolním d�kanem. † 1914/204. - 1290) Dle farní kroniky. - 1291) Pul-
kava, kroniká� �eský, narodil se v Hradenín� (Radenín) v kraji kou�imském, byl mistrem svob. um�ní a žil 
až do r. 1380, ve kterémžto roce zem�el. (Ott
v Slov. Nau�.) - 1292) V. Novotný: �eské D�jiny str. 737. - 
1293) Palacký: D�jiny národa �esk. a tolikéž i Lacina: Kronika �. 266-I. - 1294) Krásl: Sv. Prokop a Bílek: 
Konfiskace 187. - 1295) Erben: Regesta 47 a Bílek: Konfiskace. - 1296) Krásl: Sv. Prokop. - 1297) Lib. conf. I. 
1. 170. - 1298) Hist. slovník. - 1298a) Krásl: Sv. Prokop. - 1299) Lib. conf. III. a IV. 80. - 1300) Sedlá�ek: Slov-
ník histor. - 1301) Bibl. míst. d�j. XII. - 1302) Arch. �esk. II. 175. - 1303) Krásl: Sv. Prokop. - 1304) Emler: Po-
z
stalosti desek I. 549, 587 a Liber erect. Tom. XII. A 7. - 1305) Liber erect. a Krásl: Sv. Prokop 240. - 1306) 
Krásl: List. sn�m. otc
 basilejských 249. - 1307) Arch. �eský IV. str. 377. - 1308) Arch. �eský III. 300 list 
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Prokopa Holého. - 1309) List otc
 basilejských ze dne 10. srpna 1433 (Krásl 250.) - 1310) Tomek: D�jepis 
m�sta Prahy IV. 174. - 1311) Arch. �. IV. 408 n. - 1312) Arch. �. III. 498. - 1313) List daný v den sv. Lamberta 
1435 po�íná slovy: Já Jan z Kunštátu atd. sed�ním u sv. Prokopa na Sázav� atd. (Krásl 232.) - 1314) Reg. c. 
k. taj. archivu ve Vídni. Lib. XII. Sigismundi fol. 29, list cís. Zikmunda z r. 1436. - 1315) Tamtéž fol. 86. - 
1316) Arch. �. II. 194. - 1317) a 1318) Arch. �. I. - 1319) Registra c. k. tajného archivu ve Vídni. Liber XII. Si-
gismundi fol. 29. - 1320) Registra c. k. taj. arch. ve Vídni. Liber. XII. Sigismundi fol. 86. - 1321) Arch. �. III. 
(V dob� té se p�ipomíná již jen Sezima z Kunštátu.) - 1322) Pam�tní kniha m�sta Kolína 212 a Kolínsko II. 
17. - 1323) Arch. �eský IX. 320 n. - 1324) List krále Ji�íka Pod�bradského. - 1325) Arch. �eský V. 290 n. - 1326) 
Arch. jind�ichohr. Org. Na hrad� pražském 7. dne m�s. b�ezna 1502 a Arch. �. XVIII. 197. - 1327) Arch. �. 
IX. 24. - 1328) Histor. slov. Sedlá�k
v. - 1329) D. Z. p�i r. 1528. - 1330) Arch. místodrž. král. �eského. - 1331) 
D. Z. 6. F 25. - 1332) Krasl: Sv. Prokop. - 1333) D. Z. 2. H 8. - 1334) Bibl. míst. d�j. XII. - 1335) Krásl: Sv. Pro-
kop. - 1336) Ott
v Slov. Nau�. - 1337) Arch. místodržitelský v letech 1549-52 (18. Junia 1550). - 1338) D. Z. 
46. K 18. - 1339) Památky archeol. X. 458. - 1340) Pešina z �echorodu: Phosphorus septicornis = Sv�tlonoš 
sedmirohý, hv�zda, jinak jit�ní t. j. posv. metrop. sv. Víta chrámu pražského velebnost a sláva: v Praze 
1673. - 1341) Arch. univers. knihovny p�i r. 1571. - 1342) Sn�my zem. VII. str. 572. - 1343) Blahov�st ro�. 
1888. 393. - 1344) Bibl. míst. d�j. XII. - 1345) a 1346) Kniha zápis
v od r. 1533 uložena v �es. Brod� a Lehner: 
Klášter sázavský v Osv�t� 1895. - 1346a) Krásl: Sv. Prokop. - 1347) D. Z. 135. G 1. - 1348) Bibl. míst. d�jep. - 
1349) D. Z. 314. D 25. a Bílek: Konfiskace. - 1350) Bienenberg: Sazawa oder sct. Prokop. - 1351) Smluvcové u 
obou stran. - 1352) Když r. 1663 zakoupili Benediktini panství sázavské a obnovili klášter, doslali zajisté 
staré knihy purkrechtní, zal. ve druhé polovici XVI. stol. a vzali je s sebou na Sázavu, z �ehož bezpe�n�
souditi lze, že p�ísp�vky z let 1691-1732 týkají se výhradn� Sázavy a rychty b�lokozelské. A k té náležely 
z našeho okresu: B�lokozly, Samopše, Mrchojedy a Dojet�ice. (Reg. purk. rychty b�lokozelské na panství 
sázavském založ. roku 1615. Arch. mus.) - 1353) Krásl: Sv. Prokop - doslovná smlouva na str. 566. - 1354) D. 
Z. D. 391-6 m L 16. - 1355) Bienenberg: Sazawa o. sct. Prokop. 83. - 1356) Krásl: Sv. Prokop. - 1357) Podlaha: 
Posvátná místa I. 162. - 1358) Bibl. míst. d�jep. XII. - 1359) Krasl: Sv. Prokop. - 1360) D. Z. 952. A 13. - 1361) 
Krasl: Sv. Prokop. - 1362) Pam�tní kniha farní. - 1363) Krasl: Sv. Prokop. - 1364) Prameny d�j. �es. II. str. 245. 
