JAN (2) Klusáček
Jan (2) se narodil 24. května 1782 v domě č. 8 (nově č. p. 9). Kmotr i svědkové byli
stejní, jako u jeho bratra Tomáše, narozeného o 6 let dříve. Pro přehlednost jej
označujeme číslem (2), abychom jej odlišili v textu ihned od jeho tatínka Jana (1) a jak
uvidíme i od jeho syna Jana (3). Jeho otcem byl Jan (1) Klusáček a matkou Johana
Budinská roz. Šimánková.
V roce 1782 ležel v Polné uherský pluk „Karoli“, který tam rozšířil mnoho nakažlivých
nemocí. V době jeho narození již 2 roky samostatně vládnul (od roku 1780) Josef II.,
který v průběhu své desetileté vlády zrušil poddanství, zmírnil robotu, vydal toleranční
patent a zavedl do škol místo češtiny němčinu. V roce 1787 byly zřízeny krajské
kriminální soudy a rok na to byla odstraněna v Polné šibenice a pranýř z náměstí. V roce
1794, Janovi bylo 12 let, dne 10. května, vyhořel polenský zámek. Ve Francii od roku
1792 zuřila revoluce a v Evropě posléze války s Napoleonem. Dne 19. 11. 1805 prchalo
Polnou v bitvě u Slavkova poražené rakouské vojsko před Francouzi a poté městem
prošlo několik vojenských jednotek..
Otec Jan (1) mu zemřel v říjnu roku 1808, tedy v době kdy Janovi (2) bylo 26 let. Jan (2)
se patrně u otce vyučil rovněž ševcem a živnost po otcově smrti převzal.
Počátkem stejného roku, kdy mu zemřel tatínek, se Jan (2) oženil. Sňatek uzavřel dne
25. února 1808 v Polné č. 134 M. Vzal si za manželku o 4 roky mladší Antonii
Grossovou, narozenou dne 17. 6. 1786 v Polné č. 47 M. Ještě v témže roce se jim
narodil první syn Severin.
Ve stejném roce, tedy v roce 1808 zemřel majitel panství Karel z Ditrichštejna a převzal
jej jeho syn kníže František Josef z Ditrichštejna.
Janova (2) žena Antonie byla dcerou Antonína Grosse, narozeného v Polné č. 48 v
roce 1753, který byl kontribučním, tedy výběrčím daní. Otcem Antonína Grosse byl
Ignác Gross, mistr skelných hutí na střítežském panství. Maminka Antonie Grossové
se jmenovala Alžběta z Riesenfeldu.
V rozmezí let 1808 až 1827, tedy v průběhu 19 let měli spolu Jan (2) a Antonie celkem
devět dětí. Více než polovina z nich však zemřela v dětském věku. Dospělosti se dožili
synové Severin Jan, narozený dne 22. října 1808, Antonín narozený dne 9. ledna 1817,
Ludvík narozený dne 4. srpna 1822 a Jan (3) narozený dne 29. srpna 1827.
Zmiňme se pro úplnost i o dětech zemřelých. Druhé dítě Antonín se narodilo
30.5.181314) v domě č. 134 (č. p. 78), ale zemřelo v roce 1814 ve věku 9 měsíců.
Zajímavé je z našeho dnešního pohledu, že jeho jméno dostal i další syn, který přežil a
budeme o něm dále hovořit. Třetí syn v pořadí František15) se narodil 29.11.1814. O
jeho osudu nemáme jasnou představu, protože v matrikách úmrtí záznam chybí, ale také
o něm dále nemáme žádné zprávy. Jako páté dítě se narodil Jan a to 16.5. 181916) a i on
zemřel v jednom roce života. I jeho jméno bylo později dáno dalšímu z narozených dětí.
Sedmá v pořadí se narodila jediná dcera Antonia17) a to 25.5.1825, ale i ta zemřela ve
věku 10 měsíců. Je vidět, že život Jana a Antonie nebyl jednoduchý a že zažili mnoho
smutných chvil. Ale to nejen generace dětí, ale ani následující generace potomků jen
stěží mohou vědět a již vůbec se nemohou do takových situací vcítit.

V roce 1810 byla přeložena správa panství ze zámku do Přibyslavi a do roku 1825
zůstala v Polné pouze účtárna, což jistě oslabilo význam města jako správního centra
oblasti.
Jan (2) Klusáček zemřel 20. prosince 1851, jak dokládá poznámka u jeho jména v
matrice narozených a dožil se tedy 69 let.
V roce 1848, tedy 3 roky před smrtí Jana (2) patřila Polná počtem obyvatel, jak uvádí
Ivan Pfaff18), mezi 10 největších měst v Čechách. Měla v té době 6,5 tis. obyvatel. Několik
let před tím dospěl v Polné k vrcholu rozvoj soukenické výroby. V roce se jí zabývalo 612
osob ( 349 mistrů, 263 tovaryšů a učňů) na 409 stavech19). Soukenictví se významně
zasloužilo o rychlý rozvoj města v období o kterém hovoříme a vzrůst počtu jeho
obyvatel.
Janova (2) žena Antonie Klusáčková - roz. Grossová ho přežila o 20 let a zemřela až
26. června 1871 (připsáno u jejího jména v matrice narozených) ve věku 85 let. Dočkala
se tak narození většiny svých vnuků a vnuček. Společné soužití Jana a Antonie trvalo 43
let.
Antonie se dožila již zcela jiného období, kdy po požáru města nastal jeho úpadek včetně
úbytku obyvatel. Také soukenictví upadalo, až byl v roce 1908 soukenický cech
rozpuštěn20).

