Jan Klusáček (3)
Jan Klusáček (3) se narodil v Polné v domě č. 145 - město (dnes č. p. 69) ve středu dne
29. srpna 1827 a pokřtěn kaplanem Františkem Vítkem (Wytek) byl o den později 30.
srpna 1827. Porodní bábou byla Anežka Záborská. Kmotry byli postřihač Jan Strašil
(Johann Straschil) a svobodná Františka Nápravníková (Naprawnik).
Jeho otcem byl Jana Klusáček (2) syn zemřelého Jana Klusáčka (1) a matkou byla
Antonie dcera Antonína Große z matky Alžběty rozené Risenfeld. V době jeho
narození bylo otci Janovi (2) 45 a matce Antonii 41 let a bylo to jejich poslední dítě. Ze
tří žijících bratrů byl o 19 let mladší než bratr Severin, o 10 let mladší než bratr Antonín
a o 5 let mladší než bratr Ludvík.
Lze předpokládat, že Jan (3) navštěvoval nejdříve šest let polenskou obecnou školu a
ukončil ji v roce 1839. Dále se pak zřejmě vyučil truhlářem, přičemž toto učení trvalo
nejméně 3 roky a 3 roky měl pobýt na vandru. Bylo-li to tak, ukončil tuto etapu života v
roce 1845 a bylo mu 18 let.
Z přiloženého dokumentu vyplývá, že sloužil v armádě jako účetní šikovatel. Janovi bylo
20 let v roce 1847, tj. dva roky poté, co byla doba vojenské služby v rakouské armádě
snížena ze 14 na 8 let. V roce 1858 pak byla zavedena všeobecná branná povinnost,
délka činné služby zůstala osm roků. Je tedy otázkou, kdy Jan (3) sloužil v armádě a kde.
Nejspíše to bylo u 21. pěšího pluku, který měl od doby Josefa II. určen za verbovací
okres čáslavský kraj, do kterého rovněž patřila Polná. Je tedy pravděpodobné, že
vojenskou službu nastoupil v roce 1846/47 a za tohoto předpokladu by jeho činná služba
skončila v roce 1854/55 a to by mu bylo 28 let.
V roce 1850 byla v Polné zřízena četnická stanice o 5 mužích. Po pěti letech její
existence Jan (3), ve věku 28 let, žádá o přijetí k četnictvu, jak o tom svědčí poznámka v
matrice, že mu byl vydán dne 17. listopadu 1855 křestní list z důvodu přijmutí k četnictvu.
Toto datum přesně navazuje na předpokládaný konec vojenské služby. Přijat k četnictvu
ovšem nebyl, protože tuto skutečnost dále neuvádí.
Dle svého vyjádření 3 roky působil jako naddozorce při finanční stráži. Je tedy zřejmé, že
místo k četnictvu byl přijat k finanční stráži a pokud využil vydaný křestní list, můžeme
odhadovat, že zde sloužil v letech 1855 až 1858. Stanice Finanční stráže v Polné se šesti
muži byla zřízena v Polné již v roce 1837. Sloužil u ní také Josef Němec, manžel Boženy
Němcové, významné české spisovatelky, která s ním také v Polné pobývala v letech
1840 až 1842.
Asi v roce 1858, nejpozději počátkem roku 1859 se Jan (3) ve věku 31 nebo 32 let oženil
s Barborou Štěpánkovou ze Skutče 376. V té době je v matrice uveden jako truhlář.
Sňatek se uskutečnil pravděpodobně ve Skutči, rodišti nevěsty, protože v polenské
matrice o něm není záznam.
Měli spolu 4 děti. Dne 30. prosince 1859 se narodila první dcera Blažena a to zřejmě v
rodišti své matky ve Skutči, protože ani o jejím narození není v polenské matrice zmínka.
Po 14 měsících se 2. března 1861 narodila v Polné č. 41 M druhá dcera Božena. V tomto
roce uvádí matrika Jana (3) jako hospodského. Dne 19. dubna 1863 se narodila v Polné
v domě č. 41 M Vojtěška, ale po roce a půl zemřela v Polné č. 42 M dne 4. listopadu
1864. Necelé 4 měsíce po narození třetí dcery Vojtěšky došlo v Polné k známe tragické
události. Dne 4. srpna 1863 rozsáhlý požár zničil velkou část města včetně domu č. 41 na

náměstí, ve kterém patrně Jan (3) v té době bydlel. Je proto možné, že se rodina
přestěhovala v roce 1863 do vedlejšího domu č. 42 M, který vlastnil bratr Jana (3)
Ludvík.
Dne 10. února 1865 se narodil syn Bedřich (1). Jeho život byl ale krátký, po dvou
měsících zemřel a to 5. dubna 1865. Příčinnou smrti byl zápal střev. V zápisech o
narození i úmrtí je Jan (3) uváděn opět jako truhlář. Bedřich se dle matriky narodil v
Polné č. 43 M a zemřel v Polné 42 M. Zdá se, zápis o narození uvádí chybné číslo,
protože již v roce 1863 je rodina uváděna v domě Ludvíka č. 42 M.