- 1365) Askese = Askethika nazývá se všeliké cvi�ení v krocení, t�íbení a spo�ádání t�lesných žádostí a veš-
kerých chtí�
; aby totiž rozum a v
le panovati mohly nad nimi. (Riegr
v Slov. Nau�ný.) - 1366) Nad portá-
lem chrámu v �er. Budech vytesané MIX jest nejlepším toho dokladem. Také na obraze „Sv�cení kláštera 
sázavského“, chovaném ve fa�e sázavské, �teme „Fund. a letopo�et DCCCCLXVVVVVVVVIIIIIIIII“ - 
1009. - 1367) Krásl: Sv. Prokop. - 1368) Sekanina: �eský sv�t �. 36, r. 1917. - 1369) Dr. Jan Ladislav Sýkora: 
Úvod do písma svatého. - 1370) Sekanina: �eský sv�t �. 36, r. 1917. - 1371) Fran t i šek  Pas t rn ek  Dr. Ph., 
profesor vys. u�ení pražského, narodil se 4./X. 1853 v Kel�i na Morav�. Vydal pojednání v �asop i se  
Ma t i ce  Mora vsk é  ro�. XV. (1891) pod názvem „Sá za v o- emau zsk é  �ili r em ešsk é  evan g el i -
u m.“ Viz také Ott
v Nau�. Slov. XIX. - 1372) Viz vyobrazení str. 355. - 1373) Rezek: Poselkyn� starých p�í-
b�h
 �eských II. a Beckovský I. str. 356. - 1374) Hrob ten v zapomenutí jest dosud v kostele Všech svatých 
na hrad� pražském. - 1375) Vacek: �as. �es. duchov. r. 1809 str. 321. - 1376) Tamtéž str. 323. - 1377) Krásl: 
Sv. Prokop. - 1378) Dr. Kašpar: Katolické náboženství I. - 1379) Palacký: D�jiny národa �eského I. - 1380) Dr. 
Krásl: Sv. Prokop a Eckert: Církev vít�zná. - 1381) V manuale radních pán
 �eskobrodských z r. 1711 za-
znamenáno, že král. ú�ad krajský ddto. 23. Juni 1711 v Chlumín� píše, aby magistrátové, hospodá�i, 
hejtmané atd. k po�estnosti sv. Prokopa, patrona �eského, jeho svátek ne-li celý den, tedy aspo� dopoledne 
se vší možnou vroucností jak sami sv�tili, tak také svým pod správou sv��eným lidem, aby od nich sv�cen 
byl, skute�n� na�ídili. (Naše Hlasy �. 41. r. 1911.) - 1382) Eckert: Posvátná místa I. 99. - 1383) P�i studánce 
této bývaly lázn�, které skládaly se ze t�í domk
; p�i stavb� dráhy Kolín-�er�any vzaly za své. - 1384) Pra-
meny d�j. �es. I. str. 351. - 1385) Fabricius ve svém spise praví: „Voda z té studánky jsouc pramenitá a po-
žehnaná sv. Prokopem, mnohým neduživým lidem, kte�í ji s d
v�rností pili, skoro zázra�ným zp
sobem 
pro zásluhy sv. Prokopa uzdravení poskytla.“ - 1386) Dle Krásla str. 66. - 1387) a 1388) Pam�tní kniha školy 
chotou�ské. - 1389) Arch. zem.: Revisní rula kraje kou�. na panství sázavském (1678). - 1390) Arch zem.: 
Tamtéž �. 9. - 1391) P�iz. tabela v knize sázavské zal. r. 1750. - 1392) a 1393) a 1394) Urbární kniha panství sá-
zavského zal. 1721. - 1395) a 1396) Arch. zem.: Sázavská kniha zápis
v. - 1397) K. Šolc: Kalendá�-Kroniká�. - 
1398) Arch. minist. IV. p�i roce 1603. a D. Z. F 422. - 1399) Zpráva m�st. ú�adu. - 1400) Arch. zem.: Revis. ru-
la panství komornohrádeckého z r. 1652. - 1401) Arch. musejní: Fascikl panství svatoprokopského. - 1402) P. 
Benedikl Bach byl �lenem b�evnovského kláštera a sem v zá�í 1712 za administrátora zem. vládou potvr-
zen. - 1403) Tyto staré listiny jsou uloženy u p�edsedy živnostenského spolku p. Henycha v m�ste�ku Sáza-
v�. - 1404) Arch. �. III. (List Prokopa Holého v dubnu r. 1421.) - 1405) Každého roku bývá tu v letní dob� n�-
kolik set návšt�vník
 bytem a p�edseda „Ok ra š l ova c í h o  sp o lk u “ p. Kone�ný rád poskytuje pot�eb-
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ných instrukcí. - 1406) Pam�tní kniha farní. - 1407) Pam�tní kniha školní. - 1408) Jméno S i l van k a  odvozuje 
se od latinského slova s i lva  -  l e s . A celé okolí to povtrzuje. - 1409) Schaller: Topogr. d. Königr. Böhmen. 
�ásl. kraj str. 22. - 1410) Palacký: Popis. Z toho lze usouditi, že lid nemaje zde dostate�ného výd�lku, od-
chází jinam. - 1411) Arch. zem. Rula panství jesuitského v Žíšov� z r. 1692. - 1412) Soud krajský v Ho�e 
Kutné: Hlavní výtah všech nápad
v ze starých gruntovních knih statku k�esetického z r. 1766. - 1413a) 
Arch. zem.: Katastr z r. 1785. - 1419b) Arch. zem.: Rust. kat. rataj. panství zal. r. 1600. - 1413c) Arch. zem.: 
P�iznávací tabule panství ratajského z r. 1716. - 1414) Zikmund Winter: Kulturní obraz. - 1415) Bibl. míst. 
d�j. XII. - 1416) Regesta II. 1196. - 1417) Resta 451. - 1418) D. Z. III. L 5-6. - 1419) Rel. Tab. II. 422 a Arch. �. 
V. - 1420) D. Z. r. B 17 a 145. G 5. - 1421) Hrady a zámky XII. - 1422) Soud. okr. uhljanovický. - 1423) Soud. 
okr. kou�imský. - 1424) Palacký: Popis krá1. �eského. - 1425) Kronika školy úžické. - 1426) Arch. zem.: Berní 
rula panství �ernokosteleckého zal. r. 1654. - 1427) Kopa polí = 6 korc
 = 9 m�r. - 1428) Kniha Urb á rn í  ji-
nak Gru n t o vn í  Pra v i d la  všech p�íležitostí Pan s tv í  k os t e leck éh o . Darována Arch. zem. p�i�in�-
ním p. Jos. M i šk ovsk éh o , redaktora v �eském Brod�, u n�hož se po�ídil tento výpis. - 1429) Arch. zem.: 
Rust. katastr panství ratajského zal. r. 1600. - 1430) Histor. míst. Slovník a Ott
v Slov. Nau�ný. - 1431) Arch. 
zemský: Kniha „Urbární“ panství �ernokosteleckého zal. 1670. - 1432) Bibl. míst. d�jep. XII. - 1433) Arch. 
zem.: Katastr josefínský. - 1434) a 1435) Arch. zem.: Panství �eskošternberského rula. - 1436) Arch. zem.: Ka-
tastr josefínský z r. 1788. - 1437) a 1438) a 1439) Arch. zem.: Gruntovní kniha panství �eskošternberského z r. 
1740. - 1440) Arch. zem.: Zápisy panství �eskošternberského. - 1441) Arch. zem.: P�iznávací tabela z r. 1744 
�. 7. - 1442) a 1443) Arch. zem.: Zápisy panství �eskošternberského zal. r. 1749. - 1444) Arch. soudu uhlojano-
vického: Gruntovní kniha obce sob�šínské usedlosti �. pop. 22. ve vložce �. 19 a 136. - 1445) Arch. zem.: 
P�iznávací listina panství �eskošternberského z r. 1744 �. 7. - 1446) Gruntovní kniha téhož panství. - 1447) 
Okr. soud uhlí�skojanovický: Gruntovní kniha otrybská. - 1448) Sommer: Kraj kou�imský 49. - 1449) Podla-
ha: Posv. místa vik. vlašimského. - 1450) Braniš: Zvon str. 21. - 1451) Liber. erect. X. pag. 188. - 1452) Tohoto 
fará�e uvád�l plebán otrybský a podával ho Zden�k ze Sob�šína. Lib. confir. I. 144. - 1453) Podlaha: Posv. 
místa vikar. vlašim. - 1454) Histor. slovník místop. - 1455) Arch. musejní: Palackého lístk. materiál. - 1456) 
Arch. �. III. 227. - 1457) Histor. slov. místop. - 1458) Hrady a zámky XII. - 1459) D. Z. 17. 626. - 1460) Histor. 
slovník 821. - 1461) Arch. mus.: Palackého lístk. material. - 1462) a 1463) Viz �estin Kostel str. 84 atd. - 1464) 
Podlaha: Posv. místa vik. vlašimského. - 1465) �. �. M. 1827. - 1466) Lib. conf. D. D. 13 F. 192 (Podveky 
264). - 1467) Arch. �. II. 310. - 1468) Arch. �. VI. a XVI. - 1469) Arch. �. IV. - 1470) Arch. �. IV. 560. Talmb. 
cod. fol. 102. - 1471) Arch. mus.: Palackého lístk. material a Památky arch. XIV. 56. - 1472) Arch. �. IV. 378. 
- 1473) Arch. �. I. - 1474) Arch. mus.: Palackého lístk. material. - 1475) Ott
v slov. Nau�. IX. - 1476) Nový Dv
r 
viz I. díl. Kutnohorska �l. „V e lkos t a tky“. - 1477) Sedlá�ek užívá stále jména S t an k ovi c e , taktéž i Pa-
lacký. - 1478) Sommer: Kraj kou�imský. - 1479) a 1481) Arch. zem.: Panství rataj. katastr založ. r. 1600. - 1480) 
Zem. arch.: Katastr panství rataj z r. 1654. - 1482) Rel. tab. II. 422 a Arch. �. V. 535. - 1483) Palacký: D�jiny 
V. a 74. - 1484) Arch. �. I. 312. - 1485) D. Z. L. 5-6. - 1486) Rel. tab. III. 422 a Emler: Poz
statky. - 1487) Arch. 
�. XV. str. 118. - 1488) D. Z. 295 a G. 50. - 1489) D. Z. 145. G 17. - 1490) D. Z. 132. K 28. a 46. A 1. - 1491) a 
1492) a 1493) Seznam míst v království �eském. - 1494a) Palacký: Popis král. �eského. - 1494b) Arch. zemský: 
Purgrechtní kniha panství pe�eckého založena r. 1726. - 1495) Arch. pe�eckého panství. - 1496) P�i hospod�
panské z�ízeny byly také lázn� o n�kolika kabinách, pon�vadž zapsáno jest, že 25. dne m�s. Juni 1746 by-
ly lázn� opraveny. Pe�ecká kniha kontrakt
 p�i r. 1744. - 1497) a 1498) Pam�tní kniha fary sud�jovské. (Sv. 
Anna.) - 1499) Farní kniha pam�tní. - 1500) Šajny = víde�. �íslo. - 1501) Farní kniha pam�tní. - 1502) Arch. fary 
sud�jovské. Vým�r vrchní ú�tárny v Praze 30. b�ezna 1825. - 1503) Org. v archiv� arcib. v Praze p�i r. 1724. 
Zápis v pam�tní knize farní. - 1504) Pam�tní kniha farní. - 1505) Arch. arcib. Recepta. Org. 27. IV. 1741. - 
1506) Ambity jest ochoz k boku klášter
 nebo poutnických chrám
 p�iléhající, který na zp
sob loubí s arká-
dami bu	 zcela otev�enými nebo okny opat�enými obklopuje budovu klášterní nebo kostelní. Vzdušné 
loubí poskytovalo vítané prostory k soukromé pobožnosti, ku klidné rozmluv� a zbožnému rozjímání, ano 
i ku pochování zem�elých dobrodinc
 klášterních anebo kostelních. Výstavnost odpovídala vždy slohu 
chrámovému. Dnes již ambit p�i stavbách nových se neužívá. (Ott. slov. Nau�ný.) - 1507) �eský um�lec 
Kramolín, rodák nymburský, zv��nil se na malbách svým jménem. Maloval v t�ch dobách v Kolín� a So-
lopyskách († r. 1799). - 1508) a 1509) Farní pam�tní kniha. - 1510) Kaplanem byl tehdy P. Václ. Kurz. Pam�tní 
kniha farní. - 1511) Lib. erectum a Pam�tní kniha farní. - 1512) Za n�ho byla lokalie sud�jovská prom�n�na v 
samostat. faru r. 1859, a on jmenován prvofará�em. - 1513) K sepsání d�jin užili jsme zápisk
 z pam�tní 
knihy farní, �lánku prof. Vávry „Pa n s tv í  p e�eck é“ uve�ejn�ného v Histor. sborníku a zápisk
 Dra 
Vojt. Nová�ka, zem. archivá�e. - 1514) Majestátem cís. Leopolda I. ze dne 29. srpna 1674 byla rodina Bréd

povýšena ve stav hrab�cí. - 1515) Ze zápisk
 �editele zem. archivu Vojt. J. Nová�ka. - 1516) Arch. zem.: 
Purkrechtní kniha panství pe�eckého zal. r. 1725. - 1517) Watterich: Landeskunde d. Königreichs Böhmen. - 
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1518) Schaller: �áslavsko. - 1519) Palacký: Popis království �eského. - 1520) Místop. slovník historický. - 1521) 
Kolínsko II. - 1522a) Libra = ½ kilogr. - 1522b) Patrimoniální reg. panství pe�eckého z XVIII. století. (V. J. 