Přesně měsíc po smrti syna Bedřicha, dne 5. května 1865 v 6 hodin ráno zemřela v
domě 42 M i jeho manželka Barbora. Příčinnou smrti byla tuberkulóza. Manželství Jana
(3) a Barbory trvalo tudíž pouze 6 či 7 let.
Jan (3) ve věku 39 let zůstal sám s šestiletou a čtyřletou dcerou a jistě proto se již po
deseti měsících, dne 5. února 1866 oženil s Ludmilou (Lidmilou podle zápisu v matrice)
Köhlerovou, které bylo 25 let a byla o 14 let mladší než Jan (3).
Z tohoto manželství se narodilo 5 dětí. Jako první se narodil Antonín Vilím (1) dne 29.
prosince 1866 v č. 42 M. Zemřel však po půl roce 20. července 1867 v č. 42 M. Po roce
dne 6. května 1868 narodil druhý syn, pojmenovaný po svém zemřelém bratrovi Antonín
Vilím (2), dne 28. ledna 1870 dcera Karolina, dne 17. února 1872 druhá dcera Josefa a
17. února 1874 se narodil třetí syn Bedřich (3). Při jeho narození bylo otci 47 let a matce
33 let. Jak je vidět, plodili Jan (3) s Ludmilou děti v téměř pravidelné odstupu 2 let.
Dokonce Josefa a Bedřich se narodili ve stejný den. Až do roku 1877 není v matrice
žádné další dítě uvedeno, i když biologicky se mohlo vzhledem k věku matky ještě
nějaké narodit. V každém případě se však nedožilo případně později narozené dítě
dospělosti.
Rok po narození syna Antonína (2), žádost je datována 29. června 1869, žádá Jan (3) o
přijetí na uprázdněné místo městského účetního.

Obecní rada jej zvolila 13 hlasy dne 8. července 1869. Převzetí úřadu bylo provedeno
dnem 21. července 1869. Roční služné činilo 350 zl. r. m. (pro srovnání - jeho bratr
Antonín, přeložený za trest do venkovské školy měl plat 500 zl.) Podmínkou přijetí do této
funkce bylo složení kauce ve výši ročního platu. V této věci se zachoval protokol ze dne
2. srpna 1869, z kterého vyplývá, že kauci ve státních obligacích ve výši 500 zl. složil za
Jana jeho bratr Ludvík. Bylo to tedy pěkné gesto a velká pomoc od staršího bratra. Až v
roce 1875 požádal Jan o provedení výměny obligací za vkladní knížku s uloženou sumou
399 zl. 48 kr. Tak se stal mistr truhlářský, ve věku 42 let, účetním města Polná a tuto
funkci vykonával až do roku 1903, tedy po dobu 34 let.
Obecní zastupitelstvo jej zprostilo funkce 26. září 1903, vzhledem k tomu, že jak se uvádí
„úřad městského účetního dále zastávat nemůžete“ a od 1. října 1903 mu stanovilo roční
penzi ve výši 1 000 korun.
Penzi si však Jan (3) dlouho neužil, protože za dva měsíce, dne 30. listopadu 1903
zemřel a byl pochován do rodinného hrobu na hřbitově u sv. Barbory, kde již byla dříve
pochována jeho první žena. Jan (3) žil 76 let. Druhá manželka Ludmila se dožila 68 let
a zemřela 28. prosince 1909.
Jeho dvě dcery z prvního manželství se provdaly. Blažena (1859-1918) se provdala za
Karla Hlubockého. Zemřela v roce 1918. Božena si vzala Ignáce Zhoře a odstěhovala
se do Grazu ve Štýrsku v Rakousku. Zemřela 4. března 1951. Jejich potomci žijí až do
dnešních dnů.
Dcery z druhého manželství Karolina i Josefa se neprovdaly. Josefa (říkalo se jí teta
Pepa) působila jako faktorka. Vykupovala síťky na vlasy a jiné výrobky a prodávala je
dále. Její bratr Bedřich (2) byl dlouhou dobu svobodný a po určitou dobu s ním bydlela
v Praze v Mánesově ulici kde měl byt a vedla mu domácnost. Zemřela 4 měsíce před
Bedřichem dne 7. prosince 1941 ve věku 69 let.
Karolina (říkalo se jí teta Karla) měla „milého“ Antonína Máku, ale toho prý jeho matka
zaslíbila bohu a tak se stal farářem. Máka ve svých 28 letech přišel jako kaplan do
Polné6). Karolíně bylo v té době 23 let. Později Máka sloužil na faře v Sopotech a teta
Karla u něj byla jako kuchařka. K ní se váže v rodině tradovaná věta, kterou při jakýchsi
bohoslužbách prohlásil pan farář: “Kázal bych však nemám komu, Klusáčková jděte
domu“. Milý pane faráři, však doma se ještě nevaří, odpověděla teta. Karla zemřela dne
13. ledna 1955 ve věku 82 let.
***