N.) - 1523) Sommer: Kraj kou�imský 40. - 1524) Arch. zem.: Rust. kat. panství ratajského zal. r. 1600 �. 15. - 
1525) Sommer: Kraj kou�imský 40. - 1526) Heber: Burgen, Schlösser u. Ruinen VI. a Arch. �. II. - 1527) Hrady 
a zámky XII. - 1528) Heber: Burgen u. Schlösser p�i r. 1297, Regesta II. a IV. a Palacký: D�jiny II. 2 str. 15. 
- 1529) Arch. arcib. pražského: Parochalia. - 1530) Viz Hrazené Rataje. - 1531) Palacký: D�jiny nár. �esk. I. 2. 
482. - 1532) a 1533) H. a Z. XII. - 1534) Arch. �. II. 332. - 1535) Tab. vetust. 62. (Org. v museu �eském.) - 1536) 
Hrady a zámky XII. - 1537) D. Z. 250 E 21 a Rel. tab. I. 424. - 1538) Reg. vatikánská. - 1539) Hrady a zámky 
XII. - 1540) Tamtéž a Act. cons. prag. - 1541) Lib. erect. Vol. III. L 4. (Burgen u. Schlösser). - 1542) D. Z. 18. 
F 55 a Arch. u sv. Tomáše v Praze. - 1543) Poz
st. D. Z. I. 574 a Arch. �. II. 358. - 1544) Heber: Burgen u. 
Schlösser a Bibl. m. d�j. XII. - 1545) Sommer: Kraj kou�imský 40. - 1546) Heber: Burgen u. Schlösser. - 1547) 
a 1548) Arch. mus.: Palackého list. material. - 1549) a 1550) Lib. conf. acta jud. a Arch. �. I. 400. - 1551) Arch. �. 
I. 400. - 1552) Lib. conf. a Arch. mus. Palackého list. mater. - 1553) D. Z. 250 E 21. - 1554) Arch. �eský I. 256. 
- 1555) D. D. XXI. 55. - 1556) Arch. t�ebo�ský a Arch. �eský III. - 1557) Archiv kutnohorský p�i r. 1640 �. 
9009. - 1158) Arch. �. II. 226. - 1559) O vzácné památce talmberského rodu zmínili jsme se u Rataj na str. 
309. - 1560) Hrady a zámky XII. - 1561) D. D. 61., 506 a 33 a Rel. tab. II. 374. - 1562) D. Z. III. B 14. a 23. 
Arch. t�ebo�. - 1563) D. D. 64. - 1564) D. Z. 18 J 6. - 1565) D. Z. 10. E 6. r. 1551-1553. - 1566) Arch. arcibisk. 
pražského: Parochalia. - 1567) Památky archaeol. X. str. 176. - 1568) Sommer: Kraj �áslavský 77. - 1569) Arch. 
zem.: P�iznávací tabela panství rataj. z r. 1713. - 1570) Arch. zem.: Rust. katastr panství ratajského z r. 
1600. - 1571) Watterich: Landeskunde d. Königr. Böhmen. - 1572) Bibl. míst. d�j. XII. - 1573) Rel. tab. II. 225 
a D. Z. 250. D 4. - 1574) D. Z. 49. K 28. - 1575) a 1576) Bibl. míst. d�j. XII. - 1577) D. Z. 145. C 17. - 1578) D. Z. 
145. G 5. - 1579) D. Z. 147. G 21. H 28. a 301. N 27. - 1580) D. Z. 150. E 8. a 250. C 17. a 62. F 18. 4. 7. 9. a 
19. - 1581) D. Z. 29. L 19-23. Odhad viz na str. 95. - 1582) D. Z. 317. H 1. - 1583) Viz popis �estina Kostela 
str. 96. atd. - 1584) D. Z. 490. E 6. - 1585) Palacký: Popis. - 1586) Viz D�jiny Kácova. - 1587) Správn� se má 
psáti „Út�ch v os t y“; tak píše Palacký, Sedlá�ek, Kotyška, Orth a Sládek a tak nacházíme ve všech sta-
rých listinách. (Redakce). - 1588) Arch. zem.: Gruntovní kniha út�chvostská na panství ratajském. - 1589) 
Arch. zem.: Berní rula t. panství z r. 1754. - 1590) Arch. �. VII. 485. - 1591) Arch �. I. 310. - 1592) a 1593) Hrady 
a zámky XII. - 1594) D. Z. III. L 5-6 a Arch. �. V. 535. - 1595) Rel. tab. II. 422, Arch. �. V. 535, D. Z. 3. L 12 
a Emler: Poz
statky. - 1596) Bibl. míst. d�j. XII. - 1597) D. Z. 3. L 12. - 1598) Bibl. míst. d�j. XII. - 1599) Arch. 
�. 5. a Rel. tab. II. 422. - 1600) D. Z. 145. G 5. - 1601) Správn�jší jest název Ú ži ce . Dokazují to užíváním 
Palacký, Orth a Sládek, Sedlá�ek, �áste�n� Kotyška a staré listiny archivální. Že lid �íká Ou ži ce  není 
sm�rodatným. - 1602) Arch. zem.: Rustikal. katastr panství ratajského zal. r. 1600 a revisní rula téhož pan-
ství z r. 1651. - 1603) Arch. zem.: P�izn. tab. panství rataj. Anno 1716. - 1604) Pam�tní kniha školy úžické, 
kterou založil �íd. u�. Václav Liška. - 1605) Tato fasse není stipulována v jednotlivostech. - 1606) Pam�tní 
kniha školy úžické. - 1607) Viz Hrazené Rataje na str. 304. - 1608) Ave Maria gratia plena: Zdrávas Maria mi-
losti plná atd. - 1609) Bibl. míst. d�j. XII. - 1610) Lib. conf. III. 73. - 1611) Tamtéž V. 224. - 1612) Tamtéž VII. 
D 12. H 1. - 1613) Bibl. míst. d�j. XII. - 1614) Sommer: Kraj �áslavský 40. - 1615) Heber: Burgen, Schlöser 
atd. VI. - 1616) Bibl. míst. d�jep. XII. - 1617) Palacký: D�jiny �eské I. 2. - 1618) Reg II. 725. - 1619) Archiv 
mus.: D. arch. ss. Venceslai. - 1620) Lib. conf. acta judica, Arch. �. I. 400 a Hist. slov. místopisný. - 1621) 
Rel. tab. II. 422 a Arch. �. V. 535, Bibl. míst. d�j. XII. a D. Z. III. L 5-6. - 1622) D. Z. 2. B 17. - 1623) D. Z. 
10. E 6. - 1624) D. Z. 145. G 5. - 1625) Arch. zem.: Revisní rula zal. r. 1651. - 1626) Arch. zem.: Rula panství 
ratajského �. 15 a rula z r. 1654. - 1627) Arch. zem.: Rustik. katastr ratajský založen r. 1600. - 1628) Urbární 
kniha panství ratajského zal. r. 1712, do které tato smlouva post festum vepsána byla. - 1629) Arch. zem.: 
Sázavská kniha urburní založ. 1721. - 1630) Schaller: Topografie �. 13. - 1631) Palacký: Popis �esk. králov-
ství. - 1632) Kotýška: Místopis. slovník. - 1633a) Seznam míst. v králov. �eském z r. 1890. - 1633b) Krásl: Sv. 
Prokop. - 1634) Liber. conf. I. 1. 19. - 1635) Lib. erect. I. K 6 V. 8. I. 4. a Sommer: Kraj kou�imský. - 1636) 
Histor. slov. místop. - 1637) a 1638) Histor. slov. místopisný a farní kronika. - 1639) Kropenky vyrobeny z vá-
pence podolského v Chrudimsku. - 1640) M�íž zhotovil Alois Bedná�ík z �áslavi. - 1641) Barevná okna ob-
jednána z Cách - m�sta v pruském Porýnsku. - 1642) Orth a Sládek str. 888. - 1643) Histor. slovník místop. - 
1644) Emler: Lib. erect. VI. 204 a VII. 33, 97, 202 a 204. - 1645) Pam�tní kniha fary vav�inecké. - 1646) Lib. 
erect. XIII. E 7. a Kolínsko II. - 1647) Krásl: Sv. Prokop. - 1648) D. Z. 23. E 22. - 1649) D. Z. 2. B 17. - 1650) 
Bibl. míst. d�jep. - 1651) Hrady a zámky a D. Z. 145. C 17. - 1652) Sommer: Kraj �áslavský a Palacký: Popis. 
- 1653) Watterich: Landeskunde des König Böhmen. - 1654) Arch. ratajský z r. 1792 �. 13, 66 a 701. - 1655) 
Sommer: Kraj �áslavský 42. - 1656) D. Z. 292. D 17. - 1657) Viz Hrazené Rataje. - 1658) Palacký: Popis krá-
lov. �eského, Sedlá�ek: Slovník histor., Hrady a zámky, Orth a Sládek užívají všude správného jména 
Vesc e . - 1659) D. Z. 407. B 22. - 1660) D. Z. 49. K 28. - 1661) Bibl. míst. d�jep. XII. - 1662) D. Z. 62. F 7. - 
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1663) �. �. M. r. 1827. - 1664) Arch. �eský XIX. a Reg. komor. soudu D XIII. - 1665) Bibl. míst. d�jep. XII. - 
1666) Krásl: Sv. Prokop 239. - 1667) Emler: Poz
statky II. 436. - 1668) D. Z. 8. T 18. - 1669) D. Z. 62. F 22. - 
1670) Da�ický II. 109. - 1671) Hrady a zámky XII. - 1672) Vlkov zvali tak osadu tuto N�mci. Pravé jméno viz 
d�jiny obce. - 1673) Schaller: Kraj �áslavský - a píše také Vlková. - 1674) Popis Palackého. - 1675) a 1676) Sou-
pis král. �eského - 1677) Jos. katastr. r. 1781. - 1678) Arch. zem.: Purkrechtní kniha panství kácovského zal. 
r. 1654. - 1679) Slov. místop. - 1680) Arch. kutnohor.: Památní kniha z r. 1480. (P�epis.) - 1681) Arch. �. XIII.: 
Reg. komor. soudu D XIII. - 1682) Arch. guber. H. Z. 119. Mistr Benedikt jinak Beneš z Loun, byl také sta-
vitelem velechrámu svatobarborského v Ho�e Kutné. - 1683) Da�ický I. 134. a arch. kutnohorský. - 1684) D. 
Z. 250. A 27. - 1685) Zprávy �erpány ze zápisk
 uložených v archivu školy malejovické. - 1686) Statistický 
tento zápis vy�at z výkaz
 uložených v archivu školy malejovické. - 1687) Jos. Ledr: D�je Uhl. Janovic 241. 
- 1688) Watterich: Landeskunde d. Königreichs Böhmen. - 1689) Palacký: Popis. - 1690) Orth a Sládek 931. - 
1691) Arch. zem.: P�iznávací tab. panství kácovského. Lit. B z r. 1715. - 1692) Arch. zem.: Purkrecht. kniha 
panství šternberského a p�izn. rulla t. panství kniha 3. - 1693) Arch. zem.: Josefinský katastr z r. 1788. - 1694) 
Emler: Poz
statky I. 451. - 1695) Viz heslo „H o l� i c e“ v tomto díle. - 1696) D. Z. 5. J 7., 8. G 28. (7 a 12. A 
16.) - 1697) D. Z. 5 J 7. a 12. A 16. - 1698) D. Z. 86. K 16. - 1699) Bibl. míst. d�jep. XV. - 1700) D. Z. 15. A 20. 
- 1701) D. Z. 153. F 7. - 1702) D. Z. 143. H 24. a 295. K 2. - 1703) Ott
v Nau�. slov. - 1704) D. Z. 150. F 13. - 
1705) Arch. �. III. 2. sept. 1415. str. 187-90. - 1706) a 1707) Arch. zem.: Rustik. katastr panství ratajského z r. 
1600. - 1708) Arch. zem.: Katastr Josefinský z r. 1785. - 1709) Bibl. míst. d�jep. XII. a Hrady a zámky XII. - 
1710) D. Z. 250. D 4. - 1711) D. Z. 145. G 17. - 1712) D. Z. 145. G 5. - 1713) Palacký: Popis �esk. království a 
Sommer: Kraj kou�imský. - 1714) Orth a Sládek: Místopisný slovník. - 1715) Orth a Sládek: Histor. slov. - 
1716) D. Z. 86. K 16. - 1717) D. Z. 142. D 4. a Arch. mus. - 1718) Hrady a zámky XII. - 1719) Sommer: Kraj 
kou�imský 39. - 1720) Pam�tní kniha školy podvecké. - 1721) Arch. panství ratajského z r. 1792 �. 13, 66 a 
701. - 1722) Nov. grunt. kniha okr. janovického. - 1723) Watterich: Landeskunde a Schaller: Kraj kou�imský. 
- 1724) Pam�tní kniha školy podvecké. - 1725) Arch. zem.: Rust. kat. panství kácovského z r. 1600. - 1726) 
Arch. zem.: Grunt. kniha zbizubská. - 1727) a 1728) Arch. zem.: Rust. katastr panství kácovského zal. r. 1652. 
- 1729) D. Z. D 28. - 1730) Bibl. míst. d�jep. XII. - 1731) Orth a Sládek 967. a D. Z. XIII. 192. a 193. - 1732) 
Arch. �. III. 467. - 1733) Prof. M. Kolá�: Pam. archaeol. X. 210. a Heber: Burgen u Schlösser VII. - 1734) 
Arch. �. XXI. p�i r. 1517 str. 73 a 74. - 1735) Bibl. míst. d�jep. XII. - 1736) D. Z. 49. K 28. - 1737) D. Z. 10. H 
6. - 1738) Vlasák: Okr. uhl. janovický. - 1739) D. Z. 250. C 16. - 1740) D. Z. 13. G 16. - 1741) D. Z. 90. B 6. - 
1742) D. Z. 153. T 6.-9. - 1743) D. Z. 296. F 3. a 143 B 11. - 1744) D. Z. 143. H 24. a 295. - 1745) D. Z. 145. G 
5-17. - 1746) Ve starých listinách nalézají se ješt� u Zderadin tato jména: Velké také „H o �ej š í “ (katastr jo-
sefinský), Malé také „Zad n í “ nebo „Pos l ed n í “ (arch. arcib. pražského již r. 1679 a arch. musejní), Hro-
chovy také „P �ed n í “ (arch. musejní) anebo „Kác o vsk é .“ (Sommer: Kraj �áslavský a Watterich: „Lan-
deskunde d. Königreichs Böhmen.) V XVI. století rozeznávaly se Zderadiny H orn í ,  D o ln í  a  P ro-
s t �ed n í . (Místopisný slov. historický.) - 1747) Berní ú�ad v Uhl. Janovicích. - 1748) Arch. zem.: Josefinský 
katastr. - 1749) Arch. zem.: P�iznávací tabela panství kácovského. Lit. B. - 1750) Viz heslo H o l� i c e . - 1751) 
Odtud zvaly se Zderadiny Kácovské. - 1752) Arch. zem.: Knihy panství kácovského. - 1753) Králov. svobod-
níci r. 1788. Pramen: Arch. zem z knihy panství kácovského. - 1754) Palacký: popis str. 246. - 1755) Arch. 
král. �eského muzea v Praze. - 1756) Org. fasse uložen v arch. vikariatu lede�ského v Led�i, z kteréhož tento 
opis po�ízen. - 1757) a 1758) Pam�tní kniha školní. - 1759) Org. tohoto vysv�d�ení uložen v arch. vikar. lede�-
ského v Led�i, z n�hož po�ízen tento opis. - 1760) a 1761) Sedlá�ek: Hrady a zámky XII. 223. - 1762) Lib. conf. 
- 1763) D. D. XXVI. F 62. a D. D. 16. a 356. - 1764) D. Z. 40. K 28. - 1765) D. Z. 10. H 16. - 1766) Bibl. míst. 
d�jep. XII. - 1767) D. Z. 86. K 16. a Hrady a zámky XII. - 1768) D. Z. 13. G 16. - 1769) D. Z. 296. F 3. a 143. B 
11. - 1770) D. Z. 143. H 24. a 295. K 2. - 1771) D. Z. 145. G 5. a 17. - 1772) Palacký: Popis král. �eského. - 1773) 
Schaller: Kraj �áslavský. - 1774) Arch. zem.: Teresianský katastr. - 1775) Archiv zemský: Teresianský katastr. 
- 1776) Watterich: Landeskunde des Königr. Böhmen. - 1777) Emler: Poz
statky desk zem. II. 89. a Rel. tab. 
II. 89. - 1778) D. D. XXVI. fol. 62. - 1779) D. Z. 5. J 7. 8. G 28. - 1780) D. Z. 86. K 16. - 1781) D. Z. 13. G 16. - 
1782) D. Z. 15. A 20. - 1783) D. D. 15. 23. 128. H 2. - 1784) D. Z. 296. F 3. a 143. B 11. - 1785) D. Z. 143. H 24. 
a 295. K 2. - 1786) Sommer: Kraj �áslavský 56. - 1787) Ledr: D�jiny Uhl. Janovic. - 1788) a 1789) Arch. zem. 
Katastr �áslavska. - 1790) Arch. zem.: Purkrechtní kniha pe�ecká z r. 1725. - 1790a) Ott
v Slov. Nau�. XXII. 
V dobách poddanství byla veškerá p
da bu	 domin iká ln í  nebo ru s t i ká ln í . Dominikální zvána p
da 
náležející vrchnostem, kterouž ony samy spravovaly nebo k užívání poddaným za jistých podmínek pone-
chávaly. Ostatní p
da byla rustikální. Vrchní vlastnictví náleželo sice vrchnostem, ale rustikalisté m�li 
právo siln�jší než dominikalisté. Rust. selské statky d�lily se na zak ou p e n é  a n e zak ou p en é . Zakou-
pené byly ty statky, kterými mohl držitel voln� nakládati; nezakoupenými nesm�l bez svolení vrchnosti, a 
které p�i zb�hu nebo vym�ení p�ipadly vrchnosti jako odúmr�. Zakoupené platily všecky dan� a vykonáva-
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ly roboty, nezakoupené byly osvobozeny. - 1790b) Arch. zem.: Fasse obce žandovské. - 1790c) Míst. slov. his-
tor. - 1791) Tabul. vetust. 95. III. - 1792) D. Z. I. 558. - 1793) Arch. �. II. 364. - 1794) Arch. �. XIX. Reg. soudu 
komor. z r. 1488 D XIII. - 1795) Arch. �. XIII. 480. Reg. soudu komor. D XIII. - 1796) Hrady a zámky XII. - 
1797) Da�ický I. 154 a Brandl Glossarium 310. - 1798) Míst. slov. histor. (Má však státi 1601, pon�vadž Sla-
vata prodal �estin kostel již r. 1602.) (D. Z. 170. K 5. 176. L 10.) - 1799) D. Z. 8. L 23. - 1800) Hist. slov. 
míst. - 1801) Arch. kutnoh.: Horní odd�lení �. 6387. - 1802) Hrady a zámky. - 1803) D. Z. 191. B 21. - 1804) Bí-
lek: D�jiny konfiskace v král. �eském 194. - 1805) D. Z. 145. N 28. a 29. - 1806) Bílek: Konfiskace. - 1807) D. 
Z. 146. I 2. - 1808) Beckovských poselkyn�. - 1809) Bílek: Statky a jm�ní jesuitské. - 1810) Zvon, �asopis bele-
tr. - 1811) �as. musea král. �esk. L V. 240. - 1812) Arch. mus.: Kupní smlouva org. dv�ma pe�etmi opat�ena 
z r. 1689 zde uschována. Kolínsko II. 228. a Bibl. míst. d�j. XII. - 1813) D. Z. 81. A 1. a 270. K 14. - 1814) D. 
Z. 490. F 2. - 1815) Bibl. míst. d�j. XII. - 1816) D. Z. 604. C 27. a 416. H 8. - 1817) D. Z. 875. A 14. - 1818) D. 
Z. u panství �ervenope�eckého a dvoru hranického pod �ís. 1085. - 1819) Dlouho se domnívalo, že Ková�ík 
je rodák žandovský. - 1820) Pam�ti Frant. Vaváka, mil�ického sedláka. Vydal Jind�. Skopec, nákladem D�-
dictví svatojanského v Praze 1815. - 1821) Pe�ky �ervené sluly d�íve Pe�k y H rab a�ov y. - 1822) Zajisté 
Pu�álka. - 1822a) Za pána Hanibala z Brunieru. - 1823) D. D. XIII. 153. - 1824) Arch. �eský V. 254. - 1825) Arch. 
�eský IV. - 1826) D. Z. 2. D 26. - 1827) D. Z. 250. C 5. - 1828) D. Z. 91. E 16. - 1829) D. Z. 131. A 1. 136. C 10. 
N 1. - 1830) Arch. zem.: Rulla kraje �áslavského, panství �estínské �. 71. - 1831) Arch. zem.: Rulla kraje 
�áslavského, panství �estínské z r. 1678. - 1832) Schaller: Kraj �áslavský. - 1833) Palacký: Popis. - 1834) Arch. 
zem.: Rula panství jesuit. v Žíšov� r. 1692 2. a 3. - 1835) Kraj. soud kutnohorský: Hlav. výtah všech nápad

statku k�esetického obce Žíšova se týkající. (College societatis. Jesu u Hor Kuten 1766.) - 1836) Arch. zem.: 
Josefinský katastr z r. 1785. - 1837) Lib. conf. - 1838) Lib. conf. I. 193. - 1839) Lib. conf. I. 2. 45. - 1840) Lib. 
conf. III. 82. - 1841) Lib. conf. V. 284. - 1842) L. E. VIII. 55. - 1843) Bibl. míst. d�jep. XII. - 1844) Šimek: Hora 
Kutná v XV. a XVI. století. - 1845) Tab. vetust. 158. a Emler: Poz
statky I. 31. - 1846) D. Z. I. 31. - 1847) Lib. 
conf. a Arch. mus.: Palackého lístkový materiál. - 1848) D. D. 13. F 189. - 1849) Lib. conf. - 1850) a 1851) D. D. 
13. F 189. - 1852) Hrady a zámky XII. - 1852a) Lib. conf. - 1853) Hrady a zámky XII. - 1854) Lib. erect. VIII. E 
7. K 7. a F 54. - 1855) Tamže VIII. F 101. - 1856) D. D. 21. F 249. - 1857) Arch. �esk. II. 188. - 1858) Rel. tab. II. 
231. - 1859) Arch. �es. I. 149. - II. 189. - 1860) Hrady a zámky XII. - 1861) Rel. tab. II. 247. - 1862) D. D. 21. F 
156. - 1863) Emler: Poz
statky I. 231. Na Ratajích po narození syna božího MCCCC51. - 1863) Arch. �. III. 
320. Talm. 88ab, Mus. 204ab. T�ebo�. 417-18. - 1865) D. D. 16. F 363. - 1866) Bibl. míst. d�j. XII. a Hrady a 
zámky XII. - 1867) D. Z. I. 202. - 1868) Líš�any, samota (t. j. mlýn, myslivna a les) náleží nyní k panství jin-
dickému. - 1869) D. Z. 3. L 16. - 1870) D. Z. 130. K 12. - 1871) Arch. �esk. XIII.: Registr soudu komor. D XIII. 
Actum 13. dubna 1510. - 1872) Arch. mus. - 1873) Hrady a zámky XII. - 1874) D. Z. 130. K 12. - 1875) Bibl. 
míst. d�j. XII. - 1876) D. Z. 184. J 20. - 1877) Dr. V. Nová�ek: Listá�. - 1878) Hrady a zámky XII. - 1879) Bílek: 
Konfiskace 75. - 1880) Schaller: Kraj �áslavský 22. - 1881) D. Z. 96. B 4. a 466. V. 15. - 1882) a 1883) Bibl. 
míst. d�j. X. - 1884) D. Z. 735. K 24., 28. a 369. K 19. - 1885) D. Z. 158. C 28. - 1886) Palacký: Popis. - 1887) a 
1888) Libri confirm. 18. listopadu 1374. - 1889) Palacký: Popis. - 1890) Hrady a zámky XII. - 1891) Topografie 
�áslavského kraje. - 1892) Šimek Josef: Archaeol. památky díl XVI. 403. - 1893) Palacký: Popis. - 1894) Šimek 
Josef: Archaeol. památky díl XVI. 403. - 1895) Dle starodávné tradice. - 1896) Da�ický-Rezek: I. 47. - 1897) 
Tamtéž: II. 123, 55 a 27 a Kutnohorsko II. �ást 1. str. 16. - 1898) Viz dílu tohoto heslo: Kopaniny str. 158. - 
1899) Viz heslo Podmoky str. 257. - 1900) Viz heslo Žichovice str. 453. - 1901) Zpráva Rosaciova (ad Skála V. 
119-120). Historia LXXVI. 198-199. - 1902) Historia LXXVI. a LXXII. - 1903) Kostel ten stával na východní 
stran� nám�stí Mariánského. Kostel, fara, škola i h�bitov za císa�e Josefa II. zrušeny, prodány a za stržené 
peníze postavena nová fara u Matky Boží Sn�žné. (Eckert: Posvátná místa m. Prahy sv. II. str. 379 atd.). - 
1904) Zpráva rychtá�ská (Skála V. 91. 92.). Historia LXXXII. - 1905) Riegr
v Slovník Nau�ný. - 1906) a 1907) 
Braniš: Zvon. - 1908) Rybi�ka: Zvona�ství. - 1909) Ott
v Slovník Nau�ný. - 1910) Rybi�ka: Zvona�ství. - 1911) 
Balbín: Miscelanea I. 3 c. a. X. - 1912) Braniš: Zvon. 
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Zavadil Antonín  J., spis. �es. (*1844 v Hod�jicích na Morav�). Vystudovav 
ústav u�itelský v Brn� u�iteloval na r
zných místech na Morav� a v �echách, 
r. 1880 stal se u�itelem na Horách Kutných, kde p
sobí nyní jako �editel chlap. 
školy. Z. redigoval 5 ro�ník
 »Historických Rozhled
« a o sob� vydal: 
Posvátné zp�vy Cyrillo-Method�jské (Brno, 1885); Zp�vy našeho lidu (�es. 
Brod, 44 �ísel); Památky Hory Kutné (Nov� M�sto n. M., 1890); Památky 
okolí kutnohorského (t., 1890); Zevrubná mapa býv. kraje �áslavského (Hora 
Kutná); Obyvatelstvo m�st a m�ste�ek (t., 1891); Sv�dkové staré slávy 
kutnohorské (t., 1899); N�které záhady zem�pisné (Chot�bo�, 1890). Dále 
napsal n�kolik povídek pro mládež: D�tská svornost (Vel. Mezi�í�í, 1886); 
Obrázky z Karpat (t.,1892); Š	astné vánoce (Praha); Kutnohorské povídky (t., 
1890); Moravské povídky (Tel�, 1891); Pastouškové, jesli�ková hra (T�ebí�, 
1892).  Do  Ottova Slovníku Nau�.  napsal  �lánek o památkách kutnohorských  

k heslu Kutná Hora. (Otto 17/475) 

Poznámka vydavatele 

Významnou �ástí prvního vydání knihy Kutnohorsko slovem i obrazem jsou - jak už název 
napovídá - fotografie a kresby, kterých je tém�� 250. Do druhého vydání byly p�evzaty jen n�kte-
ré kresby a výjime�n� i fotografie - pokud možno takové, které zachycují dnes již neexistující 
stavby.  

P�vodní stránkování je nazna�eno �íslem psaným dolním indexem na míst�, kde za�ínala 
p�íslušná strana (neuvedené stránky obsahovaly celostránkové obrázky). 

Upoutávky na odstavce, uvedené p�vodn� na okrajích stránek, jsou v p�episu psány tu�nou 
kurzívou na za�átku p�íslušného odstavce. 

Poznámky jsou v p�episu umíst�ny ve zhušt�né form� na konci p�íslušného sešitu (v prvním 
vydání jsou na konci p�íslušné stránky). �ísla poznámek jsou v p�episu vytišt�na tence u odkaz�
na literaturu a tu�n� v p�ípad�, že poznámka obsahuje bližší vysv�tlení. 

U odkaz� na konkrétní �ísla stránek byly ponechány p�vodní hodnoty. 
První vydání obsahuje podrobný rest�ík. 

Jmenovitý rok prvního vydání tohoto dílu je 1914. Podle zmínek na r�zných místech textu se 
zdá, že kniha byla tišt�na postupn� b�hem první sv�tové války a vyšla snad až po ní. Nejmladší 
datum je v heslu Sud�jov: „U�. Jind�ich Slaví�ek † 18. kv�tna 1918“.

První díl Kutnohorska nebyl v dob� tisku tohoto dílu ješt� vydán. Vyplývá to z poslední v�ty 
p�edposledního odstavce hesla Sázava: „Zevrubný popis i vyobrazení (Kavalierovy sklárny) 
bude v I. díle“. A pravd�podobn� nevyšel nikdy - snad pro zastaralost údaj� vycházejících ješt�
ze situace za Rakousko-Uherska. M�l obsahovat mj. následující kapitoly (abecedn�): Církevní 
záležitosti, D�jiny, Humanita, Mužové práce, Pen�žní ústavy, Pr�mysl, �emesla, Spolky, Škol-
ství obecné a pr�myslové, Velkostatky. 
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